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Nr 45  Årg 22 ONSDAG 16 ONSDAG • 2015Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Stor sortering lyktor och ljusstakar

Glasburk med 
kran från 199:-

Glasmugg med 
handtag 29:- 

eller 4 för 100:- Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

www.uteinne.se

Ljuslyktor från 19:-EldkorgEldkorgEldkorg

99:- 199:-
ord. pris 159:-

ord. pris 295:-

Välkommen till oss att fynda klappar

Gäller så långt lagret räcker

Sapphultsg. 12, Mellerud
Tel: 0530-330 00 • mellerud.xlbygg.se 

Öppet: vard 7-18, lörd 9-14

HANDSÅG

Rek. ca pris 89:-

59:-
NP-22

MÅNADENS VARA

4 par för

Rek. ca pris 45:-/par
Eller 29:-/par
100:-

MÅNADENS VARA
DECEMBER

HANDSKE

Rek. ca pris 159:-

99:-
Tegera 217

Vinterfodrad

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 51.

Laxfilé

*Källa: Aftonbladet, Expressen

Inkommer på torsdag 17/12 kl. 12

Veckans Prisbomb!
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Veckans Prisbomb!

Hyacinter

Färsk laxfiléGrillad kyckling Färska räkor 

Veckans Prisbomb

 5:-/st

Hyacinter

Falkenberg, Salmo Salar, helsida, odlad Norge. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 51Garant, Sverige, kokt, ca 3 kg. 

Max 2 köp/hushåll/vecka 51

Julskinka

Garant, 220/106-220 g,  
jfr-pris 22,73-47,17kg

Sill

Kronfågel, Sverige, råvikt 0,935-
1,14 kg, jfr-pris 32,84-40,04/kg

10:-
/st

3995
för Bonuskunder

/kg

Bäst 
i test 
2014*

2995
/kg

Nygrillad
i butik

8995
/kg

Färsk
laxfilé

Välkommen på
Bonuskundsträff

Torsdag 17/12  
kl. 13-22

V
ec

k
a

n
s 

P
ri

sb
om

b
!

Andäktigt lyssnande publik under julmarknaden i Mellerud i söndags.

Välbesökt julmarknad

Lions julmarknad i Mellerud under söndagen blev en 
välbesökt tillställning. De anordnade tipspromenad, 
tomtar delade ut godispåsar och många ville delta i 

julklappslotteriet. Barnen kunde åka hästskjuts och 
avslutningsvis anlände lucia med följe.

– Sidan 8 –

Månadens erbjudande
North Bend So What
North Bend vadderad
overall i vind- och vattentätt 
rct-material som andas.
Tejpade sömmar,
förstärkningar och reflexer.
Miniorstorlekar.

599:
(999:)

SPARA 
400:

Vi har även 

Didriksons 

overaller  

från 899:

Tomtar dansade zumba

– Sidan 13 –

Den populära julmarknaden i Dals Rostock bjöd på 
en överraskning i år. Sex tomtar kom insmygande – 
sedan bjöd de upp till zumbadans.

Trivsam luciakonsert

– Sidan 14 –

Den traditionella luciakonserten på Kulturbruket 
bjöd på skickliga musikaliska ungdomar och ett skön-
sjungande luciatåg med Vanessa Redjepagic i täten.

Pia och Vera slutar

– Sista sidan –

De har jobbat tillsammans som frisörer under 46 år. 
Nu är det dags att stänga salongen för Pia Lindh Jo-
hansson och Vera Andersson.
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Tösse Utgivare: Melleruds Nyheter AB
Adress: Storgatan 20, Box 43, 464 21 Mellerud

Hemsida: www.mellerudsnyheter.se
Tidningen distribueras via Posten till samtliga
hushåll i Melleruds kommun, Brålanda
och Frändefors varje helgfri onsdag.
Om tidningen uteblir: ring Posten,  010-436 23 07.

REDAKTION
Susanne Emanuelsson
Tel 0530-125 40, fax 0530-400 40.
E-post: redaktion@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
E-post: susanne@mellerudsnyheter.se

ANNONSER
Säljare: Christina Callh
E-post: annons@mellerudsnyheter.se
Tel 0530-125 40, fax 0530-400 40.

Obs! För insänt, av tidningen ej beställt,  
material ansvaras ej.

ANNONSPRISER (kr/sp.mm):
Första sidan 14:10, textsida 11:90 
Föreningar & församlingar 10:60
Radannonser 176:- 
Familjesidan 11:90
Moms till kommer. Färg ingår.
Ros 70:- med bild 130:-   Grattis 130:-

Tryck: Nya WermlandsTidningens AB

Etabl. 1993. Opolitisk.  
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centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

En man som heter Ove
Fredag 25/12 kl. 19.00
Lördag 26/12 kl. 19.00
Söndag 27/12 kl. 19.00

Söndag 3/1 kl. 16.00 (sv.text)
Onsdag 6/1 kl. 19.00 (sv.text)

Star Wars: The Force 
Awakens (3D)

PREMIÄR!!!
Onsdag 16/12 kl. 19.00
Fredag 18/12 kl. 19.00
Söndag 20/12 kl. 19.00
Måndag 21/12 kl. 19.00
Onsdag 30/12 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80 :-
2 tim. 13 min

 

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Starwars-leksaker
Nytt och Vintage 

Björn-Ove Lindroth
Konstrummet 2-23 januari

Vernissage lördag 2 januari kl. 11-13
Välkomna!

En man som heter Ove
Juldagen 25/12 kl. 19.00
Onsdag 30/12 kl. 19.00

Från 11 år    
Snobben

Lördag 26/12 kl. 17.00
Fredag 1/1 -16 kl. 16.00

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

STAR WARS  
The Force Awakens 

Onsdag 16/12 kl. 19.00
Från 11 år    2 tim 15 min

Vuxen 60:-

 

Vi har hörslinga

Öppettider för expeditionen i 
Kyrkans Hus
Mån, Tis, Fre öppet 10.00-15.00
Onsdagar stängt. Tors 10.00-17.30.  
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

16 dec- 23 dec 2015
4:e söndagen i Advent

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Vi bygger julkrubban i Bolstads kyrka, 
  Anna-Lena Forsdahl.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans hus.
Sön 11.00  Mariamusik i Kyrkans hus, Kerstin Öqvist. 
  ”Damer ur Järns sångkör” medverkar.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Lör 18.00  Mariamusik i kyrkan med ungdomskören 
  ”Mellody” under ledning av Anders Fredriks-
  son, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.30  Vardagsgudstjänst med julkrubban i Gunnars-
  näs kyrka. Barnkören och barngrupperna med-
  verkar. Lena Hildén. Julfest i Stakelund, 
  julgröt, lotterier, dans kring granen och 
  tomtebesök.
Sön 18.00  Mariamusik i Örs kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: 
  Anders Fredriksson.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000  - 57 rop
VSH - JACK 3.000 – 36 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 17/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

PRO Mellerud har 

MÅNADSMÖTE 
onsdag 16 december kl. 17.00 
Templargården IOGT-NTO

Underhållning: Lions lucia, PRO-kören, melodikrysset
Kaffe - Lussekatt - Pepparkaka - Lotterier

     Välkomna!                                Styrelsen

SOPHÄMTNING 
Julveckan v. 52

Ni som har ordinarie sophämtning tisdag 
22/12, onsdag 23/12 och torsdag 24/12 

ställ ut kärlen en dag tidigare för tömning
Ni som har ordinarie hämtning fredag 
25/12 ställ ut fredag kväll för tömning 

lördag 26/12.

Nyårsveckan v. 53
Ni som har ordinarie sophämtning tisdag 
29/12, onsdag 30/12 och torsdag 31/12 

Ställ ut en dag tidigare för tömning.
Ni som har ordinarie tömning fredag 1/1-
16 ställ ut kärlen onsdag kväll för tömning 
31/12. Låt kärlen stå tills tömning skett!

Ändrade veckor 2016
Tänk på att ni som har haft tömning på 

jämna veckor kommer i fortsättningen få 
tömt på ojämna veckor

Ni som har haft tömning ojämna veckor 
kommer i fortsättningen få tömt på jämna 

veckor

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Ragn-Sells och Melleruds kommun

Vid snö och halka tänk på att skotta och 
halkbekämpa framför kärlen!

Lördag 19/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Julkalas med

Country
Thyme

Present & Dekor
i countrystil

Massor av julpresenter!
En paus och fika i cafeet

Öppet
mån-fre 10.00-18.00
lör 10.00-14.00
VÄLKOMNA!

Linderud 6 • Mellerud
0530-415 00

Pelle Sandstrak till Mellerud
Den 27 januari kom-
mer författaren ”Pelle 
Sandstrak” till Kultur-

Star Wars,  
The Force Awakens
Handlingen utspelar sig tret-
tio år efter händelserna i Star 
Wars: Episod VI – Jedins 
återkomst.

I rollerna: Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Mark Hamill, 

Rekord för konstmuseet
Dalslands konstmuseum 
hade i år totalt 14 611 be-
sökare, en ökning med 12 
procent jämfört med 2014. 
Besökarantalet är det näst 
högsta i museets historia, 
bara 2010 var det fler. Då 
var dock museet öppet 204 

dagar mot årets 170. Årets 
genomsnitt på 86 besökare 
per dag är därmed det hög-
sta någonsin. Det tidigare 
rekordet var 77 besökare per 
öppetdag. Museet har nu 
stängt för vintern. Det öpp-
nar igen lördag 19 mars.

Julkalendern
Ni kommer väl ihåg Melle-
ruds kommuns julkalender. 
24 ”luckor” med en fråga till
varje. Genom svaren får 
man fram en mening. Kom-
munen lottar ut biljetter till 
Kulturbruket, biograferna 
och badet samt böcker och 
CD-skivor bland dem som 
löser det hela. www.melle-
rud.se/julkalender

Du kan också följa julka-
lendern på kommunens Fa-
cebooksida.

Världspremiärer på bio
Den nya Star Wars-filmen 
”The Force Awakens” har 
premiär onsdag 16 decem-
ber. Samma dag visas den 
på båda våra biografer, i 3D 
på Centrumsalongen och i 
2D på Håfreströms Bio. I 
Åsensbruk är detta enda vis-

ningen, Centrumsalongen 
visar sedan filmen ytterligare 
tre gånger.

Även den nya svenska 
storfilmen ”En man som 
heter Ove” kommer att visas 
på båda biografer på premi-
ärdatumet 25 december.

bruket på Dal. Pelle 
kommer att berätta 
inlevelsefullt om sitt 
liv som periodvis varit 
mycket svårt.

Pelle kommer från Norge 
och drabbades som barn 
av ”Tourettes syndrom”, en 
plågsam psykisk sjukdom 
som  fick honom att bli slav 
under bland magiska ritaler 
och tics. Periodvis tvingade 
sjukdomen honom att leva i 
en bil. Till slut träffade han 
en svensk psykiater som blev 
hans räddning.

År av magiska ritual, tics, 
tvång och dubbelliv gavs ett 
namn och en ny möjlighet. 
Här berättar och gestal-
tar Pelle Sandstrak – med 
absurd humor och gravt 
allvar – om Normalitet, 
Onormalitet, Beteende, icke 
Beteende, om de märkliga 
åren fram tills han fick veta 

vad Det Märkliga var, och 
blev så frisk som han ville 
bli.  Pelle har skrivit en bok 
om sitt liv som heter ”Mr 
Tourette och jag”. Bibliote-
ket, som tillsammans med 
Kulturbruket på Dal  (båda 
ingår i KulturMellerud) och 
Hälsorådet, är arrangörer av 
föredraget,  kommer att ha 
en läsecirkel innan föreläs-
ningen. Då kommer boken 
”Mr Tourette och jag” att 
läsas och diskuteras. För-
sta gången träffas man den  
7 januari på bibliotek. Fö-
redraget är också en del i 
bibliotekets och Hälsorådets 
projekt med Hälsohörna på 
biblioteket. Anmälan sker 
till biblioteket.

Aktuellt på bio
Anthony Daniels, Peter 
Mayhew, Kenny Baker, John 
Boyega, Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac, Andy 
Serkis, Domhnall Gleeson 
och Max von Sydow

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud onsdag 16 de-
cember.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Vinstnumren 
på julsäcken

Hör av er till 
Bokhandeln i
Mellerud

 195 181 53 
 35 128 237
 161 150 7 
 253
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FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Nyår i Berlin * Grüne Woche 
Skidresor till Alperna

Jizerská * König Ludwiglauf

054-18 72 50 | www.grums.nu
Telefonöppet även kvällar & helger!

Läs mer & boka på vår hemsida!

Anslutningsbuss Krhmn-Ksd-Grums-
Säffle-Åmål-Landvetter (exkl.)

Reseledare: Lill-Ingmar Nilsson

Musikresan till USA

Flyg t/r från Arlanda/Landvetter till 
Atlanta inkl. måltider ombord t/r, 

bussresa enl. program, 11 hotellövern., 
11 frukostar, 2 luncher, 3 middagar,  

15 entréer och guidningar enligt 
program samt reseledningens tjänster.

30/4, 13 dagar .....  36.980:-
Atlanta-Pigeon Forge-Nashville-

Memphis-New Orleans

Soliga Karlstad
3 dagar i Värmland
Clarion Collection Hotel 
Drott ����

Upplev glädjens och solens 
stad! Ett stenkast från statio-
nen ligger hotellet i jugendstil, 
på hörnet av Karlstads cen-
trum. Hotellet har relaxavdel-
ning med bubbelpool, bastu 
och gym där du kan slappna 
av efter en upplevelserik dag. 
Åk på skärgårdstur med en 
av turistbåtarna, fiska lax i 
Klarälven eller se något av de 
teater- eller operastycken som 
sätts upp under årets lopp på 
Värmlandsteatern (600 m) eller 
på Värmlandsoperan (600 m). 
Missa inte ett besök på Lars 
Lerins Sandgrund (950 m). 

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagskaffe 

med hembakat och våfflor 
med sylt och grädde

• 2 x lätt kvällsbuffé
• Kaffe/te & frukt 
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Fredag t.o.m. 
18/12 2015 samt 8/1-29/4 och 
30/9-16/12 2016.

1 barn 0-5 år gratis 
1 barn 6-14 år ½ priset

Extranatt inkl. 

frukostbuffé 549:-

BILSEMESTER Som läsare av MELLERUDS NYHETER får du detta speciella 
 läsar erbjud ande. Uppge reskoden MELLERUD vid beställ ning 
                                      – så får du automatiskt rabattpriset.

Teknisk arrangör:BESTÄLL nu på 

www.happydays.nu eller ring   020 79 33 84  Telefonerna är öppna
vardagar kl. 8-17

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till.
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

                      Hotel Drott

önskar alla kunder  
God Jul & Gott Nytt År

Julklappstips!
Presentkort (Finns att köpa på 

Handarbetsboden)

FISKBILEN

Tel. 070-736 70 40, 073-927 46 45 el. 070-454 65 25

Torget, Mellerud

Vi har allt till julbordet!

Öppettider jul & nyår:
Fredag 18/12  kl. 10-18 • Tisdag 22/12 kl. 10-18

Tisdag 29/12 kl. 10-18

PASSA PÅ!!!
Lös in era presentkort  

och tillgodokvitton
PS. Ägarbyte januari 2016

VÄLKOMNA!

  Parfymeri Alexandra

Rostocks Rör AB
vill tacka alla sina kunder för dessa 34 år.
Vi önskar Toms Rör lycka till!

Bengt & Asta Eriksson

har tagit över Rostocks Rör AB
och driver företaget vidare i samma anda

Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna!
Tel. 073-982 74 94

TOMS RÖR
Maskiner och lastbilar

Sand, grus, singel, jord och täckbark

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

”Prenumerationskupong” 
följer idag med tidningen
I Melleruds Nyheter 
medföljer denna vecka 
en inbladad prenume-
rationstalong med ett 
inbetalningskort för 

dig som vill ”stödpre-
numerera” på Mel-
leruds Nyheter under 
2016.

Talongen är förtryckt med 

summan 280 kronor, vilket 
innebär mindre än sex kro-
nor per vecka i frivillig ”pre-
numerationsavgift”.

På senare år har allt flera 

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

Allt inom modern fotvård
Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

valt att betala en frivillig 
avgift. Den är inte obetyd-
lig för Melleruds Nyheters 
del utan har inneburit att vi 
kunnat satsa på ett allt mera 
utökat redaktionellt innehåll 
i tidningen.

Välkommen du också!

Redaktionen

PS! Låt oss gärna veta om 
talongen saknas i din tid-
ning. I så fall skickar vi gärna 
en ny! Meddela oss på info@
mellerudsnyheter.se eller på 
tel 0530-12540. DS 

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Vi vann almanacka
Följande tio personer 
har vunnit var sin 
Bäckeforsalmanacka, 
tillverkad av Rolf Lind. 
Rätt svar på vilket år 
som Melleruds Nyhe-
ter startade var 1993.
Vinnarna är: Anna-Lisa 

Andersson, Backegatan 12 
B, Mellerud. Sven Johans-
son, Edsvägen 6, Håverud. 
Solveig Viktorsson, Tall-
movägen 4, Ed. Lars Pers-
son, Övre Besvärsgatan 4, 
Göteborg. Elsie Mellan-
der, Algatan 7, Mellerud. 
Lotta Larsson, Granstigen 

4, Bäckefors. Stig Karlsson, 
Bärk 130, Ed. Robert Ot-
tosson, Myresjövägen 24, 
Bäckefors, Evert Magnus-
son, Viaduktgatan 32, Mel-
lerud. Ingeborg Nordström, 
Hjärtungen 1, Mellerud.

Almanackorna kommer 
att skickas hem till vinnarna.

Premiärer i juletid och annalkande filmfestival, mycket är på 
gång på bion. Kjell-Ove Ström, Morgan Landegren, Majvor 
Söderqvist och Gunnar Landegren invigde de nya festivaltrö-
jorna.

Mycket på gång på bion
Det är mycket på gång 
på Centrumsalongen, 
Melleruds åttioåriga 
biograf. Premiärer 
avlöser varandra och 
förberedelserna för 
filmfestivalen i mars 
är igång.
Den 5 december 1935, för 
80 år sedan invigdes bio-
grafen i Mellerud. Filmen 
Swedenhielms, regisserad av 
den tidens mest produktive 
regissör, Gustaf Molander, 
visades och man får anta att 
det var fullsatt i bänkarna. 

Fullsatt var det nyligen 
också, när ”En underbar 
jävla jul”, Helena Bergqvists 
julkomedi visades. Den kör-
des tre gånger och det var 
fullsatt två gånger och väl-
fyllt den tredje.

– Den har gått lysande 
säger biografmaskinisten 
Gunnar, Landegren.

Fler maskinister
I projektorrummet har 
Gunnar Landegren och 
Kjell-Ove Ström fått för-
stärkning av sönerna Mor-
gan Landegren och Simon 

Ström och det behövs inför 
vad som komma skall.

Det är mycket på gång 
under julen och helgerna 
därefter.

Premiärer 
Hannes Holms ”En man 
som heter Ove” visas i mel-
landagarna och då är det 
också sverigepremiär för 
Snobben och för den nya 
Star-Warsfilmen. 

På Nyårsdagen visas Joy, 
en dramakomedi om sing-
elmamman, uppfinnaren 
och entreprenören Joy Man-
gano. 

Trettonhelgen är det mati-
né, ”Den goda Dinosaurien” 
står på programmet och ”En 
man som heter Ove” visas 
igen. 

En bit in i januari är det 
dags för ” In the heart of the 
sea”, en äventyrsthriller ba-
serad på en verklig händelse 
på ett av världens stora hav.

Snart festival
Förberedelserna för Filmes-
tival på Dal i mars 2016 är 
igång. I Mellerud kommer 
cirka 15 filmer att visas un-

der festivalveckan 14-20 
mars. Man hoppas på lika 
mycket publik som förra 
gången det begav sig.

Centrumsalongen är en 
samlingspunkt i Mellerud 
sedan 80 år och det handlar 
inte bara om film, salongen 
går att hyra för allehanda ar-
rangemang, till exempel av 
musikaliskt slag, eller före-
läsningar.

