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MONTERAT  
& KLART

Köp tak, fönster, dörr, 
golv, garageport,  

förvaring/skjutdörrar  
hos oss och få det  

monterat & klart till

FAST PRIS

De promenerar för ett friskare liv, en kilometer varje dag när barnen kommer till Fagerlidsskolans fritids. Främst syns Staffan 
Andersson, som håller i aktiviteten. Pengar samlas in för att köpa en hjärtstartare.

Elever går för hjärtat

Tema studier 
och utbildning

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 3.

Högrev
Prime, Irland, färsk, i bit, ca 1,2kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 3

4995
 

/kg

Enportionsrätter
Findus, fryst, 340-400g  
Max 5 köp/hushåll/vecka 3

Tvättmedel, sköljmedel
Via, Comfort, TaBort, gäller tvättmedel 750g, 
920ml, Sköljmedel, 750-1lit, Textilspray 500ml, 
Fläcklösare 275ml, jfr-pris 0,36-0,99/tvätt,  
39,60-72,00/lit 

Eko cocktailtomater
Ekologiskt odlade, land se förp., i ask, klass 1,
250g, jfr-pris 40,00/kg 

Coca-Cola, Fanta
 6x33cl, jfr-pris 12,60/lit +pant 

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Formpasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocchi, 

Penne Rigate, Rigatoni, Risoni, 500g, jfr-pris 10,00/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 3

5:-
/st

15:-/st

för Bonuskunder

99:-
5 för

10:-
 

/st

2495
 

/st

+ pant

Avbränd kabel 
låg bakom 
strömavbrott
I söndags kväll blev det mörkt i hela Mellerud när 
strömmen försvann klockan 23.17. Avbrottet varade 
till 02.04 och det var 3 500 av Vattenfalls kunder som 
drabbades. Orsaken till avbrottet var ett tekniskt fel 
på grund av en, av okänd anledning, avbränd kabel.

                                                                nnn

Ny fotbollsutbildning på gymnasiet, stort utbud av 
kurser på våra studieförbund, HLR-utbildningar på 
Rådahallen och talangutvecklingsprojekt på ridklub-
ben. Det är några exempel på vad du kan läsa på te-
masidorna.

– Sid 8 till 11 –

på massor av vinterjackor, tröjor 
och träningskläder

30-50%Kommunens skolor driver projektet ”Låt hjärtat va 
me”. Fritidsbarnen på Fagerlidsskolan promenerar 
en kilometer varje dag sedan oktober 2015– målet 
är att innan sommaren ha gått tio mil. Den sträckan 
motsvarar Mellerud och Näl:s hjärtavdelning tur och 

retur. En loppis med efterföljande konsert ska anord-
nas 15 februari. Syftet är att samla in pengar för att 
köpa in en hjärtstartare till skolan, en kostnad på cirka  
12 000 kronor.

– Sidan 5 –

Aktiebolag bildat
Dalslands Naturbruksgymnasium AB har bildats som 
ett led i Hushållningssällskapet Väst:s planer på att 
starta friskola på Nuntorpskolan.

 – Sidan 12 –
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Öppet hus 
Lördag 23 januari kl. 11-13 

Invigning av Karolinerskolans nya lokaler 

Välkomna!

Melleruds kommun 
bjuder in till föreningsträff kring föreningars 

medverkan i flyktingmottagandet. 

Torsdag 4 februari kl. 18.00 
i Tingshusets sessionssal. 

Föranmälan till www.mellerud.se/foreningstraff

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 jan- 27 jan 2016
Septuagesima

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Christer 
  Alvarsson. Skålleruds drängar medverkar.
Ons 27/1 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt vid ekumeniska böneveckan i  
  Kyrkans hus därefter lunch. Anmälan senast  
  tisdag fm. Tel: 362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i 
  Kyrkans hus.
Tor 19.00  Ekumeniska böneveckan i Missionskyrkan,  
  Marit Järbel. Predikan: Samuel Lundgren.
Fre 18.00  Ekumeniska böneveckan i Mejeriet MKC,  
  Christer Alvarsson. 
  Predikan: Tommy Pettersson. 
Sön 11.00 Sammanlyst till Bolstad.
Sön 11.00  Ekumenisk gudstjänst i Smyrnakyrkan.  
  Predikan: Pär-Åke Henriksson.
Sön 18.00  Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan  
  (avslutning), Christer Alvarsson 
  Predikan: Samuel Lundgren
Ons 27/1 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch. 
  Anmälan senast tisdag fm Tel: 36 200 
Ons 19.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Marit Järbel. 
  En ensemble ur Järns sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Ons 27/1 14-16  Öppet Kafè  i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING.  
Ons 17.00  ”Stilla stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.
Lör 14-18  Ekumeniska bönevecka ” Stilla dag i 
  Stakelunds församlingshem”
Lör 18.00  Ekumenisk bönevecka ”Helgsmålsbön” i  
  Gunnarsnäs kyrka, Pär-Åke Henriksson.  
  Predikan: Tomas Segergren. Örs pastoratskör.
Sön 11.00  Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Ons 27/1 12.15  Mässa på Karolinen, Christer Alvarsson.
Ons 27/1 17.00  ”Stilla stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000  - 52 rop
VSH - JACK 7.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 21/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 2.000:-

Onsdag 27 jan • kl. 19.00
Pelle Sandstrak:
Mr Tourette och jag

Med Tourettes syndrom i ryggen berättar och gestaltar 
Pelle Sandstrak, med absurd humor och gravt allvar 
om åren med tics och tvingande ritualer. En ”före-
dragsföreställning” som inte liknar något annat. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 140 kr för vuxna; 90 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Junior & SENIOR/Melleruds biblio-
tek och Hälsorådet.
Kaféet är öppet från kl. 18.00. 

Biljetter: Ticnet, 077-170 70 70, www.ticnet.se 
samt i Kulturbruket på Dal, från kl 18.00.

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 2 februari sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer bland annat ansö-
kan från primärvårdsstyrelsen om förtida utträ-
de ur kontrakt att bedriva vårdcentralsverksam-
het avseende fem vårdcentraler att behandlas. 
Dessutom kommer regionens jämställdhetspris 
2015 att delas ut.

Tid: 
Tisdagen den 2 februari kl 09.30.
Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhets-
pris 2015 kl 13.00   

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens 
Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra  
sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjuk- 
vårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommunika-
tioner, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

An era is over
- the final curtain
goes down...

featuring
Bo Winberg & Bob Lander

Kulturbruket på Dal • Mellerud
LÖRDAG 30 JANUARI KL. 19:00

Kulturbruket på Dal 
0530-182 78
www.kulturbruketpadal.se

Draget Nöje
070-54 527 33

Inbjudan till reseinformation
Torsdag den 28 januari presenterar vi den årliga seniorresan  för 
våra kunder. Resmålet i år är Island.  
Ytterligare information lämnas vid våra reseträffar:

Missa inte vår inspirerande reseinformation!

Plats: 
Datum: 

Dalslands Sparbank i Mellerud eller Bengtsfors 
28 januari

Klockan: 10:00 Mellerud eller 14:00 Bengtsfors
Anmäl dig senast 26 januari på telefon 0530-440 00. 

p.s. Anmälan direkt efter informationen ger förtur till resan. Antal platser är begränsat.

Bokcirkel och föreläsning
27 januari får Mellerud 
besök av författaren Pelle 
Sandstrak som håller före-

drag om Tourettes syndrom.
Inför detta har biblioteket 
en bokcirkel där man läser 

Sandstraks bok ”Mr Touret-
te och jag”. Det finns plats 
över i cirkeln som har sin 

nästa träff på biblioteket 25 
januari.

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 27 januari 2016, kl. 18.00.

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.
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Kommande film
The Revenant

Söndag 31/1 kl. 19.00
Från 15 år Pris 80:-

2 tim 36 min

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film
The Hateful Eight

Onsdag 20/1 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
2 tim 48 min

 

En Man Som Heter Ove
Söndag 24/1 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim 56 min

DAX IGEN
Föreningshuset Åsensbruk

Lördag 23 januari kl. 16.00
Lokala artister • Kaffeservering • Lotterier

Biljetter från onsdag 13 januari hos 
Konsum i Åsensbruk, 072-702 99 19.

Arr. Föreningshusalliansen

Verklighetsbaserat drama med 
Brad Pitt & Steve Carell

Våga älska 
Torsdag 4/2   

Alvin & gänget 4
Söndag 7/2

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

The Big Short  
Söndag 24/1 kl. 19.00

Barntillåten    2 tim 10 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

 

Vi har hörslinga

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Robin Söderblom  
21-årig bilutvecklare 

berättar

Måndag 25/1 

0555-130 15, www.grums.nu

Påskresa till 
Prag 24-30/3
Bussresa med 2 övernattningar 
i Rostock, 4 övernattningar i 
Prag, 2 middagar, 6 frukostar,
reseledare ....................5.640:-

Läs mer & boka på vår hemsida! 

Pelle Sandstrak har 
diagnosen Tourettes 
syndrom. Sedan flera 
år reser han världen 

Mr Tourette och jag

Pelle Sandstrak berättar om 
hur det är att vara drabbad 
av Tourettes syndrom.

Gästartist på ukuleledagen
Gästartist på årets ukulele-
dag lördag 6 februari är Tho-
mas Allander, även kallad 
Ukulelemannen. 
Thomas har alltsedan bör-
jan av 1980-talet jobbat på 
att introducera ukulelen i 
vårt avlånga land. Han har 
författat ukuleleskolor, tur-
nerat med sin ukuleleshow 
och lett ukulelekurser i TV:s 
UR-program. Thomas men-
ar att ukulelens charm är det 
kravlösa och leksaksliknan-
de.

2007 samlade han 401 
ukulelespelare på Långhol-
men i Stockholm till ”Värl-
dens största ukuleleorkes-
ter”. Rekordet har slagits 
flera gånger men i september 
görs under Thomas ledning 
ett försök att återbörda det 
till Sverige. Han berättar mer 
om detta på ukuleledagen.

Ukulelemannen 
Thomas Allander.

– The Final Tour
The Spotnicks står på 
scenen lördag 30 janu-
ari på Kulturbruket på 
Dal i Mellerud.
The Spotnicks bildades 1961 
och var den första svenska 
popgruppen med stora in-
ternationella framgångar. 
Gruppen toppade hitlistor 
i England, Frankrike, Spa-
nien, Japan med mera.Ban-
det räknas tillsammans med 
brittiska The Shadows och 
amerikanska The Ventures 
som en av de främsta instru-
mentala gitarrgrupperna i 
världen under 1960-talet.

The Spotnicks känneteck-
nas främst av gitarristen Bo 
Winbergs unika sound och 
spelsätt. 

Bandet består idag, förut-
om av originalmedlemmar-
na Bo Winberg och Bob 

På lördag den 30 januari uppträder det välkända bandet The 
Spotnicks i Mellerud.

Dax igen i Föreningshuset
Följande grupper medverkar 
i evenemanget Dax igen i 
föreningshuset i Åsensbruk 
lördag 23 januari: Dals-
länders, Dalslands Most 
Wanted, Gamla Polare, 
Nyströms, SA:LAMI+ och 
Skålleruds Brass.

Kvartetten Dalslands 
Most Wanted.

Skola återinvigs
Lördag 23 januari återinvigs 
Karolinerskolan i Dals Ro-
stock efter ombyggnaden. 
Det blir bandklippning och 
därefter är det Öppet hus. 