Karin Åström

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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VECKANS LUNCH

Ledig
annons-

plats
Kontakta

Christina eller
Maggan

0530-125 40
eller via mail

christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

Välkommen till

Restaurang 
Börsen

Dagens lunch
Mån-fre kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Fr.o.m. 30/11

Jultallrik
139:-

Under lunchtid  
endast förbeställning

Öppettider: 
Mån-tor 11-22

Fre 11-23, lör 12-23
 sön 12-22

Ring oss för 
prisinformation
Tel. 0530-101 32

 

Bäckefors 
Tel. 0530-360 02

Beställ våra goda 
smörgåstårtor

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe
                      från 78:-
Helglunch
                                från 99:-

MATSEDEL       

Måndag 21/12: Ugnstekt falukorv med stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 22/12: Biff Stroganoff med potatis och blomkål.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 23/12: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

JULAFTON 
Torsdag 24/12: Jullunch.   
Dessert:  Pepparkaka och struva.

JULDAGEN  
Fredag 25/12: Lutfisk med vit sås, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Ris a la Malta med saftsås. 
ANNANDAG JUL  
Lördag 26/12: Revbensspjäll med sås, potatis, brysselkål och äppelmos.  
Dessert: Fruktsallad med vispad grädde.

Söndag 27/12: Skivad kassler med champinjonsås, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 52
Mån-ons, fre-sön: Potatisbullar med bacon och lingonsylt.

Senior
Vecka 52

Kulturbrukets program för våren
Vårens program på 
Kulturbruket på Dal 
bjuder på många in-
tressanta evenemang. 
Allt från The Spotnicks 
och Kent Sidvall till 
The Mule Skinner 
Band, Nour El Refai, 
West of Eden och Eve-
lyn Jons.

Pelle Sandstrak inleder sä-
songen 27 januari med Mr 
Tourette och jag. 30 januari 
spelar The Spotnicks un-
der temat ”The final tour”.  
Bandet kännetecknas främst 
av gitarristen Bo Winbergs 

unika sound och spelsätt. 
Tionde ukuleledagen 6 
februari följs av en musika-
lisk föreställning om förfat-
taren Moa Martinson den 
7 februari. Dalslands Spel-
mansorkester och Äggli-
kören står på scenen den 
13 februari. Barnföreställ-
ning blir det 14 februari när 
Obanteatern ger ”Sagan om 
det röda äpplet.” Kultur-
skolans solistkonsert 17 
februari bjuder på solister 
och smågrupper som fram-
för musik i och runt om i 
Kulturbruket.

Med SVT-dokumentären 

Pelle Sandskrak i föreställningen ”Mr Tourette och jag”. Foto: 
Ove Hallin.

Lisbeth Johansson gestaltar Moa Martinson under ackompan-
jemang till Carita Jonssons nyskrivna musik. Foto: Ulf Michal.

Kent Sidvall har en röst utan dess like. Foto: Peter Karppinen.

Nour on Tour med Nour El 
Refai. Foto: Anna Huerta.

West of Eden ger ”Look to the West. Foto: Christoffer Busck.

Evelyn Jons tolkar Barbro 
Hörberg.

The Spotnicks när de spelade på Kanalyran 2005.

”Vägen till vansinnet” i ba-
gaget, sjunger Kent Sidvall 
sina favoritlåtar och läser ur 
sin bok ”En lång och kom-
plicerad historia” 18 febru-
ari. Succékomedin ”Grott-
mannen” med Robert 
Samuelsson återkommer 20 
februari och 24 februari bju-
der ABF Mellerud och Lilla 
Bandet in till trivselkväll. 
”En komisk depression” är 
en personlig och vass hu-
morföreställning av och med 
Nour El Refai 4 mars.

En konsert i föreställ-
ningsformat med Elvislåtar 
blir det 11 mars med de fem 
musikerna i Fröken Elvis. 
För sjunde året i rad kommer 
Visklubb -67 den 13 mars 
och ger Evert Taube sin hyll-
ning. 16-18 mars brakar det 
loss med estetprogrammets 
vårshow ”Blackout”. Vi får 
följa ett gäng ungdomar och 
se hur de löser vardagen när 

de plötsligt tvingas att leva 
utan elektricitet.

 Earth Hour den 19 mars 
följs av ”Önskelistan” med 
Anna Ottertun och David 
Bäck som återkommer efter 
höstens uppskattade före-
ställning med favoritmu-
sik från vida världen. Gert 
Lengstrand, Bjarne Lund-
qvist, Göran och Håkan Lil-
jeblad (före detta Streaplers) 
är återförenade i nya bandet 
”The Mule Skinner Band”.  
2 april ges deras föreställ-
ning. Johnny Duvert och 
Jerry Carlsson hyllar Roy 
Orbison den 8 april, Or-
bison skulle fyllt 80 år i år. 
”Någonstans på andra si-
dan havet...” handlar om 
emigration i tal och ton den 
10 april. Det blir föredrag, 
utställning, bokförsäljning 
och kaféunderhållning som 
följs av konsert med West of 
Eden.

Evelyn Jons tolkar Barbro 
Hörberg den 16 april. Näs-
tan 40 år efter hennes död 
är hennes vispoesi och milda 
satir fortfarande lika älskad 
och aktuell. Mia och Agnes 
Palm har skrivit manus till 
föreställningen ”Mycket 
snack & lite(n) verkstá” 
som visas tre gånger; 29-40 

april samt 1 maj. Medverkar 
gör skådespelare, sångare 
och musiker från Dalsland.

14 maj återkommer kö-
ren Song of Joy med sys-
konkören Spirit of Joy med 
gästsolisten Ulric Andersson 
(domkyrkoorganist i Upp-
sala Domkyrkoförsamling) i 
”A Million Voices”. Kultur-
skolan ger sin vårkonsert 
den 18 maj. 

Sara Sannebro, musikärare 
på Rådaskolan sedan sep-
tember har tagit över Camil-
la Berglöv Hermanssons roll 
som ledare för junior & SE-
NIOR. Syftet är att bedriva 
skapande verksamhet och 

om det utmynnar i någon 
föreställning återstår att se.

Susanne Emanuelsson
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Mycket nyinkommet i alla prisklasser

roybil.se
0530-444 40

-14 Hyundai i10 1.0 ComfortPlus 124.700 kr NU   99.900 kr
-12 Hyundai ix20 1,6 CRDi Edition 139.400 kr NU 122.500 kr
-13 Hyundai i30 5d 1,6 CRDi Premium 148.900 kr NU 129.900 kr
-12 Hyundai ix35 2,0 CRDi ComfortPlus 2WD 164.900 kr NU 149.900 kr
-12 Hyundai i40 1,7 CRDi Kombi Premium 199.900 kr NU 184.900 kr

-14 Hyundai ix35 2,0 CRDi Business 4WD AUT.  269.900 kr NU 249.900 kr
-14 Mercedes-Benz A 180 BlueEFFICIENCY Business AUT. 269.900 kr NU 219.900 kr
-13 Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Ambiente 7-sits AUT. 369.900 kr NU 349.900 kr
-10 Opel Insignia 1,6T Sportstourer 134.900 kr NU 119.900 kr
-04 Skoda Fabia Kombi 39.900 kr NU   29.900 kr
-10 BMW 520d Sedan 179.900 kr NU 169.900 kr
-11 BMW X3 2,0d xDrive  235.900 kr NU 229.900 kr
-14 Volvo V40 D3 Momentum 214.900 kr NU 189.900 kr

lansforsakringar.se

GOD HELG
GOTT TRYGGT ÅR

FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA EN RIKTIGT

OCH ETT

Ring, skicka ett SMS eller E-posta så hör vi av oss!

Ring, skicka ett SMS eller E-posta så hör vi av oss!

BIC Klimat & Hushållscenter AB
Jordbrovägen 14
668 32 Ed

Ring, skicka ett SMS eller E-posta så hör vi av oss!
Ring, skicka ett SMS eller E-posta så hör vi av oss!
Ring, skicka ett SMS eller E-posta så hör vi av oss!

Stekpanna

www.fritzens.nu
0530-411 18

Tefal Talent
pannkakspanna 25 cm

99:-
ord. pris: 399:-

Magnus mest 
företagsam
Fyrbodals mest före-
tagsamma människa 
2015 blev Magnus 
Larsson, Trollhättan, 
delägare i Allianslop-
pet och Klassjoggen.

Juryns motivering lyder: 
Magnus är en sann kreativ 
entreprenör som ständigt 
ser nya möjligheter och som 
hela tiden utvecklar det han 
skapat. 

Han ligger bakom värl-
dens största tävling för rull-
skidor och han för dessutom 

in en viktig social dimension 
i allt han gör.

Mona Christiansson, Mel-
lerud, VD MBW var en av 
de fem finalisterna i Svenskt 
Näringslivs ”Fyrbodals mest 
företagsamma människa 
2015”.

Övriga nominerade fina-
lister var: Mikael Tervanie-
mi, Göteborg, driftansvarig 
Rasta, Stephanie Brodeur 
Flink, Bengtsfors, ägare till 
Flinks Fastighetsförmedling, 
Daniel Olsson, Uddevalla, 
vd, Ljungskilebuss.

Stipendie till Alva
Alva Andersson från 
Bengtsfors tilldelas 
Dalslands Litteraturför-
enings Lilla Skrivarsti-
pendium 2015. 

Juryns motivering: ”Dals-
lands Litteraturförenings 
Lilla Skrivarstipendium 
2015 tilldelas Alva Anders-
son för texten ”Ruinens 
skönhet”. Hon får priset för 
att genom fantasi och magi 
visa läsaren angelägna frågor. 
Med ett öppet slut som ger 
hopp om en bättre värld, 
samt ett språk med mognad 

Alva Andersson.  
Foto: Annelie Särud.

förbi författarens ålder, ger 
texten mersmak.”

Alva Andersson kommer 
från Bengtsfors, är 13 år och 
går i sjunde klass. Hon har 
alltid varit intresserad av att 
läsa och skriva och även om 
hon fortfarande läser mest 
ungdomsböcker så ger hon 
sig ibland på vuxenlittera-
tur också. Hon läser mycket 
fantasy och tycker också om 
att skriva det eftersom ”man 
kan skapa sin egen värld 
med sina egna regler”. 

Alva har författardrömmar 
men kan också tänka sig att 

Många var intresserade av Peking
Magnus Carlsson 
berättade om Peking 
inför den kommande 
resan med Björnresor 
till Kinas huvudstad 
till våren.
När Helene Hjoberg Da-
ria från Björnresor hälsade 
Magnus Carlsson välkom-
men till Tingshuset i Melle-
rud var tingssalen fullsatt av 
intresserade. Det var Björn-
resor som tillsammans med 
asienspecialisten Lotus Tra-
vel hade ett informations-
möte inför deras kommande 
resa till Peking. 

Vem var då bättre än Mag-
nus Carlsson från Mellerud 
att berätta om denna stad? 
Han började studera kinesis-
ka i Göteborg för att kunna 
läsa kinesisk litteratur på ori-
ginalspråket och reste till Pe-
king för fortsatta studier vil-
ket han trodde skulle räcka 
med ett halvår. Det visade 
sig att det inte var ett så lätt 
språk, det tog tre år istället. 
Efter detta snubblade han in 

Livet i en Hutong, en pratstund på gatan i solskenet.

Magnus berättar om Pekings Nationalstadion som byggdes till 
OS 2008. Den kallas i folkmun för Fågelboet.

ha skrivandet som hobby vid 
sidan av ett annat jobb. Trots 
sin unga ålder har hon pro-
vat på att skriva både novel-
ler och en roman.

på guidebanan och blev kvar 
i hela tio år. Magnus visade 
egna privata bilder samti-
digt som han berättade om 
staden

I Peking finns både his-
torisk tid och nutid blan-
dat. Kina är ett land fyllt av 

symboler bland annat färger. 
Gult är kejsarens färg och får 
bara användas av honom. 
Himmelens tempel som 
är ett av de sex världsarven 
i staden var länge en av de 
heligaste platserna dit bara 
kejsaren fick gå in. Där ta-

lade han med himmelen och 
löste alla världsproblem.

Hutonger är smala gator 
eller gränder. Husen är små 
och saknar moderna be-
kvämligheter som elektrici-
tet, toaletter och vatten. Toa-
letterna är allmänna och mer 
eller mindre trevliga.  Det 
är mörkt inomhus så folket 
tillbringar nästan all vaken 
tid på gatan. Man äter, läser 
läxor, syr, ja all aktivitet för-
siggår utomhus eftersom det 
är mörkt inne i husen. 

– Det är som att gå runt 
i vardagsrummet sa Magnus 
som bodde i ett sådant här 
område.

Kinesiska muren är väl-
känd och en av Kinas största 
sevärdheter. Den är 350 mil 
lång men vid en nyare mät-
ning när man tog med alla 
avstickare blev den 800 mil. 
Den är ett fantastiskt bygg-
nadsverk.

Detta och mycket mer 
berättade Magnus inför den 
stundande Pekingresan. Ef-
teråt blev det mingel med 

glögg och pepparkakor samt 
tid för frågor som han och 
Björnresors Helene svarade 
på.

AnnChristine Ivarsson

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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model: 2500 JUSSI, 2462 JOSEPHINE

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

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

50% rabatt på alla bågar

5/1 - 16/1 stängt pga. renovering

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 7/12-2015 – 4/1-2016

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Under jul- och nyårshelgen når du oss dygnet runt per telefon.  

Vi finns när du behöver oss
Bengtsfors, tel: 0531-128 80 • Åmål tel: 0532-15090
Mellerud, tel: 0530-100 45

fonus.se

Tack alla för vänliga ord,
brev och blommor,

närvaro vid begravnings-
gudstjänsten. Ett särskilt

tack till Blixt
Begravningsbyrå för all

hjälp och omtanke. Ett stort
tack till Thomas Holmström
och Barbro Magnusson som
gjorde begravningsakten till
ett ljust och vackert minne.
Er medkänsla stöder oss i
saknaden på vägen in i ett

nytt skede i våra liv i 
tiden efter

Börje
Hjalmarsson

EVA

Eva och Hans-Evert

Gunnar och Ninni

med familjer
Mie, Anne, Karin

med familjer

Vår Far 

Wilhelm Schulz 
* 17 september 1929  

har lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Mellerud 
5 december 2015 

BARN 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
 

Släkt och vänner 

Tänk dig att du står vid en 
havsstrand en vinternatt 
den 5 december kl.03:02 
2015 och ser en vacker 
farkost som seglen har 
hissats på. När brisen 

kommer fylls seglen och 
båten glider ut på öppna 
havet. Du följer den med 
blicken när den far iväg. 

Den blir mindre och 
mindre för att till slut 
försvinna som en liten 
prick vid horisonten. 
Då hör du någon vid 

din sida säga 
"Nu har jag lämnat er". 

 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka tis-
dagen den 29/12 kl. 13.00. 
Avsked tages i kyrkan. He-
dra gärna Wilhelms minne 
med en gåva till Sjörädd-
ningssällskapet plusgiro: 
900500-0. 

Till minne av  
min kära livskamrat

Karin Svensson
= 28/12 2014

Ett år har nu gått av 
stor sorg och saknad

Vila i frid
ROLFSORGTACK

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

TILL MINNE

Tildes lillebror Timmy föddes den 8 oktober på Näl. Han 
vägde 3.494 gram och var 49 cm lång. Lyckliga föräldrar 
är Angelica Jacobsson och Fredric Dahlin i Brålanda. 
Foto: Ateljè Bälnäs Johnny Larssons foto i Ed.

FÖDDA

Grattiskramar till Anton 
Willner på 2-årsdagen 19/12.

Från mormor och morfar 

Grattis Kevin som fyllde 1 år 
den 12 december.

Massor av kramar från 
mormor, morfar, Niklas, 
Sara, gammelmormor & 

gammelmorfar

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs för 
Bengt Alm. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”Gam-
mal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg. Akten förrättades 
av komminister Lena Hildén 
och man sjöng psalmerna 
249, 190 samt 297 tillsam-
mans. Som avslutningsmu-
sik spelades ”O store Gud” 
av C. Boberg. Vid kistan 
togs avskedet av syskon, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Bengt var koret vackert 
dekorerat med blommor och 
anhörigas tack  framfördes av 
entreprenör Anders Grimhe-
den. Gravsättning kommer 
att äga rum på Gunnarsnäs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstad kyrka för 
Kurt Eriksson. Som inled-
ning på akten spelade kyr-
komusiker Anders Fredriks-
son ”My way” av J Revaux. 
Akten förrättades av för-
samlingsherde Marit Järbel 
och man sjöng psalmerna 
249, 248 och 190. Anders 
Fredriksson sjöng ”Som en 
bro över mörka vatten” av 
Å. Arenhill och som avslut-
ningsmusik spelades ”Fly me 
to the moon” av B. Howard. 
Vid kistan togs avskedet av 
de närmaste. Till minnet av 
Kurt var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga 
rum på Erikstad kyrkogård.

All ev. uppvaktning
undanbedes på min födel-
sedag. 

Eva Olsson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Elsa och Olle

UPPVAKTNING

...till Stig Carlsson, för att 
du sponsrade barnfesten 
på Mejeriet.

Mejeriet

Veckans 
ros...

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Sönd 16 Julkon-
sert i Smyrna, efteråt kaffe.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Tors 

18.30 Städ & Trivs. Sönd 
16 Julkonsert i Smyrna, 
servering. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Julan-
dakt, nattvard. Vi ber för 
vård värld.  Lörd 18 Musi-
kaliskt julmys, glöggmingel, 
Julens budskap i tal, sång 
och musik.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Fred 14.30 Gemenskaps-
träff i Servicehuset, Julens 
sånger. Gunilla K. Andakt, 
Sigward K., servering. Sönd 
18 Söndagskväll i Equme-
niakyrkan. ”Om Maria - 
Herrens mor”, Sigward K., 
servering. Onsd 18 Julbön 
för hela familjen, Ellen 
Karlsson m band sjunger. 
Andakt Sigward K., serve-
ring.
Brålanda: Sönd 18 ”I vän-
tan på julen”. Stilla gudstj. 
i bön inför julhelgen, Tho-
mas Holmström. Sång 
Christina Svensson. Kyrk-
bil 308 70.
Sundals-Ryr: Sönd 11 Jul-
gudstj. för alla åldrar, Tho-
mas Holmström. Julspel 
och sång av Draget. Barn-
bibel till 5-åringar. Fika i 
kyrkan. Kyrkbil 308 70. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf.

JORDFÄSTNING

Öppen förslagslåda i biskopsvalet

Biskop Esbjörn Hagberg går i 
pension i augusti 2016.

I augusti 2016 går 
biskop Esbjörn Hag-
berg i pension. Då vigs 
också Karlstads stifts 
nya biskop. 
Ett biskopsbyte pågår under 

en längre tid och omfattar 
bland annat förslag och no-
mineringar, nomineringsval 
och utfrågning, val och ut-
nämning, stavnedläggning 
och avsked, vigning i Upp-
sala domkyrkan och välkom-
nande i Karlstads domkyrka 
av den nya biskopen.

Första söndagen i advent 
öppnade en förslagslåda på 
Karlstads stifts hemsida. Här 
kan alla som är döpta och 
bor i Karlstads stift (land-
skapen Dalsland och Värm-
land) föreslå vem de vill ska 
bli biskop i Karlstads stift. 
Förslagsställaren mejlar eller 
skickar brev med namnet på 
den förslagna personen. Per-
sonen man föreslår ska vara 
behörig att bli biskop, vara 
tillfrågad och positiv till att 
bli föreslagen. Med förslaget 
skickar man också en kort 
motivering. Man måste ange 
sitt namn, men på hemsidan 
står det inte vem som är för-
slagsställare.

För att kunna bli biskop 

skall personen vara präst i 
Svenska kyrkan eller vara be-
hörig att prästvigas i Svenska 
kyrkan.

Lista med förslag
På Karlstads stifts hemsida 
listas föreslagna personer i 
bokstavsordning, under för-
utsättning att de är positiva 
till att bli föreslagna och är 
behöriga att bli biskop, samt 
motiveringen. Antalet perso-
ner som föreslagit en person 
anges inte eftersom det inte 
är en omröstning. Förslags-
lådan är öppen till den 31 
januari 2016.

I biskopsvalet är det samt-
liga präster och diakoner 
med minst sex månaders 
tjänst och lika många för-
troendevalda från försam-
lingarna, samt ledamöter 
i domkapitel och stiftssty-
relse som har rösträtt. Den 
5 april blir det utfrågning av 
biskopskandidaterna i Karl-
stads domkyrka. Dit är all-
mänheten välkommen. Valet 

sker den 19 april. Får ingen 
kandidat mer än 50 procent 
av rösterna blir det en andra 
valomgång den 28 april.

Torgny Lindén,  
pressekreterare

Lucia i Dalskog
Dalskogs kyrka var nästan 
fullsatt vid Luciagudstjäns-
ten i söndags. Barnkören, 
under ledning av kantor Ma-
ria Andersson, framförde de 
traditionella Luciasångerna. 
Församlingens barngrupper 
med flera barn deltog även 
i gudstjänsten, som leddes 

av komminister Lena Hil-
dén. Efteråt samlades alla i 
Bystugan, där Dalskogs ten-
nisklubb och byalag bjöd 
på fika och hade lotterier. 
Tomten kom och delade ut 
godispåsar till barnen.

Inger Larsson
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SunLike, Mellerud, tel.0530 41410
www.sunlike.se  email: info@sunlike.se

Vi firar 10 år och ger 10% 
på alla produkter vecka 51?

(gäller ej presentkort)

Julklappstips!

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Välkommen in!

Med reservation för slutförsäljning

Öppet
Vard. 10-18
Lörd. 10-16
Sönd. 11-16

JULFINT TILL BARNEN
Klänning
Stl 98-122Body

Stl. 56-86
79.90

Body
Stl 56-86 99:-

Skjorta
Stl 92-122 119:-
Stl 128-164 139:-

Byxa
Stl 56-86 
149:- Jeans

Stl 92-140 249:-

Vi önskar er alla 
en riktigt God Jul 
& Ett Gott Nytt År

Ett nytt parti byggbitar på väg in
”Ban Bao” passar
till Lego
Håll utkik på vår
hemsida & Facebook

179:-

Klänning
Stl. 56-86
139:-

Gratulerar med
stipendiemedel
Högskolan Västs roll 
i regional utveckling 
hamnar i fokus när 
Melleruds kommun 
beslutade om uppvakt-
ningen vid högskolans 
25-årsdag.
Melleruds kommun över-
lämnar en stipendiesumma 
på totalt 5 000 kronor per 
år till och med 2026, att dis-
poneras av Högskolan Väst 
för att premiera studentar-
beten (kandidat- eller ma-
gisteruppsats) med särskild 
betydelse för regionens ut-
veckling. 

 Medlen är avsedda för: 
Student, oaktat studiepro-

gram och inriktning – i före-
kommande fall tillsammans 
med andra studenter – med 
tidigare studiegång i Mel-
leruds kommun, som i exa-
mensarbete (kandidat- eller 
magister-uppsats) avhandlat 
frågor av särskild betydelse 
för regionens utveckling.

Beslut om medelstilldel-
ning (lägst 2 000 kronor per 
uppsats) fattas av examina-
torskommitté inom före-
tagsekonomi. 

Skrivelsen har underteck-
nats av kommunchef Ing-
mar Johansson och Tommy 
W Johansson, kommunsty-
relsens ordförande.

Lucia på Skållerudshemmet
Det var fullsatt i dag-
rummet på Skålleruds-
hemmet när Lucia med 
tärnor och stjärngos-
sar skulle komma. 

I torsdags när Lucia med 
sitt följe kom till Skålleruds-
hemmet i Åsensbruk, var 

det nästan total uppslutning 
bland pensionärerna. Det 
var Elisabette Emanuelsson 
som med kyrkans barnkör 
varje år åker runt och lus-
sar. Luciasången hördes och 
snart syntes hela Luciatåget. 
Kända sånger klingade, ”Go-
der afton mitt herrskap”, ”Vi 

tänder ett ljus i advent”, 
”Staffan stalledräng” för att 
nämna några. Flera duktiga 
solister var framme vid mik-
rofonen, några två och två. 
Dagens Lucia var Shirin Hu-
seini och tärnor var Kristina 
och Victoria Färdig, Emelia 
Ström, Jennifer Johansson 

Församlingens barnkör lussar pensionärerna på Skållerudhemmet i Åsensbruk under torsdags-
eftermiddagen.

Festlig Nobelmiddag

Till Alfred Nobels ära firades Nobelmiddagen med trerätters middag, likör, glitter och musikun-
derhållning på Fagerlidshemmet och Fagerlids gruppboende. Maria Andersson, Majsan Anders-
son och Helen Eriksson stod för underhållningen. Foto: Privat.

Luciafirande på Fagerlid

Fagerlidshemmets har haft 
sitt eget luciatåg. Det var en 
uppspelt stämning och fler 
än förväntat ville vara med. 

Som en av tärnorna sa: ”Sist 
jag var tärna var jag tolv, nu 
är jag 89! Detta var mycket 
trevligt”. Publiken som be-

stod av övrig personal och 
boende applåderade och 
sjöng med. Sedan bjöds de 
på glögg och pepparkaka. 

Varför skall man bara sitta 
med och titta på när man 
kan själv? Här är Lennart 
Hof stjärngosse. Foto: Privat.

Fagerlidshemmets eget Luciatåg med idel mogna deltagare i följet. Lucian heter Astrid Anders-
son. Foto: Privat.

och Lotta Meuller. Joel och 
Isac Blom, Dan Lauten-
bach, Gabriel Naraine och 
Gabriel Bechara var stjärn-
gossar. När det närmade sig 
slutet på Luciafirandet kom 
”Nu tändas tusen juleljus” 
och Elisabette bad alla både 
pensionärer och personal att 
sjunga med. Sedan vandrade 
Lucia och hennes följe ut till 
Luciasången och årets Lucia-
firande på Skållerudshem-
met var till ända.

AnnChristine Ivarsson

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

Allt inom modern fotvård
Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23
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kommer onsdag 23 december
Första numret 2016 kommer 13 januari

Kontoret stänger tisdag 22 december kl. 17.00
Öppnar åter torsdag 7 januari kl. 8.00

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Boka annons nu!
Tala med Christina eller Maggan tel. 0530-125 40 eller maila

christina@mellerudsnyheter.se eller maggan@mellerudsnyheter.se

Sista numret 2015 av

Natalie Andersson, Melle-
ruds Lucia 2015. 

Lions julmarknad och Lucia lockade mycket folk till torget i Mellerud.

Lucia värmde under vinterkvällen

Lions julmarknad i 
Mellerud i söndags var 
en välbesökt tillställ-
ning. 

Butikerna hade öppet, på 
torget hade Lions klubb sina 
lotteribodar med vinster 
som skinka, glögg och sill. 

Folk gick tipspromenad 

bland butikerna och ju mer 
mörkret föll över Mellerud, 
desto fler blev marknadsbe-
sökarna. Tomtar, både snälla 
och lite skrämmande, delade 
ut godispåsar till barnen.

En stor säck julklappar 
som skänkts av handlarna i 
Mellerud hängde i en sky-lift 
och lockade många att delta 

Lucia och tärnor på färd genom Mellerud mot torget.

Natalie Nilsson och sonen Gabriel Karlsson njöt av musiken 
och stämningen. Julia Bergström vann en av alla julklappar.Roland Skarins präktiga hästar lät sig lugnt klappas.

Dansaren Johanna Bohm Hermansson har fått en roll i rock-
musikalen American Idiot på Cirkus i Stockholm. Foto: Juan 
Ramón Fuenzalida Mercado.

Johanna fick dansjobb i rosad musikal
Dansaren Johanna 
Bohm Hermansson, 
med rötter i Mellerud, 
har fått en roll i rock-
musikalen American 
Idiot som har premiär 
på Cirkus i Stockholm 
den 20 februari.

Musikalen är baserad på 
punkbandet Green Days 
skiva American Idiot och är 
en samhällskritisk historia 
om tre killar som söker me-
ning och framgång med sina 
liv i en trasig värld. 

Den kritikerrosade före-
ställningen hade urpremiär 

på Broadway och spelades i 
Sverige på Malmöoperan ti-
digare i år.

– Jag spelar en roll i en-
semblem som tjejen Ashley 
i kompisgänget, berättar Jo-
hanna.

Hon har nyligen kommit 
hem från Los Angeles där 

hon studerat dans hela hös-
ten. Nu läser hon manus och 
noter och förbereder sig in-
för repetitionerna som star-
tar i mitten av januari.

– Att sjunga är nytt för 
mig. Jag har alltid tyckt det 
var roligt, men detta är för-
sta gången det är på allvar, 
säger hon.

Utveckling
Johanna Bohm Hermansson 
började sin dansbana i Åmål 
hos Elkes Dans och fortsatte 
senare på Danscenter. Sofia 
Westlund.

– Där blev det mer seriöst 
och jag tävlade i disco, berät-
tar hon. 

Johanna gick gymnasiet i 
Karlstad, estetiska program-
met med inriktning dans 
och musikal. Därefter blev 
hon antagen till en danssko-
la i Stockholm, sedan bar det 
av till USA och nu är kon-
traktet på första dansjobbet 
underskrivet.

– Det har gått fort. Nu ser 
jag fram emot repetitionerna 
och att lära känna de andra 

dansarna. Många av dem är 
inte nya som jag utan har va-
rit med i musikalen när den 

gick i Malmö, säger Johanna 
Bohm Hermansson.

Karin Åström

i klapplotteriet. Alla lotter 
gick åt och inbringade en 
bra slant i Lions välgörande 
kassa.

Julsånger
Musikunderhållningen från 
scenen startade med skön-
sjungande Kajsa-Stina Hen-
riksson, Pernilla Svan och 
Gun-Britt Gustafsson. App-
låder med vantklädda hän-
der värmde i mörkret.

Roland Skarin dök upp 
med sitt stiliga tvåspann och 
körde barn  en runda i de 
närliggande kvarteren. 

Kön till detta evenemang 
blev snabbt lång, så lång att 
alla intresserade inte hann 
åka innan ekipaget skulle 
iväg och hämta Lucia och 
hennes följe av tärnor.

Lucia och tärnor 
Besvikelsen var stor hos flera 

små som missat hästskjut-
sen, men lindrades när hon 
kom. Årets Lucia Natalie 
Andersson med sina tär-
nor intog scenen med sin 
dragspelsspelande ledsagare 
Ingemar Bengtsson. 

De bjöd publiken på tra-
ditionell musik till luciahög-
tiden. Trots rådande kyla 
steg värmen på torget som 
var fullt av folk.

Karin Åström
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JULHAN DLA i  Mellerud

Storgatan 14•Tel 0530-102 40•Öppettider: mån -fre 10-18 lör 10-14
AUDIO VIDEO MELLERUD

Prisvärd 40”  
Full HD LED-TV

Utrustad med modern bildbehandlingstekniken erbjuder 
denna 40” Full HD LEDTV bra bildkvalitet till låg kostnad. 
Dessutom i en moderna och attraktiv design och med 
många bra funktioner, så som USBuppspelning av filmer 
och bilder. Inbyggd digital-TV-mottagare för DVB-T2/C.
• Energiklass: A+
• Effektförbrukning vid på-läge: 46 W
• Årsförbrukning: 68 kWh/år
• Skärmdiagonal: 40”
• 100 Hz 3.499 kr

Ord pris 4.490 kr

TCL F40S3804

Vi bjuder på go o glad

JULREA
50% 

på

och lite annat smått & gott

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

Om du inte vet vad 
du ska hitta på

så har vi present-
kort att föreslå

Tel. 0530-101 04

Byxa 

349:-

Spetskimono 

499:-

T-shirt 200:-

Top  180:-
Finns i många  
varianter

Julklappstips

Melleruds köpmän
Julen 2015
Söndag 20 december
4:de advent 
Butikerna öppna 12-16

Gäller butikerna
i centrum

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50

Julklappstips
Ett badkort på

Rådahallen kan stå högt
upp på önskelistan!

 Välj mellan årskort eller 10-kort för
ungdomar, pensionärer och vuxna.

En mindre klapp av stor betydelse kan vara en
familjebadbiljett  för ett

tillfälle!

Varmt välkomna!

Årets sundaste
julklapp!

Gymkort 2 mån för 495:-
ungdom/seniorer 395:-

För öppettider
se vår hemsida

Vill tomten slå på stort så fi nns det årskort
för hela familjen! 

20% på

Förlovningsringar
(Ringar 18 k, vit- eller rödguld. Vid köp av 2)

Erbjudandet gäller till 31/12 -15

Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Vi önskar alla våra  
kunder en God Jul

& Gott Nytt År

MP valde nya företrädare
På ett möte på Jes-
sicas Delikatesser 
under förra tisdags-
kvällen valde Miljö-
partiet ny gruppledare 
och ny företrädare i 
kultur- och utbildnings-
nämnden.
Till ny gruppledare valdes 
Patrick Allier, Dals Rostock. 
Patrick är sedan tidigare le-
damot i kommunfullmäk-
tige och är också partiets 

representant i kommunsty-
relsen. Till ny ledamot i kul-
tur- och utbildningsnämn-
den valdes Henrik Sandberg, 
Erikstad. 

Partiets val kommer nu 
att beredas av fullmäktiges 
valberedning och därefter 
komma upp som fyllnadsval 
i samband med nästkom-
mande kommunfullmäkti-
gemöte. Miljöpartiets nyvalde grupp-

ledare heter Patrick Allier och 
bor i Dals Rostock.

Henrik Sandberg, ny ledamot 
i kultur- och utbildnings-
nämnden

Avsägning
Rune Pettersson, Kommun-
partiet i Mellerud, är ersätta-
re i kultur- och utbildnings-
nämnden. Har har avsagt sig 
vidare arbete i nämnden på 
grund av sjukdom.

Behöver hjälp
Kanalmuseet i Håverud 
drivs av Skålleruds hem-
bygdsförening. De vädjar nu 
till kommunstyrelsen om ett 
ekonomiskt stöd på 75 000 
kronor till driften av Kanal-
museet under 2016. Elkost-
naden ligger på cirka 50 000 
kronor för belysning och 
uppvärmning. 

Föreningen uppger att 
man vidtagit alla utgiftsbe-
sparande åtgärder som man 
kan tänka, den det räcker 

inte. Hembygdsföreningen 
med Skans 453 och Kanal-
museets verksamhet har stor 
betydelse för kulturturismen 
och besöksnäringen.
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Brålanda • Frändefors

Mångsidig julbasar på Nuntorp

Nuntorpskolan anord-
nade en välbesökt 
julbasar med stort 
utbud och kärvän-
liga djur. Skolans fem 
UF-företag fanns på 
plats med Tagel, Hay 
hanger, Holken, Bil-
tvätt och Eldkubbe.
UF-företagen har flera be-
ställningar på gång och 

eleverna är överens om att 
kursen om hur det fungerar 
att vara företagare är mycket 
lärorik.

EJFOS UF Kubb o Glöd 
ville arbeta med ved och gör 
eldkubbar. Företaget består 
av Jonas Pettersson, Anton 
Olsson, Anton Fredriksson, 
Pontus Jansson och Erik An-
dersson.

Hanna Jakobsson, Lina 

1103 Bella från Wässby gård med matte Josefine Söderqvist, 
fick gå inomhus när regnet vräkte ner. 

Kvigan Bella från Wässby tittar förundrad på alpackorna från 
Flybo.

Hay hanger UF. Dessa tjejer har uppfunnit en praktisk ställ-
ning som underlättar när man ska fylla på hö till hästarna 
eller andra djur. Rebecka Andersson, Michaela Eriksson med 
hunden Jack, Elin Jonsson, Karin Wideman, Madeleine Lars-
son och Jaquline Jallow.

Pernilla Täng, Brålanda, med vättar, dörrkransar och tavlor. 
Angelicas hundcenter till höger gav tips till hundägare.

Holken UF. Hanna Jakobsson, Lina Stenmyren, Emma 
Boberg, Emelie Leinonen och Elin Johansson tycker att man 
ska värna om våra småfåglar. De tillverkar olika modeller av 
småfågelholkar.

EJFOS UF Kubb o Glöd. Jonas Pettersson, Anton Olsson, An-
ton Fredriksson, Pontus Jansson och Erik Andersson ville göra 
något inom vedområdet och därför fixar de eldkubbar och 
namnet är bokstäverna i deras efternamn.

Julbord i ruskväder
De trotsade stormen 
och fick en god och 
trevlig kväll.
IOGT-NTOs ordförande 
Sonja Berg kunde hälsa ett 
70-tal gäster välkomna till 
deras traditionsenliga jul-

bord i Gestad Bygdegård. 
Trots att denna fredag den 
4 december var en av de 
stormigaste på mycket länge 
träffades och trivdes man 
runt de festligt dukade bor-
den.

Som gåva fick gästerna ta emot i dagarna aktuella Gestad Byg-
degårds 70-års skrift.

Lions Club i Brålanda har 
haft klubbmöte. Lions pre-
sident Stig-Olof Gustafsson 
hälsade de många närvaran-
de välkomna och då särskilt 
Göran Larsson, som intogs 
som ny medlem. Som bruk-
ligt, för nya medlemmar 
gick Carl-Anders Magnberg 
igenom de mål och riktlinjer 
som Brålanda Lions har haft 
sedan dess start 1955. Lika-
ledes hälsades Per Blomst-
rand från distriktet välkom-
men.

Ett tackbrev upplästes från 
Samuel Johansson, som gått 
i pension från sitt arbete på 
Sörgårdens fritidsgård och 
som uttryckte sin glädje över 

det stöd som fritidsgården 
fått av Lions under många 
år. I övrigt riktade Lions 
centralt en uppmaning till 
de lokala klubbarna att stöd-
ja ”de glömda barnen”.

Aktiviteterna inför årets 
julmarknad och tomtetåg 
gicks igenom. Ett program 
för dagen kommer att finnas 
som är större än tidigare år. I 
sammanhanget gavs en eloge 
till Gösta Gustavsson för sin 
välvillighet i samband med 
huggning av granris till Brå-
landas stora julbock. Därtill 
diskuterades försäljningen av 
julkärvar 30 november och 
var ”Tomtefar Carl-Anders” 
skall ta emot alla barnen och 

dess önskelistor under mark-
nadsdagen.

Därefter togs beslut om 
att skänka 6 000 kronor till 
Cancerfond Väst och 5 000 
kronor till SK Granans verk-
samhet.

Så tog vice DG Per 
Blomstrand till orda och 
redovisade distriktets verk-
samhet. Han delade också 
ut förtjänstmärken till Folke 
Olsson och Lars Lindqvist 
för 35-årig verksamhet, Åke 
Jonasson för 30 år och Har-
dy Wikström för 10 år.

Efter information kring 
valet av ”Årets Brålandabo” 
avslutades mötet.

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT

Samlingen började med en 
och annan historia berättad 
av Tore I Berg som förhöjde 
stämningen. Sedan fick gäs-
terna gå lös på det rikligt 
dukade bordet där inget av 
julens viktigaste rätter sak-
nades.

Efter maten blev det sång 
och musikfrågor under led-
ning av kvällens inbjudna 
gäst, den humoristiske Mor-
gan Larsson.

När man avnjutit kaffe 
och lotterier avslutades kväl-
len med att Börje Viberud 
läste dikten Tomten.

Som gåva fick gästerna ta 
emot Gestad Bygdegårds 70-
års skrift, där IOGT-NTO 
är en av de tre delägarna.

 Marianne Karlsson

Stenmyren, Emma Boberg, 
Emelie Leinonen och Elin 
Johansson har företaget Hol-
ken UF. De tycker att man 
ska värna om våra småfåglar 
och tillverkar passande mo-
deller av småfågelholkar

– Det finns de som gärna 
vill ha ett smycke av sin hästs 
svans och då fixar vi det, sä-
ger de två som var på plats i 
Tagelteamet UF: Kajsa Bra-
esch Andersen, Stenungsund 
och Emma Storm, Dals-Ed

– Det är bara att beställa 
tid så vättar vi bilen här på 
skolan, säger Johan Svan-
berg, Lysekil, Simon Ljung-
ström, Lidköping, Thore 
Andersen, Vänersborg och 
Linus Lundberg Ekström, 
Ellös som driver Nuntorps 
Biltvätt UF

– Det är utifrån vår er-
farenhet av att hantera hö 
som vi kom på denna ställ-
ning som underlättar när 
man lastar i hö. Vi har flera 
beställningar, säger Rebecka 
Andersson, Michaela Eriks-
son, Elin Jonsson, Karin Wi-
deman, Madeleine Larsson 
och Jaquline Jallow i företa-
get Hay hanger UF. Det har 
tagit fram en enkel praktisk 
ställning att hänga höpåsen i 

när man ska fylla på hö till 
hästar eller andra djur.