Det blir även rundvandring-
ar, musik av Dalslandsorkes-
tern och årskurs 6 säljer kaffe 
i matsalen.

över som föredrags-
hållare med sin berät-
telse om hur han lever 
med den lite märkliga 
sjukdomen som tar sig 
uttryck i ofrivilliga rö-
relser, läten och tics.
Onsdag 27 januari berättar 
han på Kulturbruket på Dal, 

Mellerud, med humor och 
djupt allvar om hur åren 
med magiska och tvingande 
ritualer, tics och dubbelliv 
plötsligt vände. Om hur han 
gick från ett uteliggarliv till 
att bli firad föreläsare och 
författare.

Med Tourette i ryggen 
berättar och gestaltar Pelle 
Sandstrak i sin föreläsnings-
föreställning på ett sätt som 
inte liknar något annat. Han 
bjuder på en ovanlig kväll 
och delar med sig av tips, 
tankar, inspiration och en 
dos galenskap.

Han ställer och besvarar 
en rad frågor:

• Hur frisk får man bli 
innan man blir sjukligt nor-
mal?

• Hur möter man barn 
och vuxna som beter sig an-
norlunda?

• Vad är annorlunda, vem 
är vanlig?

• Finns vanlighet, existe-
rar normalitet?

Arrangörer är  Kulturbru-
ket på Dal, junior & SE-
NIOR, Melleruds bibliotek 
och Hälsorådet.

Ny kommitté planerar inför årets yra
Som ett resultat av 
torsdagens öppna 
möte har det bildats 
en Kanalyrekommit-
té. Den består av 
Lars Nilsson, Anders 
”Tuten” Andersson, 
Andreas Asp och Tobi-
as Coster. 

Det finns utrymme för fler 
medlemmar. Framför allt sö-
ker vi med ljus och lykta ef-
ter någon som har, eller har 
kontakt med, barn i försko-

leåldern och som kan vara 
med och komma med idéer 
kring upplägget av barnun-
derhållningen.

Kommittén kommer att 
träffas någon gång i månad-
en. Den kommer i huvudsak 
att arbeta med innehållet i 
de två dagar av Kanalyran 
som kommer att hållas i 
Mellerud, fredag 1 juli och 
lördag 2 juli. För söndagen 
kommer den så kallade Hå-
verudsgruppen att ha ansva-
ret.

Har du några idéer om till exempel barnaktiviteter på Kana-
lyran, kontakta då Kanalyrekommittén. Foto: Karin Åström. 
Arkivbild från 2015.

Nästa steg i planeringen av 
yran är ett föreningsmöte nu 
på torsdag. Därefter kom-
mer Kanalyran att diskute-
ras i Köpmannaföreningen 
veckan efter. Ett första pro-

gramutkast kommer att pre-
senteras i mitten av februari.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson,  

sammankallande

STOR LÖSÖREAUKTION
på Dalslands Center, Håverud

Reservera lördag 23 januari kl. 11. 
Visning från kl. 9

då vi ska sälja lösöret efter Irma och 
Einar Willman Lyckorna, Ljungskile.

Ett stort sekelskifteshus fullt av vackra 
välvårdade saker från 18-1900 tal.
Se endel bilder på www.auktion.se 

• Slagavgift 20 kr • Servering.

Stens och Patriks Auktioner Mellerud 
070-32 85 210

Välkomna till en mycket fin auktion.

Lander, av Kent Brännlund, 
gitarr, Göran Sanfridsson, 

bas, och Stephan Möller, 
trummor.
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Välkommen till

Restaurang 
Börsen

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22

Fre 11-23, lör 12-23
 sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation
Tel. 0530-101 32 Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

       

Måndag 25/1: Ugnsstekt falukorv med 
stuvad vitkål och potatis. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 26/1: Fiskbullar i dillsås med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 27/1: Köttbullar med sås, potatis, 
sommargrönsaker och lingon.  
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 28/1: Hedvigsoppa. Mjukt bröd 
med ostpålägg.   
Dessert:  Äppelpaj med vaniljsås.

Fredag 29/1: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och romanabönor.  
Dessert: Aprikossoppa. 
Lördag 30/1: Kaviarströmming med pota-
tismos och blomkål.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 31/1: Rimmad oxbringa med pep-
parrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 4 
Mån: Fisk Bordelaise med potatismos och 
grönsaker. 
Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker.

Vecka 4
måndag Stekt falukorv* med 
potatismos och broccoli.
Alt:  Vegetarisk korv.

tisdag Fiskbullar** i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Kikärtsbiff.

onsdag Köttbullar* med makaro-
ner och skivade morötter.
Alt: Falafel.

torsdag Hedvigsoppa*. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

fredag Kycklinggryta* med vitlök 
och timjan, matvete/ris och romana-
bönor. 
Alt: Quorngryta.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

En man som hette Ove
59-årige Ove är kvarterets 
vresige ordningsman som 
flera år tidigare avsattes som 
ordförande i bostadsrättsför-
eningen, men det ger han 
blanka fan i och ser med 
järnhand över kvarteret. När 
höggravida Parvaneh med 
familj flyttar in i radhuset 
mittemot och backar in i 
Oves brevlåda blir det upp-
takten till en komisk och 
hjärtevärmande historia om 
tilltufsade katter, oväntad 
vänskap och kärlek så stark 

att bara döden ser ut som 
den enda utvägen. Ove är en 
man som vet att rätt ska vara 
rätt och man ska hjälpa sin 
medmänniska och som med 
stor träffsäkerhet betraktar 
sin samtid. En dramakome-
di om oväntad vänskap, kär-
lek och vikten av att omge 
sig med ordentliga verktyg. 
Baserad på Fredrik Back-
mans succéroman En man 
som heter Ove.

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag 24 ja-
nuari (extraföreställning).

Aktuellt på bio 2 451 underskrifter 
från Dalsland och Säffle

Från den 13 december 
blev det en liten förbättring 
mellan Säffle och Göteborg 
på helgerna. De tågen stan-
nar i Åmål,  Mellerud, Öxne-
red och Trollhättan. Bra, det 
tackar vi för!

Problemet är att vi fick en 
stor försämring varje var-
dagsmorgon; första tåget 
går tolv minuter tidigare 
och är ej längre direkt till 
Göteborg, utan det blir byte 
i Trollhättan. Dessutom gäl-
ler inte alla Västtrafiks biljet-
ter hela vägen.

Längre restid, krångli-
ga biljetter, tågbyte och 
därmed större risk för för-
seningar, allt motverkan-
de målen  om fördubblad 
kollektivtrafik och större 
arbets-/studiemarknader i 
Västsverige.

 Den minnesgode kom-
mer ihåg att vi och kommu-
nerna i Dalsland och Säffle 
i vintras stred under måna-
der 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  
kollektivtrafik och med våra 
behov.

 Regionens plan är fyra 
ytterligare tågpar på sträck-
an Göteborg – Åmål/Säffle;  
det är dags att börja med 
ett av dem 2017.

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

Fakta

Lars Gunnar Larsson från Dalslandspendel lämnar över nam-
nen till Martin Carling, ordförande i Kommunalförbundet 
Fyrbodal och Christian Martins, ansvarig handläggare för 
kollektivtrafikfrågor.

Ny hälsohörna
Glenn Nordling från 
Hälsorådet och An-
ne-Marie Bergh på bib-
lioteket har skapat en 
hälsohörna på biblio-
teket. Den ska invigas 
torsdag 4 februari.
– Vi har fått pengar från 
Västra Götalands bildnings-
förbund och Kultur i Väst 
för detta. Det är flera biblio-
tek i regionen som fått detta 
stöd, berättar Anne-Marie.

För pengarna har man 
bland annat köpt in en my-
sig fåtölj, en fin tavla och 
härlig kristallkrona. Olika 

föreningar har bjudits in för 
att få tillfälle att prata om 
sina verksamheter. Hörsel-
skadades föreningar har re-
dan bokat in ett datum, den 
15 mars. 

– Vi har en hylla i rummet 
där vi ska byta hälsoämne 
varje månad. Till exempel 
antirökning, sömnproblem, 
alternativa behandlingar 
med mera, säger Anne-Ma-
rie.

Idéer finns om att bjuda 
in folktandvården och even-
tuellt en sjuksköterska som 
kan ta blodtryck.

Näringsidkare med 
flera har hjälpt Dals-
landspendel  att samla 
in underskrifter i 
affärer, caféer, på ar-
betsplatser med mera 
perioden 4 december 
till 11 januari. 
Det visar att vi har brett stöd 
för kravet att Dalsland/Säffle 
snarast skall få bättre tågtra-
fik. Vi kommer nu att jobba 
ännu hårdare för att påverka 
kommunerna och regionen; 
Dalsland har orimligt liten 
järnvägstrafik och de två 
senaste åren har gapet mot 
till exempel grannkommu-
nen Vänersborg blivit ännu 

större. Fungerande pendling 
till arbete och studier är en 
ödesfråga för landskapet, där 
befolkningen stadigt mins-
kat under två decennier, 
fram till vad som förhopp-
ningsvis var en vändpunkt 
förra året, 2015.

Under 2017 måste det till 
en tydlig förbättring och vi 
har de konkreta förslagen.

Alla namnunderskrifter vi-
sar på vilket behov som finns 
och att Dalslandspendels 
namninsamling var befogad.

Snart stängs kommuner-
nas möjlighet att påverka 
tidtabellerna för 2017. Nu 
krävs aktion från dem som 
styr över tågtrafiken!

I Mellerud saknas bänkar 
ute på perrongen, varför en 
trafikant med lättare han-
dikapp och som inte kan 
stå länge utan är i behov av 

sittmöjlighet, är besviken på 
den dåliga servicen till trafi-
kanterna.

Gunnar Enetoft

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Saknar bänkar på perrongen

Figurer lockar
Fram till lördag 23 janua-
ri finns möjligheten att se 
Björn-Ove Lindroths ut-
ställning med Star Wars-fi-
gurer i Konstrummet på 
biblioteket.

Björn-Ove, mellerudsbo 
sedan sju år tillbaka, beskri-
ver sig själv som en 42-åring 
med bibehållet barnasin-

ne. Hans samlande drog 
igång 1978 när första Star 
Wars-filmen släpptes. Missa 
inte hans digra kollektion 
som visas några dagar till.

Star Wars-tatueringar och 
en dotter som döpts till Leia 
är andra bevis på hans stora 
fascination av Star Wars.

Susanne Emanuelsson

14 januari överlämnade vi 
namnen till Martin Carling, 
ordförande i Kommunalför-
bundet Fyrbodal, som for-
mellt representerar Dalsland 
i Västra Götalandsregionen, 
huvudman för kollektivtra-
fiken.

Uppropet krävde:
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.

För Dalslandspendel: 
Lars Gunnar Larsson,  

Karin Nodin 
Jonas Wessman

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!
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10p MEDLEMS-
RABATT
  P Å ETT K ÖP

MEDLEMS-

Rabatten finns laddat på kortet. Max 1 köp/hushåll. Gäller ej tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.

VÄLKOMMEN TILL 
MEDLEMSDAG 
LÖRDAG 23 JANUARI, KL 10-15 
TILLSAMMANS MED CAROLINES 
KÖK OCH FRUKOSTKLUBBEN

AKTUELLA ERBJUDANDEN

LÖRDAG 23/1

Promenerar för ett friskare liv
Skolorna i Melleruds 
kommun driver pro-
jektet ”Låt hjärtat va 
me”. På Fagerlidssko-
lans fritids har man 
som mål att eleverna 
innan sommaren ska 
ha promenerat cirka 
tio mil, motsvarande 
sträckan tur och retur 
Mellerud – hjärtavdel-
ningen på Näl.

Det slutliga målet är att 
samla in pengar för att 
köpa en hjärtstartare till 
Fagerlidsskolan. Den kostar  
12 000 kronor och kan 
komma många till nytta, 
både personal och elever på 
skolan, Markusgården samt 
grannar i området.

– Vi började med projek-

tet här på fritids i slutet av 
oktober 2015, det innebär 
att vi promenerar en kilome-
ter om dagen. Hittills har vi 
kommit upp i 48 kilometer. 
Vi ska totalt gå en sträcka 
som motsvarar Mellerud till 
hjärtavdelningen på Näl tur 
och retur. Det är cirka tio 
mil, berättar Staffan Anders-
son, som håller i projektet.

Allt ska vara klart innan 
sommarlovet i år.

När eleverna kommer till 
fritids efter skolan går alla en 
slinga på en kilometer i an-
slutning till skolan.

Viktigt att röra på sig
– En del tycker det är tråkigt 
och en del bara går. Det är 
viktigt att röra på sig så att 
hjärtat får jobba, förklarar 
Staffan.

15 februari anordnas en 
loppis med efterföljande 
konsert i gympasalen på 
skolan, som ett led i insam-
lingen av pengar till en hjärt-
startare. Hit är alla barn med 
familjer och vänner välkom-
na. Uppträder gör lokala 
musikaliska förmågor.

– Olika företag har spons-
rat med saker till loppisen 
och elevernas familjer har 
skänkt prylar som vi ska 
sälja. Dessutom tar vi emot 
pant från elever och deras 
föräldrar. Vi hoppas att detta 
blir bra, understryker Staffan 
innan han vandrar iväg med 
fritidsbarnen i vintersolen.

Susanne Emanuelsson
Tindra Tegner, förskoleklass och Sigge Gajewska, årskurs tre visar upp sparbössan som är märkt 
med projektnamnet ”Låt hjärtat va me”.

Nytt och luftigt blir det på Bloms. Butiken är öppen under hela ombyggnadstiden. I mars är 
det nyöppning.

Varuhus i förvandling
På Bloms Varuhus norr 
om Mellerud pågår 
ombyggnadsarbete, 
mitt i den vanliga kom-
mersen. Allt ska vara 
klart till nyinvigningen 
i mars.

Väggar målas, nya golv läggs, 
det ska bli ny inredning och 
de olika avdelningarna flyt-
tas. 

Det är en helt ny butik 
som tar gestalt, med breda 

gångar mellan kläderna och 
nytt fräscht ljus i hela buti-
ken.

– Vi bygger för framti-
den säger, företagets ledare 
Christian Stolt.

Under hela ombyggnads-
arbetet är butiken öppen. 
Endast två dagar innan ny-
invigningen i mars har man 
stängt.

Karin Åström

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se



6 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 20 JANUARI 2016

Vår käre 

Sven-Åke 
Karlsson 
* 3 april 1946  

har i dag efter en tids 
sjukdom stilla insomnat och 

lämnat oss i stor sorg och 
saknad. 

Åsebro 11 januari 2016 

Monica och Claes 
Agnetha och Victoria 

Faster Thyra 
Moster Signe 

Släkt och vänner 

Tack för allt, 
för gångna tider alla 

tankar 
för mitt väl 

Nu vilar tanken, 
ej mer Du lider 

nu har Du ro till kropp och 
själ. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. 
Hedra gärna Sven-Åkes 
minne med en gåva till 
Hjärt och Lungfonden gi-
vartelefon. 0200-882400. 
Ljungdahls Begravnings-
byrå tel. 0530-10045. 

Vår älskade Mamma 

Ingeborg 
Forsberg 
* 24 mars 1927  

har idag somnat in från all 
smärta och oro 
och lämnat oss  

i stor sorg och saknad. 

Brålanda 28 december 2015 

Lilian, Inga-Britt, 
Kerstin, Majvår och 
Sören med familjer 

Mors trötta huvud har 
lagt sig till ro 

Flitiga händer fått vila  
Nu sover hon lugnt 

i sitt tysta bo 
Dit våra tankar ila. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Brålanda den 29 
januari kl 11:00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. 
Svar om deltagande till  
Funera på 031-160801  
senast den 25 januari.  

Vår älskade 

Bengt Nilsson 
* 16 oktober 1948  

har stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Frestersbyn Järn 
12 januari 2016 

SIV 
Andreas och Helene 

Peter och Maria 
Linda 

Barnbarnen 
Kenneth och Eva 

med familj 

Frid susar träden 
kring stugan Du älskat 

Farväl bugar blommorna 
Du vårdat så ömt 

Tack viskar fågeln, 
som var morgon Dig 

hälsat 
Tyst sjunger vinden, 

Vila i frid. 

Ett tack från Barnbarnen 
kära som stod Ditt hjärta 

så nära. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Järns kyrka fre-
dag 5/2 kl. 13.30. Avsked 
tages i kyrkan. Hedra gärna 
Bengts minne med en gåva 
till Cancerfonden givartele-
fon 020-595959. Ljung-
dahls Begravningsbyrå tel. 
0530-10045. 

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Vår innerligt älskade 

Mathias Lästh 
* 4 juni 1976  

har i dag, alldeles 
för tidigt lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Mellerud 
12 januari 2016 

LISA 
MOR och FAR 

Alexandra och Niclas 
Elias, Elsa 

 

Släkt och många vänner 

Älskade Mathias Du från 
oss har försvunnit, 

Du allas våra hjärtan helt 
hade vunnit.  

Ditt härliga skratt Din 
hjälpande hand, 

Vi knyter ihop med de 
finaste band, 

och lägger i lådan med de 
vackraste minnen vi har, 

Det kanske kan hjälpa oss 
för kommande dar. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
fredag 29/1 kl.13.30. 
Avsked tages i kyrkan. 
Färgglad klädsel. Hedra 
gärna Mathias med en gåva 
till Hjärt-Lungfonden givar-
telefon 0200-88 24 00 eller 
Diabetsfonden givartelefon 
08-564 821 00. Ljungdahls 
Begravningsbyrå. 

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

Välkommen in till oss!

20% rabatt på vårens bågar

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 18 januari – 30 mars 2016

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

Vårt varma tack
till Er alla som med  

omtanke och deltagande 
hedrat minnet när vår 

älskade

Arne Skog
lämnade oss.

Tack för blommor och 
gåvor till minnesfonder 
samt till alla som gjorde 
avskedet till ett ljust och 

vackert minne.

INGA
Barnen med familjer

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes. 

Lars-Åke Blom

UPPVAKTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

Idag den 20/1 fyller Ingrid 
70 år! Stort grattis önskar vi 
dig vår kära maka, mamma, 
svärmor och mormor.

Kram från Sven-Olof, Ulri-
ka, Joakim, Ellen, Lea, Sofia 

och Anders 

MELLERUD
Smyrna: Vecka 3. Eku-
meniska böneveckan. Se de 
övriga församlingarnas pro-

gram för veckans samlingar 
och möten. Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. m 
Pär-Åke Henriksson, kyrk-
kaffe. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Onsd 12 
Bön i Kyrkans hus. Torsd 19 
Bön i Missionskyrkan. Fred 
18 Gudstj. i Mejeriet, Tom-
my Pettersson. Lörd från 
14 Stilla dag i Stakelund. 
18 Gudstj i Gunnarsnäs 
kyrka, Thomas Segergren. 
Sönd 11 Gudstj. i Smyrna. 
Pär-Åke Henriksson. 18 

Gudstj. i Missionskyrkan. 
Samuel Lundgren. Månd 
19 Sångövning. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
11 Sång med Ingegerd 
Mellberg.  

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. med Equ-
meniakyrkan (i Smyrna-
kyrkan) Stefan Ström från 
Barnsamariten, Michael 
Johansson, barnvälsignelse. 
Ssk. Kaffeservering.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Fred 14.30 Gemenskaps-
träff i servicehuset. Sång 
och musik med S-O och 
Margita Magnusson. Ser-
vering, andakt Sigward K. 
Sönd 11 Gemensam gudstj. 
i Smyrna, barnsamariten, 
Stefan Ström, sång Micke 
Johansson. Onsd 19 Stick-
café och kvällsmacka, an-
dakt Sigward K.
Brålanda: Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Gestad: Torsd 19 Vecko-
mässa, Thomas Holmström. 
Sönd 11 Pastoratsgudstj. m 
nattv. Thomas Holmström, 
Hembygdskören och guds-
tjänstgrupp. Ssk. Kaffe i fsh. 
Kyrkbil 321 18 el. 308 70. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal, Sigward K. 
Sönd 11 Gudstj.  Åke Mo-
berg, kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem Ralph Liljegren. 
Torsd (28/1) 14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. 
Brålanda Lion´s orkester 
spelar och sjunger.

Min älskade make
Min älskade pappa

Sune Eriksson
* 28 oktober 1945

har lämnat oss i outsäglig 
sorg och saknad

Dals Långed och Karlstad
15 januari 2016

Maria         Andreas
Släkt och många vänner

”Är det sant att jag håller ett 
barn på min arm 

och ser mig själv i dess blick, 
att fjärdarna gnistra och 

jorden är varm 
och himmelen utan en prick?

Vad är det för tid, vad är det 
för år, 

vem är jag, vad bär jag för 
namn? 

Du skrattande knyte med 
solblekt hår, 

hur fick jag dig i min famn?

Jag lever, jag lever! På  
jorden jag står. 

Var har jag varit förut? 
Jag väntade visst millioner år 

på denna enda minut.”

Eric Lindorm

Begravningen sker i Klö-
veskogs kyrka torsdag 
4 februari kl. 13.30. Ef-
ter akten inbjuds till en 
minnesstund i Grinstads 
församlingshem. Anmäl 
deltagande till Fonus-
Ljungdahls, 0530-100 45 
senast 29 januari.

IOGT-NTO Mellerud Lf 
948 Melleruds Hopp ord-
nade grötfest den 10 janu-
ari. Ordförande Ingvar Asp 
hälsade 40-talet medlemmar 
och inbjudna välkomna. För 
underhållningen svarade Lil-
la Bandet från Färgelanda. 
Lilla Bandet består av Ul-
rika Claesson på sång samt 
Johan Pettersson, keybord 
och sång. De framförde mu-
sik från 60-talet och fram-
åt, sånger som vi väl kände 
till och nynnade till. Detta 
varvades med många glada 
historier. Så bjöds till köket, 
vars bord innehöll bland an-
nat sill samt ”hemmakokt” 
gröt. Det är de duktiga da-
merna i föreningen som ord-
nar allt gott.

Vännen från Brålanda, 
Börje Wiberud, framförde 
Viktor Rydbergs, Tomten. 
Alltid mycket uppskattat 
då Börje klarar alla verserna 
utan manuskript.

Tack till köket från delta-

FÖRENINGSREFERAT

Duon Lilla Bandet stod för underhållningen; Johan Pettersson 
och Ulrika Claesson.