Utställare
Ett 40-tal utställare medver-
kade med bland annat vir-
kat, stickat, broderat, målat, 
barnkläder, blommor, gran-
risdekorationer, loppis och 
olika ätbara godbitar.

På plats fanns även kvigan 
Bella från Wässby gård – da-
gen till ära iklädd tomteluva 
och folk i alla åldrar passade 
på att prata med och klappa 
henne.

Dalslands alpackor hade 
med tre av sina hanar till all-
män förtjusning. Ponnyrid-
ning och fårvallning fanns 
det också att njuta av.

Eleverna som bor på sko-
lan hade på fritiden bakat 
pepparkakshus och nu fick 
besökarna rösta på det pep-
parkakshus man tyckte bäst 
om.

Mer besökare än förra året 
trots det regniga och blå-
siga vädret gjorde att man på 
skolan är glada över dagen. 
De utställare som fick plats 
i en mindre hall tyckte inte 
att alla besökarna hittade dit.

– Eleverna är jättenöjda 
över att det kom folk hela 
tiden, vi räknar med att det 
var runt 1 000 besökare. Jät-
teroligt, sammanfattar an-
svariga Marie Robertsson.

 Marianne Karlsson 
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Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och prisBRÅLANDA – FRÄNDEFORS

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.
Slipargatan 1, Frändefors @ 0521-400 88 eller 070-330 48 05

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

Lunch ons-tors kl. 12-14
Temakvällar och catering

Tillhagen 6 Bolstad
tel: 0521-330 03, 0705-57 23 15

Mammas Mat

Dags att se över 
tak och fasad

Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82 Gert Carlsson

vbg.tank@telia.com
Centralen: 0520-47 70 00 Magnus: 070-346 12 17

Ökar vattenmängden 
i djupborrade brunnar
• Rengör dricksvattenbrunnar på landsbygden
• Rengör grävda och djupborrade brunnar
• Fasta priser

ENTREPRENAD

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

Kärlekstema vid Luciafirande

Många kom för att 
lyssna till årets lucia-
tåg i Gestad kyrka och 
en mångårig drag-
spelare som ordnade 
musiken kring granen. 
Kärlek var temat i 
andakten.                                 

Luciafirandet Gestad kyrka 
bjöd på ett fint välsjungande 
Luciatåg med lucia, tärnor 
och stjärngossar från försam-
lingens barngrupper, under 

ledning av kantor Barbro 
Magnusson. De sjöng de 
traditionella luciasångerna, 
tände tredje adventsljuset 
och läste passande verser.

Alla fick vara med och 
sjunga i de glada adventspal-
merna.

Komminister Anette Jar-
sved Carlsson hade med 
en påse, naturligtvis gis-
sade barnen rätt om vad som 
fanns i den. Innehållet var 
många olika hjärtan, som 

kan hängas i granen men de 
berättar också om den kär-
lek Gud visar människorna 
när han ger världen sin son 
Jesus.

– Ett barn som ligger i en 
krubba är den bästa julklapp 
vi kan få och som vi kan ge 
vidare till människor runt 
omkring oss. I en känd bi-
belvers läser vi, ty så älskade 
Gud världen att han utgav 
sin ende son för att den som 
tror på honom inte ska gå 

förlorad men ska ha evigt 
liv. Det är kärlek från Gud 
det, sammanfattade Anette 
Jarsved Carlsson luciadagens 
andakt.

Jubilar
Efter att Lucia med följe 
tågat ut blev det fest i för-
samlingshemmet. Många 
vill vara med och äta julgröt 
och pepparkakor. En årgång 
med många vinster blev det 
innan dansen kring granen 
började.

Johnny Sandelin och jubilaren Allan Sahlbom spelade till dan-
sen kring granen i Gestad församlingshem på Luciadagen.

Stämningsfullt Luciatåg i Gestad kyrka.

Det var 30:e gången som 
Allan Sahlbom spelade drag-
spel på församlingens lucia- 
och julfest. Således en popu-
lär tradition.

– Första gången jag spe-
lade var 1984 och några 
gånger har snöoväder och 
strömlöshet gjort att julfes-
ten blivit inställd, berättar 
Allan Sahlbom.

Denna gång hade han med 
sig bygdens unge framgångs-

rike dragspelare Johnny San-
delin. Så det ser lovande ut 
för framtiden.

Strömmen gick några 
gånger och kom tillbaka, 
men eftersom spelemännen 
hade dragspel så gick det bra 
att dansa jullekarna i stearin-
ljusens sken.

Barnen fick en gottepåse 
och en önskan om en god 
jul med sig hem.

Marianne Karlsson
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Trevligt lussefirande 
med julbudskap till alla
Det har varit avslut-
ning med Lucia och 
julbudskap för alla 
åldrar i Gestad försam-
lingshem.

Förskoleklassen och ettan på 
Skerrud skola var inbjudna 
tillsammans med far- och 
morföräldrar till vuxen-
barngruppen i Gestad för-
samlingshem att titta och 
lyssna på deras Luciatåg.

Barnen sjöng Luciasången, 
Staffan var en stalledräng, 
Tomtesången, Blinka lilla 
stjärna där, En sockerbagare 
med flera. Då barnen bor i 
ett traktortätt område hade 
några sånger fått extra verser 
som handlade om traktorns 
vardag. Barnen sjöng även 
några sånger som de brukar 
sjunga när de träffas på ons-
dagarna.

Församlingsassistent Brit-
ta Johansson hade fått en 
julkrubba i Playmobile-mo-
dell med Jesusbarnet, Maria 
och Josef, herdar och djur, 
vise män och änglar. Britta 
berättade med hjälp av bar-

Luciatåget i Gestad församlingshem.

Holger Johansson gillade julbudskapet presenterat med play-
mobile.

Eleverna i förskoleklassen och ettan gillade luciafirandet.

Barnen i vuxen-barngruppen hade dekorerat så här fintEllen Jordenvall, dagens yngsta tomte.

Har samma budskap
men under nytt namn

Frändefors Equmeniakyrka har fått upp en skylt med det nya 
namnet.

Julbudskapet 
illustrerades
Att Jesus varit flykting 
fick elever på Frän-
deskolan se under en 
dramatisering i försam-
lingshemmet.

Frändeskolan, Svenska Kyr-
kan och Equmeniakyrkan i 
Frändefors har ett återkom-
mande och av alla uppskattat 
samarbete vid de stora hög-
tiderna.

Inför julen 2015 bjöds det 
på en dramatisering av jul-
budskapet. Eleverna satt på 
kuddar mitt på golvet i för-
samlingshemmet så de fick 
vända sig om alltefter som 
skådespelarna förflyttade sig 
i rummet. Efter presenta-
tionen av de tio deltagarna, 
medlemmar från kyrkorna, 
förflyttades besökarna till 
kung Herodes och de vise 
männen från Österns länder 
som sökte efter den nyfödde 
konungen. Herodes blev 
förskräckt, kände sin posi-
tion hotad och bad männen 
komma tillbaka när de fun-
nit barnet.

Männen fann, efter att ha 
följt stjärnan, barnet i ett 
stall och gav det sina gåvor. 
Av en ängel blev de i dröm-
men ombedda att inte be-
söka kung Herodes då han 

hade onda planer för barnet. 
Ängeln berättade för Jesus 
föräldrar att de måste fly 
med barnet eftersom kungen 
ville förgöra det. De flyr till 
Egyptens land där de kan 
leva i säkerhet för sina liv.

Kung Herodes skickade 
sina soldater att leta efter 
barnet men fann det inte. 
När Herodes avlidit berätta-
de ängeln att familjen kunde 
återvända till sitt land. Vil-
ket de gjorde med glädje.

Avslutningsvis sjöng man 
den kända julsången Nu tän-
das tusen juleljus.

Det bjöds på pepparkaka 
och det kom en och annan 
fråga.

– Vi brukar dramatisera 
jul- och påskbudskapet från 
lite olika vinklar. I år valde 
vi att visa på att Jesusbarnet 
måste fly för att rädda sitt 
liv, han var också flykting, 
säger Victoria Håkansson, 
församlingsassistent. Vi bju-
der in skolan och de som vill 
kommer i omgångar och tar 
del av det. Det är så roligt 
när barnen och ungdomarna 
känner igen mig och kom-
mer och pratar när vi ser 
varandra, exempelvis ute på 
samhället.

 Marianne Karlsson

De vise männen sover och får av ängeln beskedet att ta en an-
nan väg hem. Efteråt fick de som ville klappa kamelen.

På 29-årsdagen av 
Frändefors missions-
kyrkas invigning 
bytte den skyltmässigt 
namn till Equmenia-
kyrkan som ett led i 
sammanslagningen 

av Missionskyrkan, 
Metodistkyrkan och 
Svenska Baptistkyr-
kan 2011.

Pastor Sigward Karlsson 
talade som invigningsord 
utifrån textraden i psalmen 

39, ”Jesus från Nasaret går 
här fram än som i gången 
tid”. Han påtalade kyrkans 
uppdrag idag, vilket är det-
samma som det alltid varit, 
att sprida budskapet om att 
Jesus är Herre och den gör 
det med Equmeniakyrkans 
vision: ”En kyrka för hela 
livet där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar – mig, dig 
och världen”.

Då det var första sönda-
gen på kyrkoåret och advent 
sjöngs de härliga sångerna 
om ljus och den väntande 
Messias som kom till världen 
som ett litet värnlöst barn.

Till kyrkkaffet var det ex-
tra festligt med Equmenia-
kyrkans logga på tårtan.

 Marianne Karlsson

nen om att vi firar Jesus fö-
delsedag under julhögtiden 
och man sjöng ”Ja må han 
leva många lyckliga år”.

Alla barn tyckte att denna 
form av julkrubba var bra 
och de undersökte noga alla 
figurerna.

Till fikat hade barnen 
dekorerat stora pepparkaks-
hjärtan som alla njöt av. Som 
en gåva att ta med hem fick 
alla barn en julgranskula.

 Marianne Karlsson

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft sitt månadsmöte 
8 oktober på Restaurang 
Solrosen. Ordförande Uno 
Löfgren, hälsade ett 70-tal 
medlemmar välkomna. Un-
derhållarna var Gubes som 
roade publiken med både 
musik och historier. Första 
låten var: Kom till Brittas 
restaurang fortsatt av an-
dra glada låtar med sång till 
dragspel och gitarr. Efter 

kaffeserveringen blev det 
fördrag av Gunnar Gustavs-
son om biogasframställning. 
Det var många moment inn-
an denna stod klar, men nu 
fungerar det bra med göd-
selhantering, rötning och 
framställning av gas. Det var 
ett uppskattat föredrag, och 
kunde verkligen konsten att 
få intressanta åhörare till 
denna omvandling av gödsel 
på Dalboslätten.

Underhållningen fortsatte 
med till exempel Börja om 
från början, Klas-Göran, 
potpurrier av Lasse Dahl-
kvist och avslutades med 
Man skall leva för varandra, 
som allsång. Efter lotteriut-
dragning avslutades ordfö-
rande mötet och national-
sången sjöngs gemensamt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT
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När du älskar 
att köra

BMW Tjänstebil

www.bmw.se

Upptäck alla våra 60 modeller under 120 g CO2/km* på bmw.se/tjanstebil

HÅLLBARHET 
PÅ VÄG.
 MER KRAFT OCH MINDRE FÖRBRUKNING 
 MED BMW TJÄNSTEBILAR.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Helt nya BMW X1. Effekt från 116–231 hk. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 3,9–6,6 l/100 km. Koldioxidvärde från 104–152 g/km. Miljöklass: EU6.

HELT NYA BMW X1.
En helt ny BMW X1 är här, med större och flexiblare innerutrymmen, 
högre sittposition och mer fartfylld design.

REK CA PRIS FRÅN 299.000 KR.
Företagsleasing från ca 2.169 kr/mån. Förmånsvärde från ca 1.792 kr/mån.

Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50% marginalskatt. Leasingavgifterna är exklusive moms 
och beräknade på 25% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Uppläggningsavgift 
och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Erbjudandet gäller t o m 
31 december 2015. 

*  Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp varierar beroende på vald fälg- och däckdimension och växellåda. 

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 4-serie Gran Coupé. Effekt från 150–306 hk. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,2–8,5 l/100 km. Koldioxidvärde från 106–198 g/km. Miljöklass: EU6.

NYA BMW 420d GRAN COUPÉ.
Nya BMW 4-serie Gran Coupé har allt du förväntar dig av en coupé i form av slank design och körupplevelse. 
Den har också fyra dörrar och mer utrymme invändigt än man kan tro när man ser den utvändigt.

REK CA PRIS FRÅN 371.000 KR.
Företagsleasing från ca 2.692 kr/mån. Förmånsvärde från ca 2.146 kr/mån.

Lägg till automatisk växellåda för 9.900 kr (ord pris 21.000 kr).
Lägg till BMW xDrive för 9.900 kr (ord pris 20.000 kr).

ANA Bil Trollhättan
Kardanvägen 18, Trollhättan. Mån-fre 09-18, lör 10-14. 
Tel 0520-52 77 50.

ANA Bil Uddevalla
Norgårdsvägen 6, Uddevalla. Mån-fre 09-18, lör 10-14.
Tel 0522-64 65 50.

www.anabil.bmw.se

Zumbatomtar som överraskade

Sex tomtar kom smygande in på julmarknaden, sedan bjöd de upp till zumbadans! Foto: Privat.

Carina Udd-Stefansson tillsammans med Karin och Karl 
Stefansson handlar julpynt av Gun-Britt Gustavsson och Per 
Blomberg.

Kerstin Ljungqvist pratar med Mona Munkbo och Maj Larsson 
om något intressant, kanske stationshuset som står framför dem.

Dans runt granen för båda stora och små avslutades med raketen.

Årets julmarknad i 
Dals Rostock hade fler 
marknadsstånd och 
fler tomtar än något år 
tidigare.

Två stora tält var resta och 

inne i tälten var det trångt 
med försäljarnas stånd sida 
vid sida. Det gick att handla 
det mesta som hör till en 
julmarknad; marsipangrisar, 
stickade sockar, halmarbe-
ten, ljus, mjöl till julbaket 

och mycket mycket mera.  
I ett stånd stod kvinnor från 
asylboendet på Kroppefjäll 
och de hade tillverkat tra-
ditionella bakverk från sina 
respektive hemländer.

I Kerstin Ljungqvists ateljé 
var det också full fart. För 
hembygdsföreningen sålde 
Bosse Andersson boken om 
Rostocks Brunn och Petter 
Johnte sålde sitt bröd och 
sina marmelader. Kerstin 
själv fanns så klart där och 
delade med sig av sitt stora 
kunnande. Som vanligt 
fanns Lions på plats med jul-
neker. I år kunde man även 
köpa julgranar på markna-
den.

När det började skymma 
hördes Luciasången och 
Melleruds Lucia med sina 
tärnor kom och underhöll 
med sin fina stämsång, som 

alltid ackompanjerade av 
Ingemar Bengtsson. Som 
traditionen bjöd följdes Lu-
cia av en lång rad av julsång-
er med Stig-Arne Larsson, i 
år tillsammans med dottern 
Louise Berglöv. 

Zumbatomtar
Plötsligt blev det annan mu-
sik, ”Rock’n roll runt gra-
nen” och in kom sex tomtar 
och dansade zumba runt 
granen. Bakom tomtekos-
tymerna fanns Maria Hög-
berg, Yvonne Andersson, 
Anette Karlsson, Angelika 
Torin Olsson, Maria Petters-
son och Elisabeth Bernhoff. 
Efter en stund tog Stig-Arne 
över musiken igen och det 
blev traditionell dans runt 

granen där alla barnen fick 
vara med. Dansen avsluta-
des med raketen och sedan 
fick alla barn en godispåse 
av tomtarna och härmed 

var årets julmarknad i Dals 
Rostock slut. Rekordmånga 
godispåsar delades ut till 
barnen – hela 85 stycken.

AnnChristine Ivarsson
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Ny årlig tågtidtabell gäller 
från 13 december. Tyvärr en 
försämring för Dalsland. Nu 
börjar kampen om bättring 
2017. Vi drar därför igång 
en namninsamling för att 
påverka beslutsfattarna.

2017 års tabell görs under 
vintern 2016, så det är dags 
att börja samla argument 
och opinion!

Uppropet kräver:
1. Vi saknar ett kvällståg 

från Göteborg – kan inte gå 
på sport, kultur, afterwork, 
arbeta över med mera.

• Låt sista kvällståget som 
idag går in i Vänersborg fort-
sätta till Säffle, både varda-
gar och helger. Vänersborg 
servas enkelt med buss från 
Öxnered.

2. Vi har blivit av med 

vårt direkttåg på vardags-
morgnarna – det skall vi ha 
tillbaka!

• Ett direkt morgontåg per 
timma är vad som behövs 
och det första tidigare än 
idag, för nya pendlargrup-
per och bra anslutning till 
Stockholm, Malmö och an-
dra stora orter.

• Det kan ordnas enkelt 
och billigt i kombination 
med kvällståget ovan.

Fakta:
Från den 13 december blev 
det en liten förbättring mel-
lan Säffle och Göteborg på 
helgerna. De tågen stannar 
i Åmål, Mellerud, Öxnered 
och Trollhättan. Bra, det 
tackar vi för!

Problemet är att vi får en 

stor försämring varje var-
dagsmorgon; första tåget går 
tolv minuter tidigare och går 
inte längre direkt till Gö-
teborg, utan det blir byte i 
Trollhättan.

Längre restid, byte och 
därmed större risk för för-
seningar, alla motverkande 
målen om fördubblad kol-
lektivtrafik och större ar-
bets-/studiemarkander i 
Västsverige.

Den minnesgode kommer 
ihåg att vi och kommunerna 
i Dalsland och Säffle i vint-
ras stred under månader för 
att det inte skulle bli ännu 
sämre.

Senaste nämnvärda för-
bättringen för Dalsland är 
nu två år gammal; rimmar 
illa med målet om ökad kol-

lektivtrafik och med våra be-
hov, eller hur?

Regionens plan är fyra yt-
terligare tågpar på sträckan 
Göteborg – Åmål/Säffle; det 
är dags att börja med ett av 
dem 2017.

Resandeutvecklingen är 
mycket god på nuvarande 
tågen, pendelparkeringarna 
i Åmål, Mellerud och Öxne-
red räcker till exempel inte 
till.

Den som vill hjälpa oss 
sprida uppropet, som på-
går till efter julhelgerna; tag 
kontakt!

För Dalslandspendel 
Lars Gunnar Larsson,  

Karin Nodin 
Jonas Wessman

Namninsamling för en bättring 2017

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Holms kyrka, nybyggnad av vaktmästeri
I TTELA har under senaste 
månaderna beskrivits hur 
upphandling av nybyggna-
tion skett. Av dessa artiklar 
framgår att upphandlingen 
kommit till stånd med an-
tagande av anbud, som en-
ligt uppgift ligger 250 000 
– 400 000 kronor högre än 
lägsta lämnade anbud. Vad 
som framgår är, att de lägre 
anbuden är lämnade av se-
riösa och väl ansedda firmor. 
I de insändare vilka vi har 

kunnat ta del av framkom-
mer ett antal frågor, liksom 
av de artiklar som införts i 
nämnd tidning, men vi fin-
ner inga svar från dem som 
fattat beslut och som har be-
ställt byggnationen (kanske 
är de inte prenumeranter). 
Vi gör en liten beräkning: 
Begravningsavgiften 0,5 
procent (det torde vara från 
denna som investeringen 
tas, eftersom det sker från 
skattebasen). Om det lägsta 

anbudet antagits, låt oss anta 
att det var 300 000 kronor 
lägre än det antagna anbu-
det så motsvarar detta en 
skatt på en total inkomst hos 
kommunens befolkning ut-
görande 60 000 000 kronor. 
Detta är pengar som kunde 
använts bättre, till och med 
sänkt skatt. Vi vill med be-
stämdhet understryka att vi 
på intet sätt har något att in-
vända mot den entreprenör 
som erhållit uppdraget utan 

vi vill endast få offentliggjort 
svaren på de ställda frågorna 
från entreprenörerna som 
inte erhållit uppdraget samt 
även på de frågor som ställts 
i insändarna.

Två funderande  
skattebetalare och  

räknenissar  
Bertil Göransson  

och Per-Göran Asp

Stämningsfylld Luciakonsert

Årets Lucia var Vanessa Redjepagic, 9D på Rådaskolan.

Kimberly Jonsson sjöng vackert i ”En 
stjärna lyser så klart”.