Börje Viberud läste Viktor 
Rydbergs ”Tomten”.

garna för allt gott vi fick oss 
till livs. Under kaffeserve-
ringen ordnades med lotteri 
på inträdesbiljetten. För-
eningen Fruktdrycker bjöd 
på alkoholfritt. Ordförande 
tackade alla för en trevlig 
kväll tillsammans.

 Text och foto: 
Evert Magnusson

www.mellerudsnyheter.se
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Vinterns
sko- & stövel-

 REA
startar 21 januari

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Dammsugare

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Electrolux ZCS2000EL

999:-

Utmärkelse för prisat vandrarhem

Håveruds Vandrarhem har tilldelats ”Guest Award” av bokningssajten booking.com på grund 
av besökarnas höga betyg. Foto: Leif Guldbrandsen.

Håveruds Vandrarhem drivs av Loic och Maj Manchec. Foto: Loic Manchec.

Håveruds Vandrarhem 
är populärt tack vare 
sitt läge och den servi-
ce som Maj och Loic 
Manchec bjuder på.
2014 fick vandrarhemmet 
8,4 poäng, på en skala ett 
till tio som i och för sig är en 
hög poäng. Men i år har Hå-
veruds Vandrarhem STF fått 
en ännu högre bedömnings-
siffra av sina gäster, hela 8,7 
och en fin utmärkelse av 
booking.com som lyder: Vi 
är glada att kunna meddela 
att ni vunnit ”Guest Award” 
– gratulerar. Det är tydligt 
att gästerna uppskattar det 
jobb som ni lagt ner och 
upplevelsen de fått på ert 
boende. 

Dessutom fick de en pla-

kett att sätta på väggen som 
bevis.

Håveruds Vandrarhem 
STF drivs som ett franchi-
seföretag av Maj och Loic 
Manchec. Huset hyrs av 
Skålleruds Hembygdsfören-
ing och tills för några år se-
dan hade man ett avtal med 
kommunen. Rum kan bokas 
på nätet genom antingen 
Svenska Turistföreningen el-
ler booking.com. Det är hos 
den senare gästerna lämnat 
ett utlåtande om boendet.

De har lämnat synpunkter 
på bland annat läge, service, 
mottagande och om det såg 
fräscht ut. Det går naturligt-
vis också att boka per telefon 
eller spontant gå in och höra 
om det finns något ledigt.

Hög trivselnivå
Loic Manchec berättar att 
vintrarna ägnas åt renove-
ringar. Duschar och toaletter 
är uppfräschade, det finns 
fyra toaletter och tre du-
schar till de tio rummen där 
över-slafarna i flera av rum-
men är borta. Även recep-
tion och några av rummen 
har fått nytt utseende. Det 
stora köket är renoverat och 
har fått ny inredning. Även 
gratis wifi erbjuds gästerna.

– Vandrarhemmets läge 
med närheten till slussar 
och Dalslands kanal är nog 
en bidragande orsak till den 
höga poängen som gästerna 
ger säger Loic. Men trivsel-
faktorn har helt klart höjts i 
takt med renoveringarna. 

Service
Vandrarhemmet är fullbokat 
mellan midsommar och 15 
augusti. Populärast är en-
kel- och dubbelrum, men 
det finns 35 sängar om några 
vill ligga flera på varje rum. 
Annan service är att det går 
att boka frukost på The Vis-
itor då vandrarhemmet är 

för litet för att ha den ser-
vicen. Finns även möjlighet 
att hyra lakan för 75 kronor 
per set och köpa städning av 
rummet för 75 kronor om 
man inte själv vill ombesörja 
den detaljen.

Loic beräknar att, för att 
driva runt verksamheten 
med service dygnet runt 

PRO Mellerud höll sitt för-
sta medlemsmöte för året 
den 13 januari på Temp-
largården. Ordförande 
Barbro Olsen hälsade väl-
kommen och berättade om 
dagordning och program. 
Mötet började med att klara 
av skrivelser, rapporter och 
information om komman-
de aktiviteter. Veteranvetar-
tävlingen har åter kommit 
igång för Melleruds del. 
Nästa tävlingstillfälle är den 
3 februari, där möter Melle-
rud Skallsjö på hemmaplan.

Vidare diskuterade mötet 
om framtida aktiviteter på 
sikt. Medlemsutveckling är 
en del, hur vi skapar möten 
med innehåll och intressanta 
aktiviteter. PRO är ju en av 

organisationerna som skall 
bevaka och driva frågor för 
oss äldre i samhället. När en 
gång PRO bildades såg sam-
hället helt annorlunda ut. 
Mycket fanns då att käm-
pa för och rätta till, många 
orättvisor fanns. Om vi nu 
genom åren skapat en bättre 
trygghet och villkor, så får 
vi inte sätta oss till ro. Hela 
tiden gäller att bevaka äldre- 
och handikappfrågor.

Ett antal cirklar och övriga 
studier startar nu åter upp 
efter helgerna. PRO-kören 
fortsätter under god ledning 
av Gun-Britt Gustafsson.

Kort information om resor 
gjordes.

Så bjöds det in till köket 
för att förse oss med gröt, 

skinksmörgås med mera. 
Allt mycket välsmakande 
och gott.

Nu över till premiärföre-
ställningen av PRO:s tea-
tergrupp. Medlemmarna i    
(ST) JÄRNGÄNGET hade 
skrivit ihop följande drama, 
”Kaffe hos Gustava” Regis-
sör var Margitta Ekstedt.  
I rollerna:

GUSTAVA – inte tokig 
spelad av Ingegärd Anders-
son. EIVOR – sjukt tokig 
framförd  av Barbro Olsen. 
BETTY – karltokig spelad 
av Gunilla Berg. SIGNE 
– nyhetstokig, framförd 
av Birgitta Benjaminsson. 
HILDA– bantningstokig 
spelad av Margitta Ekstedt. 
MANNEN I HATTEN 

– John-Erik Ryhr. Gänget 
hade verkligen lyckats med 
sin uppgift. De gav många 
härliga repliker och inte 
minst hur aktörerna bjöd på 
sig själva. Applåder i mängd 
och stort tack för denna 
premiär. Hoppas att teater-
gruppen fortsätter med sitt 
arbete. Uppmaning till fler 
medlemmar att ställa upp, 
det bedyrades att gruppen 
haft roligt under tiden med 
repitioner.

Kaffeservering och lott-
dragning avslutade mötet. 
Ordförande tackade alla för 
en trivsam samvaro.

 Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Det glada teatergänget. Från vänster: Barbro Olsen, Ingegärd Andersson, Gunilla Berg, 
John-Erik Ryhr, Margitta Ekstedt och Birgitta Benjaminsson.

Diskussioner runt kaffebor-
det. Fr.v: Ingegärd Andersson, 
Barbro Olsen, Gunilla Berg, 
Birgitta Benjaminsson och 
Margitta Ekstedt.

under det halvår som vand-
rarhemmet är öppet, det be-
hövs två heltidstjänster. Men 
även under vintern när alla 
renoveringar pågår läggs det 
också ett antal timmar, för 
ingenting gör sig självt.

AnnChristine Ivarsson
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Studier & 
  Utbildning

Studiecirkel i

KYRKHISTORIA
Från Ansgar till nutid

Start 8 februari, klockan 18.00
Plats: Kyrkans hus, Mellerud
Avgift 100:- plus ev. studiebok

Ledare: Bo Lignell, Margareta Larsson
Anmälan senast: 4 februari till 

Margareta Larsson 0530- 127 17 el. 0730-743 481

För mer info ring  
Per Gustafsson, 070-574 05 34

w w w . p e g u s m a s k i n . s e

YKB fortbildning
Vårglädje!

Studiecirklar

och kultur

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

Matti Bertilsson, rektor, Karoline Larsen, studie- och yrkesvägledare och idrottsläraren Henrik 
Olsson. Imorgon kväll hålls ett informationsmöte om fotbollsutbildningen på gymnasiet.

Fotbollsutbildning ny på gymnasiet
Från och med höstter-
minen 2016 erbjuder 
Dahlstiernska gymna-
siet i Mellerud elever 
att kombinera sitt 
gymnasieprogram med 
specialinriktningen 
fotboll. 

Teknik och speltaktik, or-
ganisation, hälsa, kost och 
träningslära  är några av äm-
nena som står på schemat. 
Utbildningen kallas LIU, 
lokal idrottsutbildning, och 
man ser sig på Dahlstiernska 
som ett komplement till den 
nationella idrottsutbildning 
(NIU) som finns på Karl-
bergsgymnasiet i Åmål och 
dit fotbollsintresserade elev-
er uppmuntras att söka, men 
där bara ett fåtal kommer in.

– Fotbollsintresset har 
alltid varit stort i Mellerud 
och vi konkurrerar inte med 

utbildningen i Åmål utan 
erbjuder ett komplement, 
ett bra alternativ. Vi har ett 

kompetent team av idrotts-
lärare med gedigen fotbolls-
erfarenhet vilket möjliggör 

en utbildning med mycket 
god kvalitet  säger Dahlsti-
ernska gymnasiets rektor 
Matti Bertilsson.

Bred utbildning
 – Det blir en bred fotbolls-
utbildning, med två ordina-
rie träningspass per vecka, 
och som innehåller både do-
mar- och tränarutbildning, 
berättar Henrik Olsson en 
av de fyra idrottslärare som 
ingår i utbildningsteamet.

Möte imorgon
All fotbollsträning kom-
mer att ske på Dalslands 
Sparbanks Arena. Teorisa-
len finns i Rådahallen och i 
anslutning till den finns den 
testanläggning som mäter 
syreupptagning, mjölksy-

ratröskel, spänst och snabb-
het hos spelarna i MIF och 
andra dalsländska lag. Den 
köptes in av Dahlstiernska 
Gymnasiet och kommer att 
användas i utbildningen för 
att skapa individuella trä-
ningsprogram för eleverna.  

– Vi märker av en stor 
efterfrågan på utbildning 
inom idrott, framförallt fot-
boll, och hälsa och bland 
både killar och tjejer på 
grundskolan, säger studie- 
och yrkesvägledaren Karoli-
ne Larsen. 

Imorgon kväll hålls ett in-
formationsmöte för intresse-
rade elever och föräldrar på 
skolan.

Karin Åström

Alf Emanuelsson och Marianne Pettersson håller i buggkurser 
både i Erikstad och Dalskog.

Bugg, jive och folkdans tillhör det stora utbudet hos Studieför-
bundet Vuxenskolan. Skrivarkurser och hantverk likaså.

Stort utbud av kurser
Studieförbundet Vux-
enskolan har ett stort 
och varierat utbud av 
kurser under vårtermi-
nen. Skogsvård, dans, 
skrivande och musik 
är några exempel.

I Dalskog hålls motorsågs-
kurs A+B, en för killar och 
en för tjejer. Här ges också en 
kurs i konsten att hantera en 
röjsåg. Lärare är Leif Arons-
son från Ånimskog som ock-
så håller kursen ”Skogens 
vatten”, skogsägarförening-
arnas och Studieförbundets 
Vuxenskolans gemensamma 
utbildningssatsning där del-
tagarna får lära sig mer om 
hänsyn och åtgärder för att 
värna vattenmiljöerna i sko-
gen.

Dans och spel
I Dalskog ges kurser i bugg, 
jive och folkdans, plus ”fre-

dagsdans” som kommer att 
hållas någon gång i månad-
en. I Erikstad hålls det bugg-
kurs i bygdegården. Dansan-
det i Dalskog sker i bystugan 
vid kyrkan och deltagarna 
kommer från hela Dalsland. 

möjlighet att lära sig spela 
folkmusik.

– Vi hyr lokaler när vi vet 
hur många som vill delta i en 
kurs och var de bor, så för-
söker vi finna en lokal som 
blir bra för alla, säger Lena 
Hesselroth som är verksam-
hetsutvecklare på Studieför-
bundet Vuxenskolan i Åmål.

Skriva och städa
Två distanskurser ges, en 
med titeln ”Skriv ditt liv” 
om att skriva sin livsberät-
telse och en ”Ordning och 
reda” om hur man struktu-
rerar sitt hem och håller nere 
både kostnader och stresspå-
slag. Ledare för båda är Bea-
te Flach i Lilla Edet.

– Det finns olika orsaker 
till att vilja skriva om sitt 
liv, man kan göra det helt 
för egen skull eller för till 
exempel sina barn och man 
kan göra det när man är 20 
likväl som när man är 90 år. 

Lärare både i Erikstad och 
Dalskog är Marianne Pet-
tersson och Alf Emanuels-
son.

Att spela gitarr lär man 
sig hos trubaduren Dan Jo-
hansson från Tösse, på nå-
gon ännu inte fastställd plats 
och hos Spelmän på Dal ges 

Ett syfte med kursen är att 
aktivera sina minnen, säger 
Beate Flach.

Deltagarna träffas regel-
bundet i videokonferenser 
och får stöd och tips i sitt 
skrivande, eller i sitt struktu-
rerande av hemmet.

Bakning och hantverk
På Not Quite i Fengersfors, 
hålls en kurs i smide som 
startar när minst sex delta-
gare anmält sig och andra 
hantverkskurser, som kera-
mik, erbjuds också. 

På bageriet Brukets Go-
daste blir det kurs i surdegs-
bakning som ges vid ett till-
fälle.

– Den kursen var mycket 
populär förra året, berättar 
Lena Hesselroth.

Allt detta och mer kan 
man förkovra sig i under 
vårteminen och den som 
vill åka en bit till angräns-
ande kommuner kan öka 
sina kunskaper på ännu fler 
områden, bland annat om 
aktiesparande och sjövett.

Karin Åström
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BARN & FRITID

YRKESPROGRAM - LÄRLING

ESTETISKA

VVS OCH FASTIGHET

SAMHÄLLSVETENSKAP

INTRODUKTION

Dahlstiernska
Gymnasiet

www.dahlstiernska.se
      facebook.com/dahlstiernska

Tillsammans skapar vi din framtid

DAGS ATT VÄLJA!

Profilera ditt programval
Lokal idrottsutbildning (LIU) - fotboll
Informationskväll - Rådahallen torsdag 21/1 kl 18.00

Anmäl gärna ditt intresse för kvällen i förväg till 
SYV: karolin.larsen@mellerud.se, tel.0530-18260

Välkomna

Studier & Utbildning

Gymnasieeleverna Abdulrahman Sakir och Adel Oubaid med 
studie- och yrkesvägledaren Susanne Dahlman. 

Elever förbereds
Det finns nyheter att 
ta del av på både 
gymnasiet och vux-
enutbildningen. Att 
mammaledighet kan 
räknas som arbetslivs-
erfarenhet och en ny 
hantverksutbildning 
till exempel.
Från och med nu kan man 
gå en 40-veckors utbildning 
till byggplåtslagare, en nyhet 
i vuxenutbildningens utbud. 
Utbildningen är frukten av 
Yrkesvuxsamverkan i Dals-
land och hålls i Bengtsfors. 
Den är på heltid och av 
totalt tolv platser har Mel-
leruds kommun två. För-
sta omgången startade den 
12 januari, nästa startar 29 
mars. Ansökan till andra 
starten kan man göra nu ge-
nom sin hemkommun.

– Plåtslagare är ett bristyr-
ke så det finns goda chanser 
till att få jobb efter utbild-
ningen, säger gymnasiets 
rektor Matti Bertilsson.

Populära rörmokare
Vuxenutbildningen träffar 
regelbundet branschen i 
olika yrkesråd för att hålla 
sigjour med vilka kompe-
tenser som efterfrågas på ar-
betsmarknaden just nu och 
framöver.

Utbildningar till truckfö-
rare, svetsare och inom VVS 
finns sedan tidigare inom 
Vuxenutbildningen och 
även här ser arbetsmarkna-
den ljus ut. Söka kan man 

göra fortlöpande. Starten är 
i augusti. 

VVS- utbildningen med 
60 veckors heltidsstudier, 
som håller till i Åsensbruk är 
sedan tidigare en succé som 
lockar elever även från andra 
kommuner. 

– Många som gått den ut-
bildningen jobbar idag och 
flera av dem i Norge, berät-
tar Susanne Dahlman.

Prioriterar
Till VVS-utbildningen antas 
i första hand de som har för 
avsikt att försörja sig inom 
hantverket efter studierna. 
Ansökan är öppen för alla, 
men antalet platser är be-
gränsat.

– Ett av vuxenutbildning-
ens viktigaste uppdrag är att 
prioritera de som har lägst 
utbildning. Ibland kan det 
leda till irritation och miss-
förstånd bland de sökande 
som inte kan antas. Vi för-
söker med de medel vi har 
att hjälpa alla och alla är 
välkomna att höra av sig an-
gående antagningsbesluten, 
säger Susanne Dahlman. 
Hon tillägger att det även 
finns andra som prioriteras, 
personer med någon form 
av inlärningssvårighet, kon-
centrationssvårigheter till 
exempel. 

– De kan få nedsättning 
i studietakten när de söker 
studiemedel. När det gäller 
att fullgöra sin grundskole- 
eller gymnasiekompetens 
motsvarande ett treårigt 

Utbildning som sporrar 
till ytterligare studier
25-åriga Isabelle Skog-
lund Törnros pluggar 
samtidigt som hon 
jobbar. I juni är hon 
färdigutbildad under-
sköterska.

– Jag är väldigt nöjd. 
Jag kan se mig själv 
utbilda mig vidare till 
sjuksköterska. Den 
tanken hade jag inte 
innan den här utbild-
ningen, säger hon.

Vård- och omsorgsutbild-
ningen startade i november 
2014. Eleverna går i sko-
lan en dag i veckan, resten 
jobbar de. Samtliga elever 

jobbar eller har någon gång 
arbetat inom vården.

Isabelle har varit vikarie 
sedan 2010.

– Min chef Katarina 
Ågren uppmanade mig att 
gå utbildningen till under-
sköterska. Det var hon som 
berättade för mig om utbild-
ningen, gav mig bekräftelse 
och en ”spark i baken”. Så 
tack vare Katarina och mitt 
eget intresse är jag snart ut-
bildad undersköterska. Vi 
har anpassat schemat efter 
skolan så jag är ledig på ons-
dagar när vi studerar, berät-
tar Isabelle.

Den som arbetar inom 
vården har stora fördelar.

– Ja, till exempel när det 
gäller fallbeskrivningar och 
kursmålen. Ros-Mary ger 
oss uppdrag som beskriver 
olika situationer i vården. Vi 
ska, utifrån hur vi skulle age-
ra, tänka på vad som gäller 
vid omvårdnaden om våra 
medmänniskor.

Teorilektionerna är för-
lagda till Rådahallen. Även 
studiebesök är kopplade till 
kursen.

Fokus på hälsa
– Fokus ligger på hälsa, 
både för våra vårdtagare och 
oss personal. Vi har pratat 
mycket om stress, hur vi som 
jobbar kan förebygga psykisk 

Isabelle Skoglund Törnros har en 75-procentig tjänst på Hem-
vården Centrum. En dag i veckan går hon vård- och omsorgut-
bildning. I juni 2016 är hon klar för undersköterska.

ohälsa för oss och vår omgiv-
ning, förklarar Isabelle.

Ros-Mary berömmer sina 
elever och säger:

– Det finns inga elever 
som utvecklas så mycket 
som dessa, de genomgår en 
stor personlig utveckling.

Isabelle är mycket nöjd 
med utbildningen. Hon 
känner att hon fått bra kun-
skaper som sedan kan använ-
das i det praktiska arbetet.

– Jag tänker mer på hel-
heten när jag kommer hem 
till vårdtagaren. Utbildning-
en har fått mig att vilja lära 
mer. Nu är målet att få en 
fast tjänst inom hemvården. 
Jag trivs så bra och skulle vil-
ja ha mer ansvar. Jag kan se 
mig själv utbilda mig vidare 
till sjuksköterska. Den tan-
ken hade jag inte innan den 
här utbildningen, konstate-
rar Isabelle.

Susanne Emanuelsson

gymnasium bereds alla plats. 
Samma rätt att delta gäller 
även när det finns behov 
att komplettera med behö-
righetsgivande kurser för 
kommande högskolestudier, 
berättar Susanne.

Viktig nyhet
Den 1/1 2017 är absolut sis-
ta datum för utfärdande av 
ett ”Slutbetyg”. Ett ”Samlat 
betygsdokument” är inte 
längre behörighetsgivande 
för ansökan till universitet, 
högskola och yrkeshögskola.

 Missar man detta kan 
man söka på ”Reell kompe-
tens”, det vill säga 700 po-
äng i kärnämnena plus tre 
års arbetslivserfarenhet efter 
19 års ålder. Som arbetslivs-
erfarenhet räknas militär-
tjänst, mammaledighet, ar-
betsmarknadsåtgärder, med 
mera.

– De som av olika anled-
ningar inte slutfört en gym-
nasieutbildning får genom 
den reella kompetensen en 
ny chans att få en kvalifice-
rad utbildning, säger Susan-
ne Dahlman.

Trenden med sjunkande 
elevantal på gymnasiet har 
vänt och idag går 208 ung-
domar på gymnasiet i Mel-
lerud, jämfört med 170 för 
något år sedan. 

Ökningen beror både dels 
på att man haft rekordmånga 
hemvändande elever och på 
att det kommit många nya 
ungdomar till Mellerud ge-
nom flyktingvågen från mel-
lanöstern. 

– Ansökningstiden till 
gymnasiet går ut den första 
februari och med större elev-
kullar hoppas vi på många 
ansökningar inför hösten. 
Vi har ett bra och varierat 
programutbud för att vara 
en liten kommun och våra 
elever förbereds mycket gott 
för både arbetsmarknad och 
vidare studier, säger gymna-
siets rektor Matti Bertilsson.

Karin Åström
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Nu har vi satt i gång start
18/1 resp. 21/1 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Utbildning VT 2016

För info 0530-410 00        www.mellerudsridklubb.com

Prova på 5 gånger till reducerat pris (Lördagar) 
Med start lördag 23 januari

Talangutvecklingsprojekt ”Bäst med häst på Dalboslätt”
Februari t.o.m. oktober

Välkommen att söka till 

• Hotell- och turismprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom 
   autismspektrum
• Gymnasiesärskolans program
 • Nationella program (4 st)
 • Individuella program
Vi har även ett introduktionsprogram för elever inom 
autismspektrum
Det finns möjlighet att bo hos oss på något av våra 
internat samtidigt som du läser
För mer info besök vår hemsida http://www.utsikten.info/

HLR – en kunskap man helst 
inte ska behöva använda

Rådahallen har sedan 
ett år två utbilda-
de HLR-instruktörer 
i Adam Olsen och 
Pauline Isaksson. 
Kunskaperna i hjärt- 
och lungräddning kan 
vara skillnaden mellan 
liv och död – det har 
Adam själv upplevt.