Anselm LeRoy på tvärflöjt.

Maria Fredriksson spelade tvärflöjt vackert i C.F Bach:s 
”Hamburgersonat”.

Liisa Paiste spelade ”Ave Ma-
ria” på cello.

Linnéa Backelin sjöng solo i ”Välkommen 
hem”.

Clas-Göran Jansson, Agnes Palm och Agnes Casimir-Lindholn 
bjöd på högklassig musik i ”Låt till far”.

Stråkensemblen var samspelta i ”Koppsången”.

Den traditionella Luciakonserten på Kulturbru-
ket på Dal genomfördes i torsdags. Årets vackra 
ljusdrottning var Vanessa Redjepagic, 9D.
I foajén bjöds alla besökare 
på glögg och pepparkakor 
innan konserten startade. 
Publiken (som kunde ha 
varit betydligt mer fler-
talig) fick lyssna till flera 
solistframträdanden. Elin 
Niklasson framförde först 
låten ”När det lider mot 
jul” på valthorn, följt av 
vacker cellomusik av Liisa 
Paiste. Stråkensemblens 

”Koppsången” följdes av 
Carl-Philip Bach:s ”Ham-
burgersonat”, framförd av 
Maria Fredriksson på tvär-
flöjt. Kimberly Jonsson gav 
prov på sin vackra röst i ”En 
stjärna lyser så klart” och 
de tre fiolspelande musiklä-
rarna Clas-Göran Jansson, 
Agnes Palm och Agnes Ca-
simir-Lindholm framförde 
”Låt till far”.

Duon Elvira Olsson och 
Alicia Andersson sjöng 
stämningsfullt i ”Tärnans 
visa” följt av Linnéa Backelin 
som valt låten ”Välkommen 
hem”. Linnéa var ackom-
panjerad av Anselme LeRoy 
på tvärflöjt.

Lucia Vanessa Redjepagic 
9D hade ett stort antal skön-
sjungande tärnor i sitt följe 
som bjöd på de traditionella 
julsångerna.

Konserten anordnades 
av Melleruds Kulturskola 
med ensembler och solister, 
Dahlstiernska gymnasiet och 
Rådaskolan.

Susanne Emanuelsson
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VEDHUGGARPAKET!
MOTORSÅG 445E TRIOBRAKE
(ORD. PRIS 6000 KR INKL. MOMS)

FUNCTIONAL HJÄLM
(ORD. PRIS 660 KR INKL. MOMS)

CLASSIC BYXA
(ORD. PRIS 995 KR INKL. MOMS)

FUNCTIONAL 24 STÖVEL
(ORD. PRIS 995 KR INKL. MOMS)

ERIKSTAD 0530-512 50 facebook.com/aximaab
GRÄSTORP 0514-107 49  www.axima.se
FLOBY 0515-421 80 

KAMPANJ
PRIS!5.650:-

Ord. pris 8.650:- inkl. moms

Sparbankssalongen 
var som vanligt 
fullsatt när Song of 
Joy med sin dirigent 
Birgitta Stenbratt var 
på plats för att ge kon-
serten ”Vinterljus”.

Det var andra gången i år 

som Song of Joy gästade 
Kulturbruket i Mellerud.  
I år firade de 15-årsjubiléum 
och har under alla år gästat 
Mellerud med jul- eller vår-
konsert, ibland båda. I år 
hade de plockat julsångerna 
från tidigare repertoarer. 
2001 fanns Song of Joy med 

och det är den som givit kö-
ren dess namn.

Birgitta Stenbratt tackade 
kören för den gemenskap 
och glädje som den gett hen-
ne genom alla år. Det finns 
en stomme i kören som varit 
med sedan starten, men det 
finns också folk som pendlar 

Fem stjärngossar skrider in 
och sjunger Staffan Stalle-
dräng med hela Song of Joy 
som doakör.

från till exempel Åmål. Se-
dan finns det de från Stock-
holm, Karlstad, Göteborg 
och Moss i Norge som stäl-
ler upp. Det är mötet mel-
lan människor och glädjen i 
sången som är grundbulten i 
kören.

Song of Joy är en kör med 
tillhörande orkester och har 
så varit från start. I orkestern 
är det fyra som pendlar från 
Stockholm.

Mikael Ottosson, Birgittas 
son, arrangerar allt både för 
kör och orkester. Eveline Ot-
tosson, Birgittas dotter, delar 
sin närvaro mellan kör och 
orkester och då med fiol.

Det var en fullsatt Spar-
banksalong på Kulturbruket 
med en nöjd publik som 
med stående ovationer lock-
ade fram ett extranummer.

AnnChristine Ivarsson

Kulturskolans julavslutning
Onsdag 2 december 
anordnade Kultursko-
lan sin julavslutning. 
Ensembler och solister 
bjöd på många vällju-
dande framföranden. 
Nybörjarorkestern Lilla Blås 
inledde med Jingle Bells, 
sedan följde flera solist-
framträdeanden. Dessutom 

Nelly Rohlén  spelar ”Vågor-
na” på valthorn.Xavier Schneider på trumpet. 

Jonahan Åkerstedt spelar 
trumpet.

Eddie Johnsson och Alex Rudell på trumpet. 

Pontus Hallberg spelar trumpet.

Mona Fransson på trombon och musikläraren 
Cecilia ”Cici” Albinsson på valthorn.

Blåsensemble med trumpeter och klarinetter.

Kulturskolans stråkgrupper framför ”Snöflingor” och ”Midnatt råder”.

Fiolspelande Agnes Hagström och Florence Schneider samt musiklä-
raren Agnes Casimir-Lindholm framför ”Nu tändas tusen juleljus”.

Bjöd på ett musikaliskt 
julbord i Kulturbruket

bjöd Stråk-, flöjt- och blås-
ensembler på olika stycken. 
Avslutningsvis spelade Stor-
orkestern ”F-jam” och ”All I 
want”. Melleruds Kultursko-
la kan verkligen vara stolta 
över alla duktiga musikaliska 
ungdomar. 

I Kulturskolan går cirka 
300 elever. Målet är att ha en 
bra bredd och att verksam-
heterna inkluderar varandra. 

– En viktig del av verksam-
heten är att vi är med och 
skapar mötesplatser. Därför 
har vi samarbete mellan in-
strument, genrer och dans 
med mera, både i konsert- 
och orkesterverksamhet och 
olika åldrar. Viktigt för oss är 
att ha en bred ensembleverk-
samhet där många får plats, 
berättar musikläraren Agnes 
Casimir-Lindholm. 

Susanne Emanuelsson
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Stort intresse för nyanländas julmat

En stor mängd läck-
erheter från Syrien, 
Eritrea och Belgien 
var uppdukade i Kon-
strummet på bibliote-
ket förra onsdagen. 
Det var SFI-elever som 
lagat julinspirerade 
rätter som man bjöd 
allmänheten på. 

Oj, en sådan succé! Det var 
fullsatt i lokalen strax ef-
ter tolv när man öppnade. 
Längs väggarna stod de dig-
nande borden med stolta 
kockar intill. Här fick man 
provsmaka allt från syrisk 
knafeh, tårtor, belgiska våff-
lor och ostbollar, piroher, 
bullar till zebratårta och ha-
rish.

Maträtterna gick åt som 
smör i solsken.

– Jag har med jämna mel-
lanrum tagit del av våra ny-
anländas matkultur och man 
blir verkligen imponerad av 
den. Maten är så konstnärlig 
och man ser hur stolta de är 

idag, konstaterar Matti Ber-
tilsson, rektor på Dahlstiern-
ska gymnasiet och Vuxenut-
bildningen.

– Detta är ett bra exempel 
på hur kulturer kan mö-
tas och ett bevis på konst, 
konstnärlighet och kunskap, 
säger Clas-Göran Jansson, 
rektor på Melleruds Kultur-
skola.

Du kunde även smaka på 
svenska specialiteter såsom 
ris á la malta, pepparkakor 
och knäck.

Bakom ett bord med ku-
linariska läckerheter från 
Eritrea står Suliman Ahmed 
Nasir leende.

– Det är jättetrevligt att 
komma ut och träffa och få 
kontakt med svenska männ-
iskor, menar Suliman, som 
även gillar den svenska ma-
ten.

Adel Seid Mohammednur 
visar stolt upp en bild i sin 
mobil, den föreställer ho-
nom själv leende in i kame-
ran med en rejäl fisk.

Kvinnor från Syrien som bjöd på läckra bakverk. Fr.v: Ranya 
Jneid, Nesrin Bahaya och Hendrin Hamo.

Matverken från Syrien hade en strykande åtgång. Fr.v: Hadi 
Almaani, hustrun Suha Abualfer och deras dotter Lamar Al-
maani 2 år och Mohammed Haj Bakour.

Ghirmay Andemariam, Suliman Ahmed Nasir, Adel Seid 
Mohammednur och Bsrat Hailemariam bjöd på kakor från 
Eritrea.

Zebrakaka från Syrien.

Mohamed Alawir och Akram Hameesh hade bakat goda efter-
rätter från Syrien.

– Första gången i mitt liv 
jag var ute och fiskade fick 
jag en gös på tre kilo i Ör-
sjön! Jag gillar verkligen att 
fiska, understryker han.

Initiativtagare till eve-
nemanget var SFI-läraren 
Hanna Östlind och biblio-
tekarien Anne-Marie Bergh.

Susanne Emanuelsson

Fler lärare och ytterligare lokaler behövs när antalet elever 
ökar.På Dahlstiernska gymnasiet är det fullt i klassrummen 
och en del av SFI-undervisningen flyttar till Åsensbruk.

Det behövs fler lärare och lokaler
Antalet elever i Mel-
leruds skolor ökar, det 
behövs både fler lärare 
och ytterligare lokaler.  

Den största utmaningen för 
kommunen är att fylla det 
ökade behovet av lärare. Det 
är lärarbrist i hela Sverige 
och rörligheten på lärarnas 
arbetsmarknad är stor. En 
lärare kan tjäna 5 000 kro-
nor mer i månaden genom 
att byta kommun. 

Enligt Sveriges Kommu-
ner och Landstings (SKL) 
prognos kommer 70 000 
nyanlända elever att börja 
i svenska skolan fram till 
2020. Under samma tid be-
hövs 50 000 nya lärare till 
Sveriges skolor. 

Lösningar
På gymnasiet är språkintro-
duktionsprogammet för ny-
anlända ungdomar det störs-
ta med 62 studerande och 

en del av undervisningen av 
vuxna SFI-elever flyttar till 
Föreningshuset i Åsensbruk 
vid årsskiftet. 

På Rådaskolan och Nor-
dalsskolan jobbar personer 
som lärt sig svenska på SFI 
som språkassistenter och 
ger studiehandledning på 
modersmålet i ämnesunder-
visning. Dessutom används 
Inläsningstjänsts inlästa lä-
romedel som stöd i under-
visningen för elever som är 
nybörjare i svenska språket.

– Det ökar chansen att 
hänga med och förstå och 
det fungerar bra tack vare 
våra läsplattor säger Anders 
Pettersson, kultur- och ut-
bildningschef i Melleruds 
kommun. 

Mer förskola
Idag går 183 vuxna på SFI, 
vilket i sin tur lett till att be-
hovet av barnomsorg ökat.

 Både på Kroppefjälls för-
skola och på Ymer i Mel-
lerud har nya avdelningar 
öppnats och ytterligare en 
förskola behövs. 

– Vi söker tre nya för-
skollärare och har fått flera 
sökande till tjänsterna.  Lo-
kaler för ännu en förskola 
söker vi också säger Anders 
Pettersson.

Elevhälsa
Man söker även en skolskö-
terska. Redan i våras söktes 
en på halvtid men då var 
ingen intresserad. Nu är 
tjänsten på heltid genom ett 
samarbete med Bengtsfors 
kommun och tre personer 
har sökt jobbet. Ansöknings-
tiden har inte gått ut än.

– Vi är jätteglada att tre 
legitimerade sjuksköterskor 
har sökt, även någon med er-
farenhet som skolsköterska.  
Den nya sköterskan kom-
mer att jobba på Åsens skola 
och på Karolinerskolan. Det 
har varit svårt att hinna med 
hälsoundersökningar och 
vaccinationer med många 
nyanlända barn på kort tid, 
säger Anders Pettersson.

Även en kuratorstjänst 
utökas med 50 procent från 
och med nu. Kuratorn ska 

arbeta på ytterskolorna i 
Åsebro, Åsen och Dals Ro-
stock. Många elever från 
krigshärjade länder behöver 
hjälp med oro och koncen-
trationssvårigheter.

Lockar lärare 
För att råda bod på lärarbris-
ten har Anders Pettersson 
skrivit personliga brev till lä-
rarstudenter på högskolorna 
i Trollhättan, Göteborg och 
Karlstad och tretton kandi-

dater kommer att göra sin 
lärarpraktik i Mellerud.
 Förhoppningen är att de 
ska stanna kvar och jobba 
i Mellerud när det tagit sin 
examen. 

Goda skolresultat, hög 
nivå på it- användandet i 
undervisningen och positiv 
löneutveckling är lockande 
faktorer på Melleruds me-
ritlista.

Karin Åström

Ska rusta 
upp förskola
Kommunstyrelsen förslår 
att kommunfullmäktige ska 
anslå 450 000 kronor till en 
reinvestering av Tallåsens 
förskola i Åsensbruk.

Finansieringen sker ge-
nom en omfördelning av 
2016 års investeringsbudget. 
Anledningen är att det blir 
fler barn på förskolan och 
fler elever i skolan. Tallåsens 

förskola har inte använts un-
der ett antal år, men under 
första kvartalet 2016 behövs 
lokalerna för förskola/skola. 
Det som är på gång är att 
väggar och tak ska målas, ett 
nytt kök ska installeras och 
man ska förbättra staketet.

Ärendet tas upp vid kväl-
lens fullmäktigesamman-
träde.
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Julklappstips

Skruvdragare
Dewalt 14,4 inkl. 2 
st batterier, laddare 
och väska.
Ord. pris: 2250:-

Nu: 1495:-

Linjelaser
Dewalt DW088K 
inkl. väska. 
Ord. pris: 3154:-

Nu: 1895:-

Tillbehörskit
Makita 100-del i 
Makpac-låda.
Ord. pris:  
1434:-

Nu: 988:-

Pannlampa LED
NoviPro 100 lumen. Kraftfull 
pannlampa med IR-sensor som 
tänder lampan vid handrörelse.
Ord. pris: 349:-

Nu: 249:-

Vi har arbets-
kläder för stora 

och små!
Snickers, 

L.Brador m.fl .

Månadens vara
December

Köp 
presentkort!

Få en mössa på 
köpet!

SPORT

Lustens Hjältar vann 
Lussebandyn i Brålanda

INNEBANDY 
Tolv lag kom till årets 
innebandytävling 
”Lussebandyn” som 
anordnades för 29:de 
gången i Brålanda 
sporthall i samband 
med Luciahelgen. Det 
är fritidsgården Sör-
gården och Equmenia 
(SMU) som arrangerar.

God stämning råder och ju 
närmare finalkvällen lider 
desto intensivare blir spelet. 
En missad boll ger tillfälligt 
ilskna reaktioner för det lag 
som släppte in den och sam-
ma boll ger glädjeyttringar i 
laget som gjorde mål.

Vinnande lag i A-finalen var Lustens Hjältar.

Konferencier Kenny Tinmark var nöjd efter väl genomförd 
Lussebandy.

MIF tappar till ännu
en seriekonkurrent
FOTBOLL 
Melleruds IF fortsät-
ter tappa spelare till 
nästa säsongs serie-
konkurrenter. Nu väljer 
Karl Wennerström att 
vända hem till moder-
klubben Eds FF efter 
bara en säsong i klub-
ben.

Karl Wennerström var en 
viktig kugge i Melleruds IF 
under säsongen 2015 i divi-
sion 3. Men i och med ut-
tåget ur den serien, väljer nu 
Karl att vända hem till Eds 
FF som avancerade till divi-
sion 4.

– Jag tycker det är kul 
att vara tillbaka i Ed igen 
och hoppas jag ska kunna 
bidra med någonting, sä-
ger 20-åringen som spelade 
både central mittfältare och 
mittback i MIF.

En sak är säker inför sä-
songen 2016, det kommer 
bli många heta derbyn i di-
vision 4 nästa säsong, någon 
som även Wennerström ser 
fram emot.

– Nästa år kommer bli 
spännande. Det är många 
Dalslandslag med i serien så 
det kommer bli många heta 

Karl Wennerström lämnar nedflyttade MIF och vänder hem 
till Eds FF som avancerade till division 4 inför nästa säsong.

Nolin lämnar för VFK
Therese Nolin, med Kroppe-
fjälls IF som moderklubb, 
lämnar division 2-klubben 
Åsebro/Brålanda och går 
till Vänersborgs FK i sam-
ma division. Detta är ännu 
ett tungt tapp för klubben 
som hade hoppats få behålla 
17-åringen.

– Det är tungt för oss, hon 
var en tongivande spelare, 
men vi stöttat henne i hen-
nes beslut, säger assisterande 
tränaren Glenn Öder. 

Nu letar klubben efter er-
sättare till både Nolin och 
Berg, som båda kommer 
saknas när säsongen 2016 
drar igång. Men det går trögt 
på just värvningsfronten.

– Vi har haft en tjej på väg 
in som tränat med oss, men 
ingenting är klart. Vi be-
höver några tjejer att kom-
plettera nuvarande truppen 
med, säger Öder.

Text och foto: Tobias Coster
Therese Nolin byter den svarta Åsebro/Brålanda-tröjan mot 
Vänersborgs vita i och med klubb-bytet. Arkivbild.

Boxas på 
lördag
BOXNING 
IK Ymers lätta tungviktare 
Albin Albinsson (81 kilo) 
från Mellerud är uttagen att 
boxa landskamp på lördag 
mot Finland i Helsingfors. 
Det meddelar Albins tränare 
Tage Isaksson.

matcher. Jag ser fram emot 
att få komma tillbaka till 
Rådavallen, även om det blir 
som motståndare. Matcher 
mot vänner är alltid speci-
ella, men framförallt väldigt 
roliga. Hoppas på två bra 
matcher och att jag får vara 
frisk, säger han.

Och trots att det bara blev 
ett år på Rådavallen för Karl, 
så är han nöjd med sin tid 

i Mellerud och öppnar upp 
för en återkomst i framtiden.

– Det var en rolig säsong, 
bortsett från slutet. Vi var 
ett skönt gäng med många 
duktiga fotbollsspelare. Jag 
trivdes väldigt bra i Mellerud 
och känner att jag har ut-
vecklats. Tråkigt att det bara 
blev ett år, men det kanske 
blir fler i framtiden.

Text och foto: Tobias Coster

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda 
tappar den talang-
fulla centralspelaren 
Therese Nolin för 
Vänersborgs FK efter 

tre provträningar för 
klubben. Nolin tar 
alltså samma väg som 
lagkaptenen Josefin 
Berg valt. Ett tungt 
tapp för klubben.

Syskon, kompisar, ledare 
och föräldrar hejar på.

I B-finalen placerade sig 
laget Bäst i test på första 
plats, efter seger med 5-4, 
följt av Drängarna och Dom 
andra.

Lustens Hjältar vann stort 
i A-finalen med 6-1 mot två-
an Lantmästarna och tredje-
placeringen spelade Langen-
weddinge sig till.

Pris för bästa kvinnliga 
spelare gick till Sara Johans-
son. Bäste målvakt var Kri-
stoffer Winsvold Sandberg, 
Lustens Hjältar, med ett mål 
insläppt i finalens sista halv-
lek.

Förutom äran fick lagen 

choklad eller potatis i pris 
och ett tack skickades till 
sponsorerna, den lokale livs-
medelshandlaren och den 
lokale potatisodlaren.

– Duktiga spelare. Det 
händer mycket, en bra kväll, 
sammanfattar konferenci-
eren Kenny Tinmark.

Det går åt en hel del korv, 
dricka, kaffe, lussekatter och 
pepparkakor en sådan här 
kväll och några som fixar 
det är Julia Karlsson, Linnea 
Eriksson, Britta Johansson, 
Pernilla Birgersson, Gunilla 
Karlsson och Kicki Anders-
son.