Varje dag drabbas ungefär 
27 personer av hjärtstopp i 
Sverige. En av dem överle-
ver. Adams bonuspappa, fot-
bollsspelaren Martin Scher-
din, Åsebro IF, drabbades av 

hjärtstopp på sin 38-årsdag 
den 16 augusti 2014 – mitt 
under en fotbollsmatch.

– Det hände under en 
bortamatch i Skärhamn. Jag 
och en kompis satt på första 
bänken och sprang fram för 
att hjälpa honom. Vi trod-
de att Martin kanske svalt 
tungan. Hade inte Annelie 
Eriksson, Dals Rostock och 
Jennie Ohlsson, Skärhamn 
varit där och haft kunskap 
om HLR skulle Martin inte 
överlevt, konstaterar Adam.

Han berättar att händelsen 
förändrade hela familjen. Nu 

Adam Olsen vid en av träningsdockorna som Rådahallen lå-
nar av skolan vid HLR-utbildningarna.

Elever från årskurs åtta på Rådaskolan har HLR-utbildning på schemat.

Alldeles innanför entrén till Rådahallen finns en hjärtstartare. 
Här syns Adam Olsen och vård- och omsorgsläraren Ros-Mary 
Solvarm som inspirerade Adam och Pauline att utbilda sig till 
HLR-instruktörer.

HLR görs genom bröstkompressioner (tryck på bröstkor-
gen ) och inblåsningar. Vid ett hjärtstopp kan inte hjärtat 
längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR kan 
blodet pumpas ut manuellt. Ju tidigare HLR, bröstkompres-
sioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen 
att överleva vid ett hjärtstopp. Rekommendationen är att 
helst repetera HLR, det vill säga hjärtlungräddning, varje år.

Källa: www.hlr.se

HLR – Hjärtlungräddning

1. Kontrollera livstecken och larma
Börja med att leta livstecken hos den drabbade. Enklast är 
att lägga två fingrar på sidan av halsen. Larma sedan 112 
och påbörja därefter hjärt- och lungräddning. Varje minut 
är avgörande!

2. Börja hjärt- och lungräddning tidigt
Genom HLR hjälper du hjärtat att manuellt pumpa runt 
blodet i kroppen och syresätta det. Placera ena handflatan 
på bröstet mellan den drabbades bröstvårtor. Lägg därefter 
den andra handen ovanpå den andra och böj fingrarna lätt. 
Sedan trycker du ner bröst korgen cirka fyra centimeter i ett 
högt och jämt tempo.

När du gjort detta i 30 sekunder är det dags för mun me-
toden. Böj den drabbades huvud bakåt och kläm åt näsbor-
rarna. Gör två inblåsningar efter varandra och se efter så att 
bröstkorgen rör sig uppåt.

3. Tidig defibrillering
Finns en defibrillator i närheten så starta upp den och sätt på 
elektroderna enligt instruktionen som ges. Fortsätt sedan att 
följa de instruktioner som ges. Med en stöt från en hjärtstar-
tare inom tre minuter efter medvetslösheten ökar chansen att 
överleva med 75 procent. Den elektriska signalen skakar om 
hjärtat så att det återgår till normal rytm igen.

4. Kvalificerad vård
Drabbade personer är i stort behov av kvalificerad vård efter 
hjärtstoppet. Därför är det viktigt att personen snabbt kom-
mer till sjukhus för vidare behandling och undersökningar.

HLR Steg för steg

är alla mer uppmärksamma 
på vad som är viktigt i livet.

– Det var ett uppvaknan-
de, det gäller att ta vara på 
nära och kära, understryker 
han.

Insåg vikten
Händelsen innebar att Adam 
insåg vikten av HLR-utbild-
ningen. Både han och Pau-
line, kollega på Rådahallen, 
utbildade sig till instruktörer 
och nu håller båda utbild-
ningar för företag, förening-
ar och privatpersoner. Två 
personalgrupper från Mel-
leruds kommun, en grupp 
från Brålanda Industri och 
två ledare från Melleruds 
simklubb är några exempel 
på personer som förkovrat 
sig i konsten att rädda liv.

– Vi kör med våra anställ-
da och vikarier också, en 
till två gånger om året. Det 
händer ju mycket i en sådan 
här anläggning som besöks 
av såpass många människor. 
Vi har även en hjärtstartare 
i anslutning till entrén, den 
har skänkts av tvåårige Milo 
Svensson, förklarar Adam.

Första åtgärden
Vid behandling av hjärt-
stopp är i regel den första 
åtgärden hjärtlungräddning 
(HLR) följt av defibrillering 
med en hjärtstartare. Leta 
inte efter puls – utan starta 
hjärtlungräddning direkt. 
Alla kan inte räddas, men 
börjar insatsen tidigt har fler 
möjligheten att överleva.

– Om man sett vilken ef-
fekt den har borde det finnas 
hjärtstartare på fler arbets-
platser. Man ser ju att även 
unga friska människor kan 
råka ut för hjärtstopp, säger 
Adam.

Han ser det som en jätte-
möjlighet att kunna förmed-
la kunskapen om hjärtstopp, 
som kan drabba vem som 
helst – en kollega, lagkam-
rat, lärare eller någon du 
möter på gatan.

Skolan förfogar över tolv 
övningsdockor som Råda-
hallen får låna till sina elever. 
I regel hålls utbildningarna 
under loven. Skolans elever 
från sjuan upp till och med 
gymnasiet går utbildningen 
under sina idrottslektioner.

Vård- och omsorgsläraren 
Ros-Mary Solvarm kör ut-
bildningen med sina vård- 
och omsorgselever.

– Jag har utbildat tio per-
sonal inom kommunens äld-
reomsorg som gått akutsjuk-
vård för mig, de ska i sin tur 
utbilda personal. Vi hoppas 
att de också kommer igång 
med HLR-utbildningen så 
som Adam gjort. Han är en 
bra förebild, säger Ros-Ma-
ry.

– Jag ska ta upp det på våra 
personalmöten, lovar Adam 
och tipsar samtidigt om en 
väldigt bra app till mobilen 
som heter Rädda hjärtat. En 
röst instruerar dig och bilder 
visar hur du gör.

Susanne Emanuelsson
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Gå på kurs hos Susannes Ateljé!
KERAMIK 12-13 mars kl. 10-14 Få platser!

GJUTA I BETONG 14 & 21 maj kl. 10-14
Mer info om kurserna hittar du på hemsidan

susanneschubert.se samt på Facebook
Susanne Schubert-Lindström Dalsjöv. 33 Köpmannebro 070-945 87 15

• Yrkesvux
   Byggplåtslagare, VVS- och Fastighet 

• Grundskolevux

• Gymnasievux

• Lärvux

• Svenska för invandrare

• Uppdragsutbildning
mellerud.se/vux • Vägledning 0530-183 82

susanne.dahlman@mellerud.se

VUXENUTBILDNINGEN
börja på ny ”kula”...

Många vill gå på språkcafé
ABF i Mellerud arrang-
erar språkcafé som 
finansieras av arbets-
förmedlingen. Gruppen 
består av tolv elever 
som går i tre månader. 

– Syftet är att ge 
eleverna något extra 
utöver deras vanli-
ga SFI-studier, säger 
handledaren Fredrica 
Östberg.
Den ordinarie ABF-verk-
samheten i kommunen är 
den största någonsin enligt 
färska siffror. Intresset för 
folkbildning har växt och 
utbudet växer. Detta innebär 
också fler arbetstillfällen.

Under 2015 fick allt fler 
asylsökande uppehållstill-
stång i Melleruds kommun. 
Marianne Sand Wallin, 
verksamhetsledare på ABF 
Mellerud, drog igång språk-

café i ABF:s regi för att hjäl-
pa till med integrationen.

– Då var det verkligen ett 
café med fika. Deltagarna, 
som bjöds in av sina SFI-lä-
rare, satt och pratade och 
lärde känna varandra. En 
del ville lära sig mer och jag 
såg behovet av att utveckla 
verksamheten. Nu är ar-
betsförmedlingen med och 
finansierar. Rektor Matti 
Bertilsson, SFI och arbets-
förmedlingen beslutar vilka 
som får delta på språkcaféet 
som vi har på torsdagar och 
fredagar, berättar Marianne.

Deltagarna läser SFI mån-
dag till onsdag, men vill ha 
”mer”. ABF har döpt kon-
ceptet till språkcafé, men det 
inte något café i sin nuvaran-
de form. Nu har deltagarna 
en handledare som styr upp 
vad de ska lära sig. Liknande 
verksamhet med anställda 

Temagruppen på ABF som består av eldsjälar som tillsammans 
diskuterar fram olika idéer om vad som behöver göras i kom-
munen när det gäller folkbildning och kulturarrangemang. 
Fr.v: Inger Stranding, Kerstin Nordström, Ami Sjöberg, Peter 
Lundberg och Marianne Sand Wallin. Ej med på bild: Sofia 
Rost, Unni Grynner.

Språkcafé på ABF. Fr.v: Läraren Fredrica Östberg, Awek Sere-
ke, Ghirmay Habteslasie (båda från Eritrea), Mohamad Mou-
rad (Syrien) och Hendrin Hamo (Syrien).

Talangprojekt för att gå 
vidare inom ridsporten

Melleruds RK är på 
gång och har satt ihop 
en utbildningsplan för 
vårterminen 2016. 
Förutom sedvanliga 
ridlektioner erbjuds 
prova-på-grupper och 
ett talangutvecklings-
projekt för personer 
som vill förverkliga 
sina drömmar att gå 
vidare inom ridspor-
ten.
Prova-på-grupperna kom-
mer att träffas fem gånger 
per grupp, på lördagar. De 
sedvanliga ridlektioner-
na fortsätter som tidigare 
måndag till fredag. Det går 
att anmäla sig på klubbens 
hemsida. 

Den stora nyheten är ta-

Ridklubben startar ett talangutvecklingsprojekt där klubbens medlemmar får möjlighet att för-
verkliga sina drömmar att gå vidare inom ridsporten. Foto: Susanne Emanuelsson. Arkivbild. 

Om aposteln Ansgar och hur 
kristendomen kom till Sverige 
får man veta i en studiecirkel 
hos Svenska Kyrkan i Melle-
rud.

Utvecklas och lär i kyrkan
Hos Svenska Kyrkan 
i Mellerud pastorat 
erbjuds undervisning i 
både musik, ledarskap 
och kyrkohistoria, plus 
mycket annat.
Cirkeln i kyrkohistoria ar-
rangeras i samarbete med 

studieförbundet Sensus och 
leds av Margareta Larsson 
och Bo Lignell. Den startar 
i februari, har fyra samman-
komster, plus ett föredrag.

– Cirkeln heter Från An-
sgar till nutid och vi arbe-
tar just nu med materialet. 
Vi tar avstamp i 800-talets 
Europa och tar reda på hur 
kristendomen kom till Sveri-
ge, berättar Margareta Lars-
son.

Sång och instrument
Kantorerna Elisabette Ema-
nuelsson, Anders Fredriks-
son och Maria Andersson tar 
emot elever för undervisning 
i piano, orgel, gitarr, block-
flöjt och sång.

– Förutom körerna som 
ju också är en form av ut-
bildning som innefattar 
både teknik och teori, säger 
Anders som håller sin un-
dervisning i Kyrkans hus i 
Mellerud.

Elisabette Emanuelsson 
håller sina lektioner i Skål-
leruds församlingshem och 
har förutom körverksam-
heten både sångelever och 
pianoelever.

I Grinstad församlings-
hem tar Maria Andersson 
emot sina elever. Just nu är 
det flest pianoelever som går 

hos henne, men blockflöjt 
och gitarr har också varit 
populärt.

– Någon gång om året får 
eleverna möjlighet att spela 
upp inför publik, det är en 
bra morot, berättar Maria.

Unga ledare
Martin Niklasson, försam-
lingspedagog, leder konfir-
mandundervisningen som 
startar varje hösttermin och 
han leder även en treårig ut-
bildning för unga ledare som 
startar terminsvis.

– I hela landet satsas det 
på unga ledare. Alla konfir-
mander får erbjudande att 
bli ledare året efter att de 
konfirmerats. Utbildningen 
är uppdelad i tre steg och 
innehåller bland annat etik, 
lek och lärande, historia, 
ledarskap och att jobba med 
sig själv som människa. I 
hela stiftet är det hundratals 
ungdomar som går utbild-
ningen, här hos oss är det 
tio till femton. De som går 
steg tre reser till vårt vänstift 
i Rom i vår. Tidigare år har 
de varit i vänstiftet i Lon-
don och i klostret i Taizé i 
Frankrike, berättar Martin 
Niklasson.

Karin Åström

langutveckl ingsprojektet 
”Bäst med häst på Dal-
boslätt”, perfekt för den som 
vill förverkliga sin dröm att 
gå vidare inom hästsporten. 
Utbildningen omfattar bland 
annat fysisk träning för rytta-
ren och hästhantering, ryttare 
och häst kommer att utveck-
las inom både dressyr och 
hoppning.

När det gäller den fysiska 
träningen är Tony Elofs-
son, som driver Rådahallens 
gym, inkopplad. Det anord-

nas även föreläsning om per-
sonlig utveckling.

– Det finns möjlighet att 
ta ridmärken också. Samtli-
ga av klubbens medlemmar 
har möjlighet att gå utbild-
ningen, säger Birgitta Karls-
son, klubbens administratör.

Projektet pågår perioden 
1 februari till 31 oktober 
2016. Deltagarna träffas vid 
20 tillfällen. Ridsportför-
bundet är med och finansie-
rar projektet.

Susanne Emanuelsson

vidare till undersköterska, 
berättar Fredrica.

Varje grupp omfattar tolv 
deltagare och de träffas två 
dagar i veckan under tre 
månader. Nuvarande grupp 
(som är den första) är klar 
28 januari, sedan drar nästa 
igång.

– Två deltagare har bett 
om att få gå kvar. De har 
växt väldigt mycket under 
tiden hos oss, de vågar prata 
mer och läser högt nu. Det är 
jätteroligt att åka till jobbet. 

Jag lägger upp jobbet själv 
och är flexibel. Språkcaféet 
är populärt, det dyker upp 

personer hela tiden som vill 
vara med, berättar Fredrica.

Susanne Emanuelsson

lärare finns i hela Fyrbo-
dal, exempelvis i Åmål och 
Bengtsfors.

Grupp med eldsjälar
– Det kommer folk varje 
dag och vill vara med. Vi har 
en temagrupp med eldsjälar 
som träffas och diskuterar 
fram olika idéer vad som kan 
göras i kommunen när det 
gäller folkbildning och kul-
turarrangemang. Nu är det 
Dalskog som gäller, där be-
hövs det mer stöd med tanke 
på det nyöppnade asylboen-
det, säger Marianne.

Förra veckan startade 
”Samtal på svenska” som 
vänder sig till alla som vill 
prata mer svenska med 
svenskar. Gruppen vill även 
anordna föreläsningar om 
främlingsfientlighet och ra-
sism.

Fredrica Östberg från 
Åmål är handledare för 
språkcafégruppen. Hon be-
rättar att undervisningen ut-
går från ”Medborgarboken” 
som exempelvis omfattar 
familjesituationer, sjukvård, 
lagar och regler, skyldigheter 
och rättigheter, svenska mat-
traditioner, lån och arbete.

Många diskussioner
– Jag går inte in på religion 
eller politik. Vi gör studie-
besök och jag tar in per-
soner som berättar vad de 
jobbar med. Det blir många 
diskussioner och är väldigt 
uppskattat när deltagarna får 
träffa andra svenskar. Detta 
ger mycket, nu har vi till ex-
empel en kille som vill läsa 
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Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se
0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)
Onsdag 20/1 kl 15.00
Cirkelstart Poesi och 
glädje
Tisdag 26/1 kl 15.00
Minnen från Japan
–Anette Jarsved Carlson
Torsdag 28/1 kl 15.00
Välkommen till Solrosen 
för information och samtal 
om VARDAGAS verksamhet.

Veckoaktiviteter:
Måndag o torsdag
08.00 Konditionsträning, 
Sporthallen
09.30 Gemenskap o kortspel
Måndag
10.00 Promenad, 
Sinnenas hus
14.30 Stickcafé, start 25/1 
(jämna veckor)
Tisdag
10.00 Bridge
Onsdag
10.00 Broderi, start 20/1 
(ojämna veckor)
18.00 Gymnastik, f.d. 
sjukhemmet
Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas 
hus
14.00 Bingo, Stationshuset
14.00 Cirkelstart; Karlar, 
grabbar o kompisar i stations-
huset
15.00 Bokcirkel, (jämna 
veckor) Sinnenas hus

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

Tommy Håkansson
KL Maskin AB 
Brålanda/Säffle 
Tel. 0521-57 73 81 
Bil. 070-589 24 55

Brålanda • Frändefors

Nuntorps framtid som Dalslands naturbruksgymnasium bör-
jar ta form.

Fem miljoner i aktiekapital behövs för uppstarten av en frisko-
la på Nuntorp. Bild från det välbesökta kosläppet i våras.

Aktiebolag bildat för naturbruksutbildning

Gunilla berättade om hjälparbete
”Tänd ett ljus” är nam-
net på Equmeniakyr-
kans internationella 
insamling.  Equmenia-
kyrkans samarbetskyr-
ka i Syrien hjälper nu 
krigsdrabbade med 
det allra nödvändigas-
te för att klara vintern.
Tänd ett ljus pågår från för-
sta advent till sista januari. 
Equmeniakyrkans arbete är 
beroende av frivilliga gåvor.

Under julhelgen besökte 
Gunilla Ipkonmosa, Equ-
meniakyrkans internatio-
nella arbete, Frändefors och 
berättade om arbete som 
görs på plats i bland annat 
Syrien, Libanon och Kongo 
för att underlätta för utsatta 
människor att överleva Det 
sker  genom matpaket och 
hjälp till skolgång.

Gunilla Ipkonmosa berättade 
om Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete för utsatta 
människor.

Hushållningssällskapet Väst går vidare i sina 
planer på att starta friskola och driva natur-
bruksutbildning på Nuntorp. Nu är första steget 
taget och bolaget Dalslands Naturbruksgymna-
sium AB är bildat.

Den 31 januari ska ansökan 
om att bilda friskola lämnas 
in till skolinspektionen och 
ett intensivt arbete pågår 
med att få den komplett. 
Hushållningssällskapet utgår 
ifrån att Vänersborgs kom-
mun köper skolan. Värde-
ringen är klar, priset inte of-
ficiellt, men ligger på en icke 
skrämmande nivå enligt Ro-
bert Svensson, ordförande i 
Hushållningssällskapet Väst.

– Nu måste vi måste mo-
tivera vår existens och vi har 
med ett frågeformulär kon-
taktat näringslivet, syo-kon-
sulenter, elever, särskola och 
FUB och svaren från dem 
trillar in. De ska hjälpa till 
att stärka Nuntorps existens, 
säger Robert Svensson.

Aktiekapital
Fem miljoner i aktiekapital 
behövs för att klara uppstar-
ten av friskolan. Eftersom 
inga nya elever tas in så länge 
Västra Götalandsregionen 
fortfarande är huvudman för 
skolan, fram tillhösttermi-
nen 2017, kommer ekono-
min inte att gå ihop i början.

– Regionen är rädda för 
konkurrens. Vi är osäkra på 
deras nästa drag men hoppas 
att de håller sina beslut, sä-
ger Robert Svensson.

Många vill
Målet är att sälja aktieposter 
på 100 000 kronor och det 
har visat sig att många, både 
lantbruk och andra företag, 
vill vara med. 

– Vi ser över möjligheten 

även för den som vill vara 
med och bidra med en min-
dre summa, berättar Robert 
Svensson. 

Även på Dingle Natur-
bruksgymnasium pågår ar-
bete med att i friskoleform 

driva skolan vidare. Där är 
det elevförbundet som vill 
ta över driften. Hushåll-
ningssällskapet Väst jobbar 
parallellt med dem och ser 
positivt på att båda skolorna 
finns kvar.

– Detta är en match att 
gå men förtroendet som vi-
sas stärker oss, säger Robert 
Svensson, Hushållningssäll-
skapet Väst. 

Karin Åström

kommer att läsa enligt syrisk 
läroplan. Förhoppningen är 
att de senare ska kunna fort-
sätta sin skolgång i Syrien.

I flyktinglägren finns re-
dan utbildad personal som 
själva är flyktingar och som 
genom projektet får en me-
ningsfylld sysselsättning.

Det ges ut matpaket till 
föräldralösa barn i Demo-
kratiska Republiken Kon-
go (DRK). Matpaketen 
innehåller ris, majs, bönor, 
jordnötter, fisk, socker och 
delas ut på flera olika plat-
ser i huvudstaden Kinshasa 
och i Semendua, ungefär en 
gång i månaden. En grupp 

kvinnor från de Förenande 
Baptistkyrkornas Samfund 
(CEBU), en av Equmenia-
kyrkans samarbetskyrkor i 
DRK hjälper till med utdel-
ningen.

Omkring 1 800 barn får 
på detta sätt ett viktigt nä-
ringstillskott och frivilliga 
gåvor gör det möjligt att 
fortsätta.

Gunilla Ipkonmosa kunde 
med sin verklighetsbeskriv-
ning och övertygelse om 
att fred kommer, förmedla 
hopp.

 Marianne Karlsson

Telia storsatsar nu på 
fiberbaserat bredband 
i en lång rad olika om-
råden i Vänersborgs 
kommun. 

Närmare 5 000 hushåll i 
Brålanda, Frändefors, On-
sjö, Nordkroken, Mariedal, 
Vargön, Blåsut, Öxnered 
samt centrala Vänersborg får 
nu möjlighet att ansluta vil-
lan till Internet med dagens 
snabbaste internetanslut-
ning.

Telia satsar totalt nio mil-
jarder kronor på utbyggna-
den av supersnabbt fiber-
bredband i Sverige mellan 
2015 och 2018. Satsningen 
i Vänersborg är en del av 
detta.

Fiber ger villaägarna helt 
nya möjligheter tack vare 
hastigheter på upp till 1000 
Mbit/s och innebär en stabil 
internetuppkoppling som 
klarar av att hela familjen 

använder sina datorer, surf-
plattor, telefoner och TV-ap-
parater samtidigt. Det gör 
det dessutom möjligt att dra 
nytta av framtidens digita-
la service inom till exempel 
sjukvård och utbildning.