 Marianne Karlsson
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Ännu en inställd 
match för MIF
HANDBOLL 
Melleruds handbolls-
damer får knappt 
spela handboll denna 
säsong. Efter förra 
veckans förlust mot 
Forshaga så blev det 
ingen match i lördags 
hemma mot IF Hellton.
Först en seriepremiär, sedan 
ingenting, och ingenting, 
förrän sex veckor senare. 
Matchen mot Forshaga är 
fortfarande den blott andra 
matchen handbollsdamerna 
fått spela sedan seriepremiä-
ren i mitten av oktober. Då 
vann man och spelade fin 
handboll, men att det blir 
sådana glapp mellan match-
erna kommer definitivt att 
påverka tjejernas och lagets 
prestationer.

– Det är riktigt dåligt att 

vi fått så många matcher 
inställda, det har alltid va-
rit motståndarna som inte 
kunnat ställa upp. Nu senast 
i lördags så ringde de fem 
timmar innan matchen och 
avbokade. Väldigt tråkigt för 
vår publik, men även tjejer-
na som inte får några match-
er, säger en frustrerad tränare 
i Michael Mjörnestål.

Dock är det svårt för 
klubben att boka in de nya 
matcherna, då Rådahallen 
redan nu är fullbokad långt 
in på nästa år.

– Det är svårt för oss att 
planera, vi fick in en match 
9 januari som blir vår nästa 
match, hoppas vi kan få spe-
la den och att publiken kan 
komma och stötta oss, säger 
han.

Text: Tobias Coster 

Stormatch av 
MIBK:s 02-lag
INNEBANDY 
I söndags spelade 
P-02 sin sista hemma-
match för i år. Mot-
ståndet stod Åmåls 
IBK för. 
Detta lag har vunnit vår serie 
två år i rad och vi har ald-
rig vunnit mot dom. Med 
detta som bakgrund börjar 
matchen med att Åmål tar 
ledningen med 0-2 och vin-
ner första perioden med 1-5. 
Oskar Larsson gör MIBK:s 
mål i första. Man skulle kun-
na tro att laget deppar ihop, 
men icke!

I andra perioden händer 
det något. Vi gör några små 
ändringar, går ut och vin-
ner andra perioden med 
5-0!  August Tellander gör 
samtliga fem mål. Laget gör 
sin bästa period någonsin. 

Helt plötsligt fick vi visa vad 
vi kan, inför en publik som 
stortrivdes.

Tredje perioden kvitterar 
Åmål till 6-6 efter cirka fyra 
minuter. De gör 6-7 i po-
werplay, för att sedan avgöra 
till 6-8, 9.34 in i tredje. Där-
efter har vi flera chanser att 
både reducera och kvittera, 
men har inte marginalerna 
med oss i slutet.

Innan matchen sa vi att 
vi skulle gå ut och göra vår 
bästa match någonsin, och 
det gjorde vi!

Totalt sett ett stort steg 
framåt för det här laget, 
Stort plus till hela laget där 
ALLA bidrog med sitt. Mås-
te även nämna August Tel-
lander som lyckas att göra 
fem mål mot tuffast möjliga 
motstånd.

Håkan Andersson

Martin Kopp
tillbaka i HIF
FOTBOLL 
Glädjande besked kom 
till Håfreström i början 
på veckan.

Martin Kopp återvänder till 
klubben, efter en skadedrab-
bad sejour i IFK Åmål.

Kopp, som bland annat 
spelat i Melleruds IF och 
IFK Uddevalla, återvänder 
till Håfreströms IF som han 
lämnade för Åmål inför sä-
songen. Men efter debacle 
där som slutade med att han 

lämnade redan innan som-
maren, så har han nu valt 
att åter snöra på sig fotbolls-
skorna.

– Vi är glada att Martin 
kommer till oss, han har 
varit skadedrabbad, men vi 
hoppas kunna få lite ord-
ning på det. Vi kommer 
börja lugnt och hoppas att 
han hittar suget igen, säger 
Jimmy Andersson Öhrling i 
Håfreströms fotbollssektion.

Text: Tobias Coster

www.mellerudsnyheter.se

FC Mellerud vann i Säffle
FUTSAL 
Tomteträffen är en ge-
digen futsalturnering 
som för nionde året i 
rad avgjordes i Säffle 
i helgen. SK Sifhälla 
stod som arrangör och 
vinnare blev FC Melle-
rud som i finalen slog 
Carlstad United.
FC Mellerud vann Tom-
teträffen efter 1-0 i finalen 
mot Carlstad United. FC tar 
därmed säsongens första tur-
neringsvinst, men har impo-
nerat i tidigare turneringar.

 – Jag tycker vi gör en bra 
turnering i helhet, vi sät-
ter försvarsspelet klockrent 
och vi släpper bara in två 
mål under hela turneringen 
och dom kom i gruppspelet. 
Anfallsmässigt har vi kvalité 
och vet att vi bara behöver 
ett läge för att avgöra match-
erna, säger FC Melleruds 
Valon Gashi som själv gjorde 
tre mål i turneringen. 

I samma turnering fanns 
även Håfreströms IF som 
gjorde en bra turnering 
också. Man vann sin grupp, 
där även FC Mellerud fanns, 
och när dessa möttes var 
båda klara för slutspel och 
matchen slutade 1-1.

Håfreström vann sin 
åttondelsfinal mot IFK 
Skoghall med 2-0 men i 

Grabbarna i FC Mellerud stod som segrare i Tomteträffen i Säffle. Foto: Privat.

kvartsfinalen tog det stop. 
Finalisterna Carlstad United 
blev för svåra, men det hela 
fick avgöras på straffar.

– Vi åkte ut på straffar, vil-
ken kanske mer var Uniteds 
tur än oskicklighet från vår 
sida, sa lagledaren Jimmy 
Andersson Öhrling efter tur-

neringen. För FC Melleruds 
del så vankas det seriespel på 
nytt i helgen. Det handlar 
om den regionala futsalli-
gan, där FC Mellerud ligger 
på delad förstaplats efter två 
spelade matcher.

FCM ställs på lördag mot 
IK Oddevold i Långared.

– Nu på lördag ska vi spela 
match nummer tre i serie-
spelet och hoppas på vinst så 
att vi han kvala upp oss till 
Svenska Futsalligan, säger 
Valon Gashi som brinner för 
sin klubb.

Text: Tobias Coster

Damerna utslagna på straffar
FUTSAL 
Åsebro/Brålanda spe-
lade fusalturneringen 
Decembercupen i 
Trollhättan i lördags. 
Det såg väldigt bra 
till en början, men tog 
stopp i slutspelet trots 
att man inte förlorade 
någon match.

Det har gått trögt i futsa-
len för Åsebro/Brålanda 
denna säsong, ännu ingen 

turneringsseger trots att det 
är vad man är van med att 
rada upp. I Decembercupen 
såg det oerhört bra ut efter 
gruppspelet, tre raka segrar 
som betydde gruppseger. 
Men väl i slutspelet blev det 
två oavgjorda 0-0-matcher 
för laget, vilket gjorde att de-
ras fortsatte öde fick avgöras 
på straffar. 

– Det hade räckt att vi 
gjorde ett mål för att vi 
skulle gå vidare och slippa 

straffar, sa Åsebro/Brålandas 
tränare Glenn Öder. Väldigt 
tråkigt att vi åkte ur. Vi vann 
gruppen och spelade riktigt 
bra där.

Åsebro/Brålandas problem 
inomhus i år har främst va-
rit målskyttet, där man haft 
svårt att prestera. Detta vi-
sade sig i Rastacupen, men 
också här i lördags.

– Vi hade ett bra lag och 
det såg bättre ut än i Rasta-
cupen, men vi har svårt att 

göra mål. Men jag kan inte 
klandra någon, alla gjorde 
det bra, sa Öder efter turne-
ringen.

I gruppspelet besegrade 
man IFK Trollhättan (3-0), 
Vänersborgs IF (2-0) samt 
TFK/Halvorstorp (1-0).  
I slutspelet blev det 0-0 mot 
turneringstrean Skoftebyns 
IF lag svart samt Väners-
borgs FK.

Tobias Coster 

Går tillbaka till moderklubben
FOTBOLL 
William Sundelius 
överraskade många 
med att lämna Mel-
leruds IF för Håfre-
ströms IF inför sä-
songen förra året. Nu 
väljer dock 16-åringen 
att gå tillbaka hem till 
moderklubben.

Sundelius, född 1999, har 
redan hunnit med två klub-
byten i sin ringa karriär. Yt-
terbacken som fått visa upp 
sig för svenska landslaget ef-
ter elitlägret förra året, vän-
der hem till moderklubben 
Melleruds IF.

– Han kommer tillföra till 
laget, han är en lovande ung 
kille som kan bli väldigt bra, 
säger Melleruds assisterande 
tränare Rikard Westman om 
nyförvärvet.

I lördags skrev han på för 
klubben och spelade samti-
digt en internmatch med sitt 
nya lag. Och det var just de 
yngre förmågorna som im-
ponerade på tränarstaben.

– Kul att se de som var 
med köra på, ungdomarna 
imponerade på oss, säger 
Westman.

Sundelius är nöjd med att 
återvända till Mellerud.

– Det känns jättebra att 
vara tillbaka, jag tycker trä-
naren känns intressant och 
spännande med bra idéer 
och jag hoppas på att kunna 
utvecklas mycket detta året. 
Tiden i” Håffre” har varit 
bra, vi spelade bra stora delar 
av säsongen och när alla är 
med så var vi division fem:s 
bästa lag. Men vi tränar lite 
för dåligt och jag kände att 
jag behöver utvecklas.

Tobias Coster

William Sundelius i mötet med just Melleruds IF B-lag på 
Dalslands Sparbanks arena, en match Håfreströms IF vann 
med 4-0 och William var en av planens bästa spelare.
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Från inspiration. Till installation.

Butiken är fylld med våra bästa julklappstips,  
alla från välkända varumärken. Här hittar du 
även vårt senaste DR som innehåller kampanj på 
blandare, stort utbud på möbler & duschväggar m.m.
Välkomna in!

Vänersborg Vassbottengatan 8 Butiken: 0521- 65 700
Installation/service: 0521-65 710
Vardagar 9.30-18.00, lördagar 9.30-13.00

VI HAR TIPS TILL TOMTEN!

Se mer på: www.ror-anders.se

Auktoriserat
VVS-företag

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 19 december kl. 17.00

Melleruds IBK -  Orust IBK
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Fri entré

Utegym på gång
Förra veckan började mark-
arbetena för att skapa ett 
utegym i anslutning till Sun-
da Spåret, som startar vid 
Rådahallen. Det är resultatet 
av ett medborgarförslag som 
fick bifall av kommunens 
politiker. Det finns inget 

fastställt datum för när gym-
met ska vara färdigt.

I anslutning till gymmet 
kommer det också att finnas 
en lekplats. Parallellt ställs 
lekplatsen i Kungsparken 
(det vill säga Indiankullen) i 
ordning.

Tungt förlust 
i Uddevalla
INNEBANDY 
Förlusten som inte 
fick komma, kom sent 
i söndags kväll på 
bortaplan mot Her-
restads AIF. Giants 
kom inte alls upp i 
vanlig standard och 
förlorade med 2-4.
Det blir tufft för Melleruds 
Giants att haka på i toppen 
efter söndagens förlust mot 
tabelltrean  Herrestad. Det 
var dock inte en dålig insats, 
men det var målskyttet som 
saknades i matchen.

– Vi jobbade och job-
bade, men bollen ville inte 
in. Målskyttet lossnade helt 
enkelt inte, vi försökte men 
fick inte utdelning, sa spe-
lande tränaren Mio Forsberg 
efter förlusten.

Efter en mållös första pe-
riod tog hemmalaget led-
ningen tio minuter in i den 
andra. Men då var Giants 
snabba att kvittera, genom 
lagets notoriska målskytt 
Daniel Blücher. Dock rann 
det sedan iväg, åt fel håll för 
MIBK, när Herrestad gjorde 
både 2-1 och 3-1 innan pe-
rioden var slut. 

I den sista jagade Mellerud 

Herrestads AIF – 
Melleruds IBK

4-2 
(0-0, 3-1, 1-1)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
Daniel Blücher
Christian Ragnevi

SLUTRESULTAT

för reduceringen, men den 
kom aldrig, istället blev det 
4-1 till hemmalaget. Dock 
skulle det bli ett tröstmål i 
slutsekunden, när Christian 
Ragnevi fick göra sitt första 
för säsongen, nog så viktigt 
även om det inte påverkade 
vart poängen hamnade.

– Det var verkligen skit 
med förlust, väldigt dumt. 
Positivt var att alla jobbade 
hårt, som ett lag. Men även 
om vi jobbade hårt så stres-
sade vi och slarvade alldeles 
för mycket, sa Forsberg.

– Nu har vi en jätteviktig 
och svår match hemma mot 
Orust IBK till helgen, där 
ska vi se till att göra en bra 
insats, avslutade Mio Fors-
berg.

Text: Tobias Coster

Ridklubbens almanacka för 2016 är klar. Fotot pryder förstasidan och är taget av Susanne Emanu-
elsson. Klubben har också gått med i Pantamera. Burkar ( även importerade) och petflaskor tas emot.

Nu är ridklubben på fötter
HÄSTSPORT 
Melleruds Ridklubb 
har ett händelserikt 
år bakom sig. Den nya 
styrelsen som till-
trädde i oktober 2014 
har arbetat intensivt 
med att få klubben på 
fötter- och lyckats. 
– I våras satt vi fortfarande 
kvar i krisen men efter som-
maren vände det, säger Ma-
rie Sindler, i Melleruds Rid-
klubbs styrelse.

Hela verksamheten har 
setts över, personalkostnader 
har granskats, kalkyler har 
gjorts, och man har förhand-
lat priser på allt som måste 
köpas in.  

– Klubben har fantastiskt 
engagerad personal och till-
sammans med dem är vi 
ett arbetslag med stark vi-
känsla, säger Claes Hellberg, 
ordförande i Melleruds Rid-
klubb. 

Otaliga timmar av ar-
bete har lagts ner och med 
hjälp av fastighetsägaren har 
anläggningen fått en upp-
fräschning och ny ridhus-
botten.

– Men vi behöver hjälp 
från föräldrar och elever för 
att fortsätta arbetet för en 
levande och utvecklande tid-
klubb, betonar styrelsen

Aktiviteter
Många aktiviteter utanför 
själva ridkoleverksamheten 
har bidragit bättre ekonomi. 
Almanackan som hade pre-

miär förra året och nu finns 
i nyutgåva gav ett bra till-
skott i kassan, många prova-
på ridningar har lockat fler 
elever. 

Tävlingsarrangemang, 
sponsorer och frivilliga hjäl-
pare inom många områden 
har fått snurr på verksamhet. 

Nya hästar har köpts in 
och det finns idag fler hästar 
på ridskolan som passar både 
barn och vuxna.

– Det visade sig att många 
vill stötta klubben säger 
Claes Hellberg.

Ridskola för alla
Ridklubben får 450 000 
kronor om året i stöd av 
Melleruds kommun och sty-
relsen lägger fokus på att alla 
ska kunna nyttja ridskolan. 
Man vill vara hela kommu-
nens ridskola.

– Det är en sporre att visa 
att vi förvaltar pengarna väl, 
säger Claes Hellberg. – Rid-
skolan är viktig för så många 
och det är den största tjej-
idrotten i Sverige. Att lära 
sig rida och umgås med häs-
tar är nyttigt, man lär sig re-
spekt och mycket annat som 
är livsviktigt.

– Alla ska vara välkomna 
hit. Vi skräddarsyr aktivi-
teteter för alla intresserade, 
som nyligen personalklub-
ben Råmeo och LSS, berät-
tar Marie Sindler.

Tomburkar hit !
Inför 2016 behöver Mel-
leruds Ridklubb ännu fler 
hästar och för att det ska 
bli möjligt har klubben gått 
med i projektet Pantamera. 

Från och med nu kan man 
lämna burkar och petflaskor, 

även importerade, på rid-
klubben i Rearsbyn. 

– Alla intäkter går till 
hästköp och första hästen vi 
köper ska heta Pantamera, 
säger Birgitta Karlsson, eko-
nomiansvarig på Melleruds 
Ridklubb.

Talangutveckling
En annan aktivitet 2016 
är att man deltar i Svenska 
Ridsportförbundets talang-
utvecklingsplan, med det lo-
kala namnet ” Bäst med häst 
på Dalboslätt”. 

Syftet med den är att ge 
ungar ryttare förutsättningar 
att nå mästerskapsnivå och 
få ett livslångt intresse för 
hästsporten.

Karin Åström

Energi och glädje med zumba
ZUMBA 
Angelika Torin-Olsson  
är utbildad zumbain-
struktör sedan fyra år 
tillbaka. Hon håller i 
zumbaträning i Dals 
Rostock två dagar i 
veckan.  Under höst-
terminen har man haft 
två zumbamarathon. 

Ett maraton innebär ett pass 
gånger två, det vill säga att 
passet är dubbelt så långt. 
Båda passen höll på i cirka 
två timmar.  

I november var det dags 
för 80-talsmaraton. Alla del-
tagare var utklädda i 80-ta-
lets glada färger. Musiken 
och koreografin var också 
inspirerade från 80-talets 
glada dagar.

– Det blev två höginten-
siva timmar med dans och 
många goa skratt. Terminen 
avslutade jag med ytterligare 
ett maraton till förmån för 
musikhjälpen. Det är andra 
året i rad som vi gör detta. 
Varje person skänker valfri 
summa som sedan sätts in på 
musikhjälpens konto. Detta 
visade sig vara lika uppskat-
tat denna gången som förra 
året. Vi lyckades att samla in 
hela 2 300 kronor, berättar 
Angelika.  

Hon har haft zumba i Dals 
Rostock i snart tre år.

– Det roliga är att vi är allt 
från 15 år upp till 70 år. Det 
blir en härlig mix av männ-
iskor. De flesta upplever det 
inte enbart som ett tränings-
pass utan det är lika mycket 
för den sociala biten. Pas-
sen innehåller alltid mycket 
glädje och skratt. Fokuset 
ligger på att vi ska ha roligt 
under tiden vi dansar. När 
man åker hem från passet är 
man tankad med ny härlig 
energi, förklarar Angelika.

Glada zumbadeltagare under 
maratonpasset med 80-tals-
tema. Foto: Privat.
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Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Vi bekämpar
mössen effektivt!

0521-693 51

Skadedjursavtal 
till rimliga priser!

0521-693 51

Julklappar hos  
Åsebro Foder

Tel. 0521-360 48

Åsebro Classic

30 kg  160:-

Julklappar hos  
Åsebro Foder

Tel. 0521-360 48

Fabriksrabatt

10%

Julklappar hos  
Åsebro Foder

Tel. 0521-360 48

Lucernpellets

30 kg  190:-

Julklappar hos  
Åsebro Foder

Tel. 0521-360 48

Salttabletter

25 kg  129:-

Julklappar hos  
Åsebro Foder

Tel. 0521-360 48

Tösalt

25 kg  62:-

Bygger fiber i Mellerud
Anmäl dig på  
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Stefan

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-304 21 74, 0530-421 64

LÖRDAGSÖPPET
ojämna veckor

Kapellgatan 1
Mellerud

0530-100 23

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

Allt inom modern fotvård
Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

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

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

Mellerud 
Österrådagatan 10
3 rok, 126 kvm, öppen 
spis, stor balkong i söder-
läge. Egen tvättstuga m. 
kakel och klinker.
Gärna äldre.

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag 

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Neova
villapellets

Prisexempel 
 2 pall 2.250 kr/st
 3 pall 2.200 kr/st
 4 pall 2.150 kr/st
 5 pall 2.100 kr/st

Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

BRA BEG. 
VINTERHJUL 

BILLIGT!
Kompl.omgångar 

till många olika bilar

Mikael 0530-404 03

Oscarssons Bil AB

Syr i skinn & päls
Lagar även kläder
Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

Britt-Inger • 0706-01 96 56

Kapell & 
båtinredningar

Inflyttningsklart
Villa nära Sunnanå. Dubb.ga-
rage, altan, fiber, smart-el, cen-
traldammsugare, 2 bad, 5 rok, 
kamin. Måste ses! Ring för vis-
ning, Coster 073-246 55 74.

TILL SALU

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

Håkan Olsson
Tel. 0530-605 18,
070-587 00 01

Grå/svartrandig katt
Ca 4-5 mån, upphittad i 
Gerdserud fred. 11/12. Nå-
gon som saknar denna katt 
hör av er till 072-523 51 36.

UPPHITTAD

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 70:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Box 43, 464 21 Mellerud eller i brevin-
kast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant betalning 
på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot per telefon! 
Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

2 kattungar i Åsensbruk
1 helsvart hankatt o. 1 ran-
dig honkatt ca. 5-6 mån. 
Tel. 073-043 67 67.

TILLVARATAGET

Pantamera Pojkar 15 år

Dingle AIK - Grundsunds IF  3 - 3
Myggenäs IBK - Stenungsunds IBK  3 - 4
Melleruds IBK - Åmåls IBK  5 - 0

Grundsunds IF  6  4  2  0  25-13  12  14
Herrestads AIF  6  4  2  0  26-17  9  14
Melleruds IBK  6  3  2  1  23-16  7  11
Åmåls IBK  6  3  0  3  23-26  -3  9
Dingle AIK  6  2  1  3  21-21  0  7
Stenungsunds IBK  6  1  1  4  20-29  -9  4
Myggenäs IBK  6  0  0  6  17-33  -16  0

Pantamera Pojkar 13

Melleruds IBK - Åmåls IBK  6 - 8
 Orust IBK - Stenungsunds IBK  13 - 5

Åmåls IBK  7  6  0  1  57-19  38  18
Billingsfors IBK  5  5  0  0  49-15  34  15
Stenungsunds IBK  7  3  0  4  51-52  -1  9
Dingle AIK  6  3  0  3  29-32  -3  9
Orust IBK  6  3  0  3  30-34  -4  9
Melleruds IBK  6  2  0  4  42-50  -8  6
Ljungskile SK P-02  5  1  0  4  22-42  -20  3
Överby IF  6  1  0 5  25-61  -36  3

Herrar Div 6

Herrestads AIF - Melleruds IBK  4 - 2  
Dingle AIK - Överby IF  9 - 4  
Grundsunds IF - IBK Walkesborg 99  6 - 3

Dingle AIK  9  7  0  2  71-42  29 21
Billingsfors IBK  7  6  0  1  74-40  34 18
Herrestads AIF  10  6  0  4  77-62  15 18
Orust IBK (H-6)  8  5  0  3  51-48  3 15
Melleruds IBK  8  4  0  4  43-43  0 12
Grundsunds IF  9  1  2 6  37-59  -22 5
Överby IF  5  1  1  3  32-32  0 4
IBK Walkesborg 99  8  0  1  7  22-81  -59 1

F03 Nord

Ale HF - Stenungsunds HK  13-12  
Melleruds IF - HK Höfers  22-9  
GF Kroppskultur 2 - KFUM Trollhättan  10-14

Melleruds IF  7  5  0  2  102 - 78  10  24
Kungälvs HK 3  7  5  0  2  90 - 74  10  16
Lysekils HK  7  4  1  2  120 - 96  9  24
GF Kroppskultur 2  7  4  0  3  90 - 82  8  8
Ale HF  7  3  1  3  85 - 88  7  -3
HF Orust  6  3  0  3  76 - 61  6  15
Stenungsunds HK  7  3  0  4  83 - 70  6  13
KFUM Trollhättan  7  3  0  4  60 - 90  6  -30
HK Höfers  7  0  0  7  53 - 120  0  -67

HANDBOLL

INNEBANDY

TABELLER

Emma Nykvist, till höger, med  danspartnern Johanna Kock-
gård vann guld i NM i discodans.

Tog guld i dansmästerskap
Tillsammans med dans-

partnern Johanna Kockgård 
från Åmål tog hon guld i 
klassen Nordic Star.

Emma hare dansat sedan 
hon var fyra år. Hon började 
på Danscenter Sofia West-
lund  i Åmål när hon var 
elva.

Hon dansar inte bara dis-
co utan också show och lyri-

cal, plus att hon undervisar i 
streetdance.

– Det var tredje tävlingen 
tillsamman med Johanna 
och det var jätteroligt att det 
gick så bra, säger Emma.

Tjejerna laddar redan in-
för nästa termin och till SM 
nästa år.

Karin Åström

Alexander blev 
klubbmästare
SIMMNING 
På luciadagens efter-
middag genomfördes 
i Uddevalla klubbmäs-
terskapen i simning.

Alexander Assor är nu klubb-
mästare. Foto: Privat.

Deltog gjorde 92 simmare 
från klubben. Man simmade 
alla fyra simsätten på 50-me-
tersdistans och lägsta sam-
manlagda tiden segrade.

Grupperna bestod i ålders-
klasserna födda 99-och äld-
re, 2000-2001, 2002-2003 
och 2004- och yngre.

Mellerudskillen Alexander 
Assor blev då klubbmästare 
för sin åldersklass Pojkar 00-
01. Sammanlagda tiden var 
2:06,01 minut med nytt per-
sonligt rekord i 50-meters 
frisim där magiska gränsen 
på 30 sekunder sprängdes. 
Ny tid är 29,85 sekunder.

Tvåa kom Jesper Simons-
son med tiden 2:06,43 och 
trea blev Gabriel Hansson 
med tiden 2:12,29.

I de äldsta klasserna seg-
rade Gulliver Koch på tiden 
1:47,70 och Frida Anders-
son på 2:03,5.

DANS 
Emma Nykvist, 16 år, från 
Mellerud tog hem guldme-

daljen i Nordiska Mästerse-
kapen i discodans i Katrine-
holm i helgen.

Bra resultat i Carlstad Open

BMK-spelarna som deltog i Carlstad Open: Alexander Strandberg, Julia Jonsson, Malena Norr-
man, Elvira Olsson, Alma Olsson och Johan Arvidsson. 

BADMINTON 
BMK Stinget har varit 
i farten igen. Denna 
gång var det Carlstad 
Open, som stod för ar-
rangemanget. 
De som var och tävlade 

för Stinget var Alexander 
Strandberg, Julia Jonsson, 
Malena Norrman, Elvira 
Olsson, Alma Olsson och 
Johan Arvidsson. 

Det var 156 spelare an-
mälda till tävlingen och de 
var indelade i olika klasser. 

De som tog guld i tävlingen 
var Alexander Strandberg 
i par med Jesper Borgstedt 
från Trollhättan. De spelade 
tillsammans i U15. Alexan-
der tog även ett silver i U13- 
klassen. 

Malena Norrman tog två 

guld i senior A-klass, singel 
och mixed med sin bror 
Martin. Julia Jonsson knep 
ett silver i klass U13, sing-
elspel. Alla spelare gjorde 
många bra insatser och spe-
lade stundtals över sin för-
måga. 

Det är med stor glädje, 
som vi ledare ser att föräld-
rarna är engagerade i sina 
barn. Det ger trygghet och 
stöd för dem när de spelar 
och en härlig stämning på 
läktaren.

Detta var sista tävlingen 
för 2015 och nu blir det 
julledigt.  Nästa tävling blir 
den 2 januari i Göteborg. 

Ledarna i BMK Stinget 
Tommy Hedlund 

Markus Arvidsson 
Leif Eriksson 
Sofia Jonsson 

Sune Norrman
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

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

Syverkstan på Dal
Nytillverkning, reparationer 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring för 
info 0530-126 64
www.wpdal.com

Mammas mat
Stora & små sällskap serverar vi 
borta eller hemma.  
Lunch ons, tors 12-14
Välkommen att ringa!
070-557 23 15 Agneta

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

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackarna.se

Thores Däck 
Allt från skottkärra till dumpers.
Brålanda Tel. 0521-315 55
Mobil: 070-620 21 21
www.thoresdack.se

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 9.30-17.00. 
Övrig tid ring.

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

Berglunds Transport Grus & 
Maskin AB
Betong – Grus – Transport
Tel. 0530-125 10, 
070-880 53 02

M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena Norrman 076-163 81 48

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

Lollos Alltjänst
Tel. Stefan: 070-265 47 43

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

Lollo’s Alltjänst
0702-65 47 46

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

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

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

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning,  
övr. hantverks tjänster.
Tel. 0521-304 56, 
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

BILREKOND

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

ASFALT

EKONOMITJÄNSTER

FRISÖRER
Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

FAMILJEJURIDIK

MURARE

MÅLARE

Melleruds Skrot & Maskin
Återvinning – för alla
Vi köper all sorts skrot till högsta 
dagspris.
Tel. 0530-102 20

SKROT

STÄD

Gamla skolans auktioner
Bäckefors Stefan Måneklev
Hela hem & db. auktioneras eller 
köpes kontant. Gratis besiktning 
och rådgivning
Tel. 0530-600 15

AUKTIONER

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

TM Foto Köpmannebro
Bröllop - Porträtt - Körkort-/ID-kort
Blyertsteckningar - Presentkort
Ring! 073-815 24 95
TMFoto-Koepmannebro@spray.se
Hemsida: www.tmfoto.n.nu
FB: TM Foto Köpmannebro
Tider enligt överenskommelse...!

FOTOGRAF

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

Nordsjö Ide & Design
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

FÄRG

ALTERNATIV
BEHANDLING

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
För dig som inte vill, kan eller har 
tid: Tak, fönster, dörr och golv  
– Monterat & klart till fast pris.
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BYGGHANDEL

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Jotun och Beckers
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BILAR

RH Bilvård
Tvättar, vaxar, polerar
Bil, husvagn, husbil
Invändig rekond
* Tvättar även rumsmattor
Tel. 070-594 97 70

AD BILDELAR
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

BILDELAR

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

ENTREPRENAD

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer, 
dieselvärmare 
Funktionskontroll, reparation, 
reservdelar
Auktorisation Fiat Professional – 
Iveco transportbilar och Bosch 
Car service
Ring LastvagnsCenter AB 
tele 0522-172 00

Vänersborgs Farmartjänst
Rödfärgsmålning • Målning
Tak- och fasadtvätt
070-658 10 39, Marcus Carlsson
Utnyttja Rotavdraget 
Tel 0521-430 11 info@ftvbg.se
www.farmartjanst.se/vanersborg

MÅLNING

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixus Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till  
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

Alltid stor sortering
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

FYRVERKERIER

Robotgräsklippare, batteridrivna 
gräsklippar m.m.
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

GRÄSKLIPPARE

SNICKERIARBETEN
T.E. Snickeri & Entreprenad
Brålanda • 070-889 86 45
t.edestam@live.se

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

BILLACKERING

LINOLJEFÄRG FÖR  
BYGG & KONST 
SILLÉNS 
Ekenäs 304, Frändefors
Tel. 070-625 51 05

Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Ymers Gata 5. Tel: 0530-102 77

HÄLSOPRODUKTER
HANTVERKSTUA
Här säljer vi krämer för värk och 
smärta. Även hantverk. Öppet tis, 
ons & tors 1100-1600 eller ring
Välkommen att smaka på  
norsk spekekorv. 
www.kamillekrem.no 
7 km söder om Mellerud 
072-555 54 90

Aspera Nordic AB
Skadedjursavtal. Prisex. lant-
bruksavtal 1.600:- exkl. moms.
Tel. 0521-693 51.

SANERING

Bilar köpes kontant!
Fina person & lätta last! 
2007-2015 ev. restskuld löses!  
# Köper - Byter - Säljer #
Oscarssons Bil AB
0530-40 400 Öppet 10-18
www.oscarssonsbil.se

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

Energibehandling
Förändring och läkning på 
DINA villkor. Boka tid idag!
www.iaet.se 070-744 20 30

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck
070-310 32 84

Däckgubben på Dal
Tel. 0530-510 71, 070-490 59 06
Prisex: Nokia 195/65/15 875:-
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Melodikrysset v.51 - 19 december

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Melodikrysset v. 51 – 19 december

21.00  Musikhjälpen 2015
23.10  Landet runt
23.40  Monsterdejten
00.10  Monsterdejten 

21.00  Musikhjälpen 2015
00.25  Monsterdejten
01.25  Vikingshill på romani

21.00  Musikhjälpen 2015
23.55  Sápmi sisters
00.25  Hanna badar med en 
 kändis

21.00  Hanna badar 
 med en kändis
21.30  Flickvän på försök
22.00  Whitechapel

22.45  Ginas värld
23.15  Makt hos mig 
 - teckentolkat
00.15 Jills veranda

12.00 Vykort som vapen 
 mot Hitler
13.00  Kryddigt med 
 Camilla Plum
13.30  En bok, en författare
13.50  Forskare för framtiden
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Gift med en främling
18.10  Lärlabbet
18.40  Egyptens bortglömda 
 drottningar
19.40  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.10  De sista jägarfolken
21.00  Seriestart: Bygga hus av 
 skrot
21.50  Världen under våra fötter
22.40  Livet i konungarnas dal
23.40  En bok, en författare
00.00  Forskare för framtiden 

12.00  Epidemier 
 - de osynliga hoten
13.00  Sy, sy, sy
13.30  En bok, en författare
13.50  Forskare för framtiden
14.00  UR Samtiden
17.00  Kampen om kronan
17.10  Egyptens bortglömda 
 drottningar
18.10  Kryddigt med Camilla 
 Plum
18.40  Nordkalotten 365
19.10  Afripedia
19.40  Låtarna som förändrade 
 musiken
20.10  Framtidens kåkstäder
21.00  Studio natur
21.30  Ironman från Färöarna
22.00  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
22.30  Mellanösterns okända 
 natur
23.25  En bok, en författare
23.45  Forskare för framtiden 

12.00  Joan Rivers 
 - a piece of work
13.30  En bok, en 
 författare
13.50  Forskare för framtiden
14.00  UR Samtiden
17.00  Franska kusten från ovan
17.10  Ryan Cassatas första kärlek
18.25  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
18.55  Låtarna som förändrade 
 musiken
19.25  Det levande mörkret
20.15  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
21.00  Extremsportaren
21.45  Livet i konungarnas dal
22.45  Framtidens kåkstäder
23.35  Skattjägarna
00.05  En bok, en författare
00.25  Forskare för framtiden 

09.00  UR Samtiden
15.00  Vykort som vapen 
 mot Hitler
15.50  Historiska personligheter
16.15  Ryan Cassatas första kärlek
17.30  Stephen Frys moraliska 
 dilemman
18.15  Bygga hus av skrot
19.05  Mellanösterns okända 
 natur
20.00  Döden i konungarnas dal
21.00  Världen under våra fötter
21.50  Seriestart: Perus extrema 
 natur
22.40  Dokument utifrån: Vart går
  Spanien?
23.35  Låtarna som förändrade 
 musiken 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  Simpsons
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  American pie 2
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Simpsons
04.25  Simpsons
04.45  Spin city
05.10  Grimm 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  Simpsons
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  American pie
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  Family guy
02.50  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
03.55  Simpsons
04.20  Simpsons
04.40  Spin city
05.05  Grimm 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  Back in the game
10.30  Simpsons
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  Cops
19.00  Nitro Circus live
19.30  Simpsons
21.00  The strain
22.00  Vantage point
23.40  Family guy
01.10  Scrubs
01.50  Spartacus: War of the
 damned
02.50  Family guy
03.10  Family guy
03.35  Simpsons
04.25  Last resort
05.05  Grimm 

06.30  Seinfeld
07.00  Seinfeld
09.00  Best ink
10.00  Fear factor USA
11.00  Knight rider
12.00  Jims värld
12.30  Jims värld
13.00  NCIS: Los Angeles
14.00  NCIS: Los Angeles
14.55  Continuum
15.50  Dagissnuten
18.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
19.00  Out there
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  American reunion
23.20  Fired up!
01.15  Nördarna kommer
02.55  Flying monkeys
04.20  NCIS: Los Angeles
05.00  NCIS: Los Angeles 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern
07.30  Rapport
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern - teckentolkat
10.15  Vem tror du att du är?
10.55  Go'kväll
11.25  Förstå kunskapskraven
11.35  Favela i Rio
11.45  Förstå kunskapskraven 
11.55  Fråga doktorn, Första hjälpen
13.25  Lill-Babs live från Sunnanå
14.25  En ängel vid min skuldra
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Vägen till Nobelpriset
16.50  Strömsö, Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt, Regionala nyheter
18.45  Julkalendern
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Regionala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Jills veranda
22.00  Livets hårda skola
22.30  Nattsändningar

06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern - teckentolkat
10.15  Strömsö, Go'kväll
11.25  Förstå kunskapskraven 
11.35  Uppdrag granskning
12.35  Kobra
13.05  Inför Bastubaletten
13.35  Friday night dinner
14.00  Dox: En fot i grillen
15.20  Karl Johan
16.00  Gomorron Sverige
16.20  Vägen till Nobelpriset
16.40  Karl för sin kilt
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Regionala nyheter
18.45  Julkalendern
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Regionala nyheter
20.00  Mitt i naturen
21.00  Ett annat liv
22.00  Debatt Danmark
23.00  Nattsändningar

06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern - teckentolkat
10.15  K-märkta ord
10.20  Alpint Val-d’Isère
11.45  Förstå kunskapskraven - 
11.55  En stad - en historia
12.05  Alpint Val Gardena
13.30  Anslagstavlan
13.35  AlpintVal-d’Isère
14.45  En stad - en historia
14.55  Debatt Danmark
15.55  Jills veranda
16.55  Anslagstavlan
17.00  Flickvän på försök
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport, Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Regionala nyheter
18.45  Julkalendern
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Regionala nyheter
20.00  På spåret
21.00  Nobel 2015: 
 Fredspriskonserten i Oslo
22.30  Nattsändningar

06.15  Uppdrag granskning
07.15  Julstök med Lasse Kronér
08.15  Landet runt
08.45  Julkalendern
09.00  Julkalendern - teckentolkat
09.15  Debatt Danmark
10.15  Vinterstudion
10.30  Alpint Val-d’Isère
11.35  Vinterstudion
12.35  Längdskidor: Toblach
14.05  Vinterstudion
14.15  Skicross: Innichen
15.15  Vinterstudion
15.45  Tre kronor live: Channel 
 One Cup
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
18.45  Julkalendern
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Julstök med Lasse Kronér
21.00  Lördagsbio: Love actually
23.10  Rapport
23.15  Bio: Mr. & Mrs. Smith
01.10 Nattsändningar

06.00  Musikhjälpen 2015
12.00  Rapport
12.05  Musikhjälpen 2015
16.00  Rapport
16.05  Musikhjälpen 2015
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Musikhjälpen 2015
18.15  Nobel 2015: CNN Forum
19.00  Vem vet mest?
19.30 	Profilerna
20.00  Makt hos mig
20.30 	Malmen	finns	ändå	där
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Regionala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Sápmi love
22.45  Vikingshill på romani
22.55  Vikingshill på romani
23.10  Musikhjälpen 2015
01.00  Rapport
01.05  Musikhjälpen 2015
02.00  Rapport
02.05  Musikhjälpen 2015
03.00  Rapport
03.05  Nattsändningar

06.00  Musikhjälpen 2015
12.00  Rapport
12.05  Musikhjälpen 2015
16.00  Rapport
16.05  Musikhjälpen 2015
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Musikhjälpen 2015
19.00  Vem vet mest?
19.30 	Motståndsmannens	flykt
20.00  Dokument inifrån: 
 Världens bästa kyckling
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Regionala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Edit: Dirawi
22.45  Bakom blå ögonlock
00.25  Musikhjälpen 2015
01.00  Rapport
01.05  Musikhjälpen 2015
02.00  Rapport
02.05  Musikhjälpen 2015
03.00  Rapport
03.05  Musikhjälpen 2015
04.00 Rapport
04.05  Nattsändningar

06.00  Musikhjälpen 2015
12.00  Rapport
12.05  Musikhjälpen 2015
16.00  Rapport
16.05  Musikhjälpen 2015
16.50  Sápmi sisters
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Musikhjälpen 2015
19.00  Vem vet mest?
19.30  Sivert Høyem i Studio 1
20.00  Astri Taube - håll fast solen
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Regionala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Vittnet måste tystas
23.30  Please like me
23.55  Musikhjälpen 2015
01.00  Rapport
01.05  Musikhjälpen 2015
02.00  Rapport
02.05  Musikhjälpen 2015
03.00  Rapport
03.05  Musikhjälpen 2015
04.00  Rapport
04.05  Nattsändningar

06.00  Musikhjälpen 2015
09.00  Rapport
09.05  Musikhjälpen 2015
10.00  Rapport
10.05  Musikhjälpen 2015
11.00  Rapport
11.05  Musikhjälpen 2015
12.00  Rapport
12.05  Alpint: Världscupen 
 Val Gardena
13.25  Skicross: Världscupen 
 Innichen
14.15  Musikhjälpen 2015
15.55  Sverige idag på romani
16.00  Rapport
16.05  Sverige idag på romani
16.10  Musikhjälpen 2015
17.20  Det nya Arktis
17.50  Tre kronor live: Channel 
 One Cup
18.30 	Det	flygande	barnet
20.00  Piaf 100 år - Hemma hos 
 Rikard Wolff
21.30  Musikhjälpen - utsläppet
22.30  Grinchen - julen är stulen
00.10  Sivert Høyem i Studio 1
00.40  Sportnytt
00.55  Sverige idag på romani
01.00  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Hela England bakar 
15.00  Hem till salu
16.15  Mitt kök
16.50  Badhotellet
17.55  Vardagspuls
18.25  Lotto, joker och
 drömvinsten
18.35  Vardagspuls
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru
21.00  Guldsommaren
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five–0
23.55  Elementary
00.50  House
01.45  Extant
02.40  Musketörerna
03.45  Nattsändningar 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.15  Skidskytte
16.15  Mitt kök
16.50  Badhotellet
17.55  Vardagspuls
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Jul med Ernst
21.00  Sommaren är kort
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five–0
23.55  Elementary
00.50  House
01.45  Extant
02.40  Musketörerna
03.45 - 04.40  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.15  Skidskytte
16.15  Mitt kök
16.50  Badhotellet
17.50  Trav: V75 klubben
17.55  Vardagspuls
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Svenska hjältar-galan
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Vädret
22.25  Cop out
00.45  Dark horse
02.35 - 04.45  Decoys
05.55  Leilas söta jul 

06.25  Leilas söta jul
06.55  Livets goda med
 Jamie Oliver
07.55  Nyhetsmorgon
11.10  Skidskytte
12.20  Dagens rätt med Nigel 
 Slater
12.50  Jesper möter Jamie
13.15  Skidskytte
14.35  Solsidan
15.00  Svenska hjältar-galan
16.55  Äntligen hemma
17.55  Keno
18.00  Trav: V75 Direkt
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00  Helkväll i hörnan - TV4 25
  år
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  En gång i Phuket
00.20  True grit
02.25  Ghost 
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DALS ROSTOCK – Villavägen 6
Trevlig och lättskött villa med härlig trädgård! 
Lugnt läge i ytterkant av villakvarter i trivsamma 
Dals Rostock. Vackert vardagsrum i fil med fint 
parkettgolv och öppen spis med braskassett.

Pris: 450.000:-

 

MELLERUD – Erikstad Äckerud 21
Trivsam röd stuga med vita snirkelsnickerier! 
Hemtrevlig atmosfär med charmfull interiör som 
trägolv, trätrappa, spegeldörrar och braskamin. 
Delvis nya fönster, ansluten till kommunalt vatten.

Pris: 465.000:-

Mån. kost. ca 4.700:-
BOLSTAD – Bolstad Församlingshem
Rymlig fastighet med många användningsom-
råden. Här finns alla möjligheter att bedriva 
verksamhet med vilken inriktning man önskar 
och att kombinera med eget boende.

Pris: 680.000:-

MELLERUD – Rostocksgatan 30
Delvis renoverat flerfamiljshus med tre lägen-
heter och två stora garage med möjligheter för 
verksamhet. 2 st 3 rok och 1 st 4 rok. Ca 325 
kvm. Tomt på 987 kvm. Med centralt ostört läge. 

Pris: 1.495.000:-

Mån. kost. ca 4.800:-
ÅSENSBRUK – Storvägen 1 
1½-plansvilla med inredd källare. Många rum 
med gott om plats. 6 rum. Trevligt kök med köks-
inredning i ek och utgång till altan på baksidan. 
Trädgård med fruktträd och bärbuskar.

Pris: 495.000:-

SÅLD

Mån. kost. ca 4.800:-

SÅLD

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Seriestart: Extremt 
 bortskämda barn
21.45  Hundtvodd med Martina Thun
22.15  Makt hos mig - teckentolkat
23.15  Hanna badar med en kändis
23.45  Ängelby 

21.00  Extremt bortskämda barn
21.45  Please like me
22.10  Homeland
23.00  Makt hos mig - teckentolkat

21.00  Extremt bortskämda barn
21.45  Edit: Dirawi
22.15  Whitechapel
23.00  Makt hos mig - teckentolkat

09.00  UR Samtiden
15.00  Fåglar kring ett dött 
 rådjur
15.05  Joan Rivers - a piece of 
 work
16.25  Vykort som vapen mot Hitler
17.15  Studio natur
17.45  Perus extrema natur
18.35  De sista jägarfolken
19.30  Extremsportaren
20.15  Europas egna elefanter
21.00  Atari - Game Over
22.00  Bygga hus av skrot
22.45  Makalösa bin
23.35  Afripedia 

12.00  Stephen Frys moraliska  
 dilemman
13.00  Nordkalotten 365
13.30  En bok, en författare
13.50  Forskare för framtiden
14.00  UR Samtiden
17.00  Musikvideons historia: Billy Joel
17.20  Afripedia
17.50  Låtarna som förändrade musiken
18.20  Skattjägarna
18.50  Seriestart: Kvalitet
19.20  Perus extrema natur
20.10  Det levande mörkret
21.00  De sista jägarfolken
21.55  Vår unika dotter
22.50  En bok, en författare
23.10  Forskare för framtiden 

12.00  Låtarna som förändrade 
 musiken
12.30  Studio natur
13.00  Ironman från Färöarna
13.30  En bok, en författare
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Extremsportaren
18.10  Döden i konungarnas dal
19.10  Atari - Game Over
20.10  Världens fakta: Varför ett första 
 världskrig?
21.00  Makalösa bin
21.50  Dokument utifrån: När döden kom
  till byn
22.45  Seriestart: Öarnas folk
23.40  Kvalitet
00.10  En bok, en författare 

06.30  Seinfeld
08.50  Dagissnuten
11.00  Knight rider
12.00  Jims värld
12.30  Jims värld
13.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Cops
16.00  Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
17.00  Simpsons
17.30  Simpsons
18.00  112 Aina
18.30  Nitro Circus live
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Family guy
22.00  Heroes reborn
23.00  American dad
00.00  How I met your mother
01.00  2 1/2 män
01.30  Family guy
02.00  Heroes reborn
02.50  NCIS: Los Angeles
03.40  Navy CIS
04.20  American dad
05.15  Ink master USA 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  Simpsons
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Nitro Circus live
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  2 1/2 män
21.30  Brooklyn nine nine
22.00  Family guy
23.00  American dad
23.30  Scrubs
00.30  How I met your mother
01.30  Family guy
02.25  My name is Earl
02.45  2 1/2 män
03.10  Brooklyn nine nine
03.30  American dad
03.55  Simpsons

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  Simpsons
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  X-Men 2
23.40  Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
02.10  How I met your mother
02.55  Family guy
03.20  Family guy
03.40  My name is Earl
04.05  American dad
04.25  Simpsons
05.15  Grimm

06.15  Mitt i naturen
07.15  Första hjälpen
08.15  Kobra
08.45  Julkalendern
09.00  Julkalendern - teckentolkat
09.15  Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen Alta Badia
10.15  Vinterstudion
10.30  Alpint: Världscupen Courchevel
11.15  Längdskidor: Världscupen Toblach
12.30  Alpint: Världscupen Alta Badia
13.15  Vinterstudion
13.30  Längdskidor: Världscupen Toblach
14.30  Vinterstudion
15.50  Tre kronor live: Channel One Cup
18.00  Rapport
18.10  Regionala nyheter
18.15  Landet runt
18.45  Julkalendern: Tusen år till julafton
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Regionala nyheter
20.00  Allt för Sverige
21.00  Alex & Sigge: Meningen med livet
22.00  Homeland
22.50  Ginas värld
23.20  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern: Tusen år till julafton
07.30  Rapport
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern - teckentolkat
10.15  Seriestart: Drömmarnas dag
10.45  Landet runt, 11.15 Sportspegeln
11.45  På spåret
12.45  Alex & Sigge: Meningen med livet
13.45  Julstök med Lasse Kronér
14.45  Jul hos Claus
15.00  Matiné: Soldat Bom
16.25  Gomorron Sverige sammandrag
16.45  Seriestart: Jul hos Mette Blomsterberg
17.15  En pysslig jul
18.00  Rapport, 18.13 Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Regionala nyheter
18.45  Julkalendern: Tusen år till julafton
19.00  Svenska tv-historier
19.30  Rapport
19.55  Regionala nyheter
20.00  Världens bästa veterinär - julspecial
20.50  Dance music now
21.00  Filmkväll med Shima
22.30  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern: Tusen år till julafton
07.30  Rapport
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern - teckentolkat
10.15  Drömmarnas dag, Guld på godset
11.45  Svenska tv-historier
12.15  Livets hårda skola
12.45  Artityd, 13.15  Favela i Rio
13.30  Allt för Sverige
14.30  Jul hos Claus
14.40  Matiné: Magistrarna på sommarlov
16.05  Gomorron Sverige sammandrag
16.25  Jul hos Mette Blomsterberg
16.55  Vem tror du att du är?
17.35  Alpint: Madonna di Campiglio
18.00  Rapport, Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt, Regionala nyheter
18.45  Julkalendern: Tusen år till julafton
19.00  Svenska tv-historier
19.30  Rapport, Regionala nyheter
20.00  Ridsport: Sweden International 
 Horse Show
21.00  Veckans brott
22.00  Kobra
22.30  Nattsändningar

08.05  Det goda livet
08.20  Sverige idag på romani
08.30  Makt hos mig
09.05  Nobel 2015: CNN Forum
09.50  Det söta livet - jul
10.00  Rapport, 10.05 Gudstjänst
10.50  Kampen om kronan
11.05 	Malmen	finns	ändå	där
11.35  Korrespondenterna
12.10  Köttberget checkar ut 
 - teckenspråkstolkat
13.10  Isbastu
13.20  Alpint: Världscupen Courchevel
14.30  Duvhöken - skogens rovfågel
14.50 	Det	flygande	barnet
16.20  Rapport
16.25  Sverige idag: Meänkieli
16.30  Byggänget
17.00 	Kortfilmsklubben	-	spanska
17.15  #lovemilla
17.25  Dai, domanda!
17.36 	Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00  Tre kronor live: Channel One Cup
18.30  Ridsport: Världscuphoppning
19.00  Seriestart: Sommarpratarna
20.00  Köttberget checkar ut
21.00  Aktuellt, 21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

10.50  Seriestart: Vita vidder
11.30  Seriestart: Soffsurfarna
12.00  Rapport
12.05  Seriestart: Au pair i London
12.35  Byggänget
13.05 	Kortfilmsklubben	-	spanska
13.20  #lovemilla
13.30  Dai, domanda!
13.41 	Kortfilmsklubben	-	tyska
14.05  Sverige idag: Meänkieli
14.10 	Motståndsmannens	flykt
14.40  Det nya Arktis
15.10  Vinterbad på skolschemat
15.15  Agenda
16.00  Rapport
16.05  Gudstjänst
16.50 	Malmen	finns	ändå	där
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Alpint: Världscupen Alta Badia
19.15  Det söta livet - jul
19.30  Vem vet mest?
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Regionala nyheter
21.55  Nattsändningar

10.50  Vita vidder
11.30  Soffsurfarna
12.00  Rapport
12.05  Au pair i London
12.35 	Malmen	finns	ändå	där
13.05  Dokument inifrån: Världens bästa 
 kyckling
14.05  Sápmi love
14.35  På tunn is
15.00  Köttberget checkar ut
16.00  Rapport
16.05  Vetenskapens värld
17.05  Hjortkalven
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Alpint: Världscupen Madonna di 
 Campiglio
18.45  En dröm av is
19.00  Vem vet mest?
19.30  Åtta årstider
20.00  Seriestart: Weissensee
20.50  Amoklove
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Regionala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Nattsändningar

06.15  Leilas söta jul
06.55  Livets goda med Jamie 
 Oliver
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Dagens rätt med Nigel Slater
11.55  Skidskytte
13.00  Äntligen hemma
14.15  Skidskytte
15.30  Dagens rätt med Nigel Slater
16.00  Bonde söker fru
16.55  Sverigequizen
17.55  Keno
18.00  Jul med Ernst
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Tareq Taylors nordiska matresa
20.00  Solsidan
20.30  Hellenius hörna
21.00  Annika Bengtzon: Studio sex
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Annika Bengtzon: Studio sex, forts
23.05  American history X
01.40 - 04.45  Insider
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Hugo Cabret
12.25  Down to earth
14.05  Hela England bakar
  – masterclass
15.05  Hem till salu
16.15  Mitt kök
16.50  Badhotellet
17.55  Jul med Ernst
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru tioårsjubileum
21.00  Annika Bengtzon: Den röda
 vargen
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.09  Vädret
22.15  Annika Bengtzon: Den röda 
 vargen, forts
23.05 	Hawaii	five–0
00.00  Elementary
00.55  House
01.50  Extant
02.45  Musketörerna
03.50 - 04.40  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Fred Claus
12.10  Mr Woodcock
14.00  Hela England bakar 
 – masterclass
15.00  Hem till salu
16.15  Mitt kök
16.50  Badhotellet
17.55  Jul med Ernst
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru tioårsjubileum
21.00  Annika Bengtzon: Livstid
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.10  Vädret
22.15  Annika Bengtzon: Livstid, forts
23.05 	Hawaii	five–0
00.00  Elementary
00.55  Bonde söker fru tioårsjubileum
01.55  Extant
02.50  Musketörerna
03.50 - 04.45  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

STORG. 10 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

Nytt pris!

Mellerud / Dals Rostock / Backa 7
Mindre gård med närhet till Näsölen. Industribyggnad 450 kvm. 
5 rok. Boyta: 120 kvm. Pris: 1 950 000:-

Mellerud / Grinstad / Karihagen 3
1½-plansvilla för den stora familjen, 6 km till bad i Vänern. 8 
rok. Boyta: 300 kvm. Tomtareal: 12.691 kvm. Pris: 890 000:-

Visning: Torsdag 17/12 kl: 16:00-17:00

Nyinkommet!

Åsensbruk / Bränna / Brännängsvägen 12
Inte långt från akvedukten i Håverud ligger denna 1½ -plansvil-
la med källare. Fristående garage. Pris: 245 000:-

Åsensbruk / Bränna / Kyrklidsvägen 5
Denna enplansvilla ligger i ett attraktivt och barnvänligt områ-
de. 6 rok: 140 kvm. Tomtareal: 1.302 kvm. Pris: 720 000:-

Nytt pris!
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 51. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Julprinskorv
Scan. 600 g. 
Jfr pris 50:00/kg.

Vispgrädde
Arla. 5 dl. 40%.

Jfr pris 25:00/liter.

Hyacint
Svenskodlad. Vit, blå, rosa.
Jfr pris 10:00/st.

Clementiner i nät
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1.
Jfr pris 10:00/kg.

Julmust
Nygårda. 12-pack. 

Kassler
ICA. Dansk köttråvara. 

Ca 600 g. Vinmarinerad. 

Jfr pris 59:90/kg.

Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. 
Ca 1000 g. Mörad. Av benfri 
kotlett. Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll. 

30:-
3 för

25:-
2 för

2990
+ pant

Körsbärstomater i ask
ICA. Spanien/Marocko. 250 g. Klass 1.

Jfr pris 30:00/kg.

15:-
2 för

Margarin
Milda. 500 g.

Jfr pris 20:00/kg.

Grevé, Herrgård, Präst
ICA. Ca 750 g. Mellanlagrad.

Jfr pris 39:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

10:-
/st

20:-
/st

Kaffe 
Gevalia. 450-500 g. Gäller ej jela bönor 

och koffeinfritt. Jfr pris 40:00-44,44/kg.

Max 2 köp/hushåll.

super
klipp

Handla andra varor för minst

100 kr så får du köpa...

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris

Dra kortet!

30:-
/st

Kortpris

Dra kortet!

5990
/kg

Kortpris

Dra kortet!

3990
/kg

Kortpris

Toa,- Hushållspapper
ICA. 6-pack, 4-pack.

39:-
2 för

4990
/st

Aladdin, Paradis 
Marabou. 400-500 g. 

Jfr pris 99:80-124:75/kg.

Max 2 köp/hushåll.

super
klipp

5990
/kg

NU 10 900:-
Ord. pris 12 900:-SPARA

2 000:-

JØTUL F 105 LL
NU 19 500:-
Ord. pris 21 500:-

SPARA
2 000:-

JØTUL F 500

De slutar efter 46 år tillsammans

De är både kollegor och bästa vänner sedan 46 år. 18 decem-
ber stänger Pia Lindh Johansson t.v och Vera Andersson sin 
Salong Lei för att gå i pension.

Pia Lindh Johansson fixar hår i början av 
1970-talet. Foto: Privat.

Vera Andersson fixar Pias mamma, Iris Lindhs, 
hår i början av 1970-talet. Foto: Privat.

De är födda samma 
år och valde samma 
yrke. Pia Lindh Johans-
son och Vera Anders-
son har arbetat till-
sammans som frisörer 
i 46 år. På fredag 18 
december stänger de 
sin Salong Lei, för att 
gå vidare i livet.

Pia och Vera började sin 
utbildning som 15-åringar 
1969 på Lindhs Damfrise-
ring, som Pias mamma Iris 
drev i Mellerud. Båda två 
jobbade där i 15 år, fram till 
1986 då de öppnade egen 
salong i lokalen där Pizzeria 
Vita Sannar finns idag.

– Där stannade vi i ett år, 
sedan flyttade vi till nuva-
rande lokal på Södra Kungs-
gatan 9. Det var ett parfyme-
ri här innan, säger Pia.

Det föll sig naturligt att 
välja frisöryrket för Pia, då 
hon mer eller mindre växte 
upp i sina föräldrars salong. 
Mamma Iris hade damfrise-
ring, medan pappa Sten drev 
herrfrisering. Av deras två 
tvillingpar blev tre stycken 

frisörer; förutom Pia jobba-
de Rigmor som frisör fram 
till sin bortgång för 2,5 år 
sedan och Rigmors tvilling-
bror Roger blev också frisör. 
Pias tvillingbror Perry arbe-
tade som inredningssnickare 
i Stockholm fram till sin 
bortgång för åtta år sedan.

Veras hårintresse startade 
också tidigt, i årskurs sju 
började hon springa ärenden 
och hjälpa till i en salong i 
Dals Rostock.

Bästa väninnor
Vera och Pia kände inte var-
andra innan de började sin 
utbildning ihop, men sedan 
dess har de förutom arbets-
kamrater även varit bästa 
väninnor.

– Vi har gått igenom 
mycket ihop, både glädjeäm-
nen och sorger. Vi är väldigt 
tajta, menar Pia.

Vad är receptet för att 
hålla sams i så många år?

– Det är som ett äkten-
skap, det gäller att både ge 

och ta. Vi har umgåtts mer 
vaken tid med varandra än 
med våra karlar. Vi har all-
tid stöttat varandra och ställt 
upp, framhåller Vera.

Båda är nu 61 år och har 
bestämt sig för att gå i pen-
sion, efter 46 år i frisöryrket. 
Det jobbigaste är avskedet 
till kunderna  en del är kvar 
sedan Iris tid (de är i 90-års-
åldern). Pia och Vera berät-
tar om avskeden med tårar i 
ögonen.

– Vi har en mycket blan-
dad kundkrets, både damer 
och herrar i alla åldrar, säger 
Pia.

– Vi kommer att sakna 
våra kunder väldigt mycket, 
konstaterar Vera.

Grannar och vänner
De bor bara fem minuters 
bilfärd från varandra på 
landet utanför Mellerud. 
Genom åren har de gjort 
flera resor tillsammans på 
fritiden, de brukar hitta på 
roliga saker ihop.

– Ja, vi har unnat oss det. 
Men vi umgås inte jämt och 
ständigt, vi har hållit det på 
en bra nivå och det är nog 
därför det fungerat så bra, 
understryker Pia.

Nu med all ledig tid pla-
nerar båda att hinna umgås 
mer med barn och barnbarn. 
De har till och med samma 
intressen; hem och träd-
gård, resor, barnbarnen och 
att träffa vänner. Pia är gift 
med Ronny. De har dottern 
Victoria samt två barnbarn. 
Vera var gift med Lennart 
som gick bort för elva år 
sedan. Hon har barnen He-
lena Malmstråle och Anders 
Andersson samt totalt fyra 
barnbarn.

Susanne Emanuelsson