Kampanjen pågår till den 
23 februari 2016.

Telia har längst erfaren-
het på fibermarknaden och 
levererar ett öppet nät där 
kunden själv kan välja mel-
lan olika leverantörer av TV, 
bredband och telefoni.

– Vi vill att så många hus-
håll som möjligt i kommu-
nen ska få tillgång till fiber. 
Därför har vi valt att upp-
handla en samarbetspart för 
fiberutbyggnad. Telia, som 
är en seriös aktör, kan ta ett 
helhetsansvar även för de 
mindre tätorterna i vår kom-
mun, säger Marie Dahlin, 
kommunalråd i Vänersborgs 
kommun.

Miljarder till 
fiberutbyggnad

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft novembermöte på 
Restaurang Solrosen i Brå-
landa. Det var många med-
lemmar som hälsades väl-
komna av ordförande Uno 
Löfgren. Han berättade att 
en arbetsgrupp ska bildas 
omgående, angående Nunt-
orpskolans fortsättning. Det 
är Hushållningssällskapet 
Västs ordförande Robert 
Svensson samt dess vd Mo-
nica Andersson som tar an-
svar för detta.

Därefter blev det under-
hållning av Ninas trio från 
Trollhättan, gitarr och sång 
av Nina med hjälp av Las-
se på gitarr och Gunnar på 
dragspel. Det var en upp-

skattad underhållning med 
låtar från både yngre och 
äldre dagar. Bland annat 
Hasse Anderssons låt ”En 
liten Elin” och ”Hovsla-
gar-Per” av Kjell Eriksson, i 
första avdelningen.

Programmet fortsatte med 
föredrag av sjuksomen KOL. 
Talaren hade själv drabbats 
2002 och gav många bra 
råd att både förebygga och 
leva med sjukdomen med 
olika hjälpmedel. Cirka  
700 000 svenskar har sjuk-
domen. Spirometri är ett 
bra mått på lungkapaciteten, 
den undersökningen finns 
på flertalet mottagningar. I 
patientföreningen kan stöd 
och råd ges, om man själv 

eller anhörig, är drabbad av 
sjukdomen.

Efter kaffeserveringen gav 
polis Gunnar Andersson råd 
angående ökningen av bo-
stadsinbrotten och tips att 
försöka förebygga genom 
grannsamverkan.

Nu fortsatte underhåll-
ningen med Ninas trio, 
varvat med historier. Det 
var låtar av Sigge Fürst från 
40-talet samt ”Fyrvaktarval-
sen” och Sven-Ingvars-pot-
purri.

Efter lotteridragningen 
avslutades mötet och natio-
nalsången sjöngs enligt tra-
ditionen.

Doris Severinsson

FÖRENINGSREFERAT

SPF Seniorerna Södra Dal 
hade möte i december, detta 
firades med luciafest i Ge-
stads församlingshem. Ord-
förande Uno Löfgren hälsa-
de medlemmarna välkomna 
och SPF:s sånggrupp hade 
underhållning med sin led-
are Märta Eriksson. De sjöng 
ett flertal julsånger till piano 
och inledde med ”Nu är det 
jul”. De fortsatte sedan med 
bland annat ”Bjällerklang”. 
Kaffeservering med lussekatt 
med mera var uppskattat. 

Tage Severinsson rapporte-
rade från KPR-mötet (Kom-
munens Pensionärsråd).

Nu var det dags för luci-
atåg. Det var barngrupper 
från kyrkans verksamhet 
med Anna Johansson och 
kantor Barbro Magnusson 
som ledare för detta. Det 
var ett stort luciatåg med 
välsjungande lucia med tär-
nor och stjärngossar i alla 
åldrar. Särskilt uppskattades 
de yngsta små stjärngossar-
na i tre-fyraårsåldern. Sång-

programmet avslutades med 
luciasången när de tågade ut 
ur lokalen i decemberskym-
ningen.

Därefter blev det ännu 
mer sång av SPF:s sångkör 
som bland annat sjöng ”Vi 
tänder ett ljus” och ”Det 
strålar en stjärna”. Efter 
lotteridragning avslutades 
mötet av ordföranden och 
nationalsången sjöngs ge-
mensamt.

Doris Severinsson

 Kriget i Syrien är inne på 
sitt femte år. Hälften av Sy-
riens befolkning på 23 mil-
joner människor befinner sig 
på flykt. Speciellt barnen är 
en utsatt grupp.

– Människor flyr i första 
hand till närområdet, Li-
banon har idag en miljon 
flyktingar på en befolkning 
på tre miljoner. Vi finns på 
plats i samarbete med våra 
systerkyrkor, sa Gunilla Ip-
konmosa.

Equmeniakyrkans part-
nerkyrka, NESSL, Evange-
liska protestantiska kyrkan 
i Syrien och Libanon håller 
på att starta en skola i ett 
flyktingläger i Libanon och 
behöver vårt stöd.  Nu an-
ställer man lärare och annan 
personal i ett pilotprojekt 
med plats för 200 elever som 
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ROT&RUT

Kort om Rot och Rut
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och  
resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet 
utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet 
utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete med högst 50 000 kr per person och år.
Skattereduktion för husarbete i förälders bostad: Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har  
betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis 
äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Följande räknas som husarbete:  • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
        • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete
             samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

Du hittar mer information om husarbete och detaljerade listor under menyrubrikerna hushållsarbete och ROT-arbete till vänster.

Källa: Skatteverket. Läs mer på www.skatteverket.se

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

• Husgrunder 
• Skorstenar
• Fasader
• Våtrum
(har våtrumsberhörig)

glenns murtjänst

glenns murtjänst
Tel. 070-688 80 44

Peter Eriksson Gräv AB

Vi utför alla sorters grävarbeten

•	Avloppsanlägg-		
	 ningar
•	Husdräneringar
•	Husgrunder	mm
•	Vatten	och	
	 avlopp

Tel: 070-541 58 38 eller 0530-306 74
petererikssonab@telia.com 

Vi utför 
Golvslipning & Mattläggning 

tapetsering – Målning 
trädgård – Beskäring

Snöskottning 
övriga hantverkstjänster

073-985 27 00
ALLTJÄNST AB

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat 
och klart städning

Veris kan hjälpa dig med
hemstäd, flyttstäd

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)
Vi utför även kontorsstäd

Allt med kvalitetsgaranti!
för mer information och beställning 

ring 0530-129 05    www.veris.se  
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Förenat med livsfara för personer 
att olovligen korsa spårområdet
Problemet med per-
soner som olovligen 
passerar spårområdet 
vid Melleruds järnvägs-
station har aktualise-
rats efter ett brev till 
Melleruds kommun.

Nils-Ole Nyquist, produk-
tionsledare på SJ AB Gö-
talandståg, har skrivit till 
Melleruds kommun med an-
ledning av flera incidenter i 
spårområdet runt Melleruds 
stationsområde. Han skriver 
bland annat: ”Vi har förstått 

Trots varninsskyltar går det människor från Magasinsgatan ut över järnvägsspåren. Staketet har 
raserats på flera ställen.

Ett exempel där det tydligt syns att man kliver över det raserade 
staketet för att korsa järnvägsspåret.

att ni bedriver någon form 
av fritidsgård i området. Vår 
personal har vid flera till-
fällen varit nära att köra på 
ungdomar som leker/spring-
er i spårområdet, vid ett 
tillfälle så nära att personen 
klarade sig med millimeter-
marginal men cykeln kom 
under tåget. Igår kväll 22 de-
cember 2015 klockan 19.38 
så var det återigen personer 
som sprang över spåren. Vi 
vet av erfarenhet att det inte 
är fråga OM det kommer 
hända något utan snarare 
NÄR det blir en påkörning 
med dödlig eller invalidi-
serande utgång. Efter en 
påkörning brukar det lugna 
sig en tid men det skapar 
onödigt lidande för många 
i alla avseenden. Vi vill med 
bakgrund av detta uppmana 
er att informera om att det 
är strängeligen förbjudet att 
vistas i spårområdet samt 

Utegymmet ska vara klart innan sommaren...

...så även lekplatsen strax intill. Bilder: Melleruds kommun.

Utegym på gång
Ett utegym har börjat byg-
gas mellan Rådahallen och 
Idrottshuset, vid klubbstu-
gan. I anslutning till det en 
lekplats för små barn.

Markarbetet är i stort sett 
klart och nu väntar man på 
blidare väder för att kunna 
fortsätta byggandet. Före 
sommaren ska det vara klart. 

Idén till ett utegym kom 
från ett medborgarförslag.

Karin Åström

Nya jobb för arbetslösa
Liberalerna i Mellerud 
har lämnat in en mo-
tion om att ge kom-
munens arbetslösa 
möjlighet till projektar-
bete för att integrera 
nyanlända.

Melleruds kommun har för 
åren 2015 och 2016 erhål-
lit över 30 miljoner kronor 
som kompensation för flyk-
tingmottagandet. Trots den 
uppkomna situationen med 
flyktingmottagandet kvar-
står problematiken kring an-
talet arbetslösa i kommunen, 
framförallt ungdomar. Det 

menar Anette Levin, Libe-
ralerna i Mellerud, som står 
bakom motionen. 

Liberalerna i Mellerud fö-
reslår därför att Melleruds 
kommun anställer arbetslö-
sa, i synnerhet de som står 
långt från arbetsmarknaden, 
i projekt för att förbättra in-
tegrationsarbetet. ”Det finns 
så många som kan göra nytta 
på olika sätt för att förbättra 
mottagandet av våra nyan-
lända och det vore synd att 
inte ta tillvarata den extra 
hjälp de arbetslösa kan bistå 
med. Även om bara tillfällig 
anställning kan erbjudas så 

innebär det ändå en förbätt-
rad anställningsmöjlighet 
generellt”. 

Hur förslaget kan verk-
ställas överlåter Liberalerna 
till motionens handläggare i 
samförstånd med berörda att 
utreda. ”Att göra detta som 
ett pilotprojekt där Melle-
ruds kommun står i fram-
kant för utveckling och ny-
tänkande vore ju fantastiskt. 
Att dessutom kunna säga att 
man fått arbete tack vare in-
vandringen ger bra signaler 
för framtidens samhällsut-
veckling”.

Föreslår en ny parkering
Gunnar Landegren har 
lämnat in ett medborgar-
förslag till Melleruds kom-
mun där han konstaterar 
att Centrumsalongen och 

polisstationen har begränsat 
med parkeringsmöjligheter. 
Landegren föreslår att man 
anlägger en parkering på 
gräsytan mellan brandsta-

tionen och Storgatan (vid 
järnvägen). Han konstaterar 
att man kunde markera upp 
vissa platser till personalen 
hos polisen.

Vill ha kvar kvällsdagis
Gunvi Johansson har läm-
nat in ett medborgarförslag 
där hon framhåller att det 
är fel att lägga ner kvällsda-
gis. Hon menar att det finns 
befintlig personal på fritids 
och dagis och det går att ar-
beta i skift, vilket det görs på 

många andra arbetsplatser. 
Då kan barnen stanna kvar 
på sitt dagis/fritids och det 
krävs heller inte någon trans-
port till kvällsdagis. Ett pro-
blem annars är ju att många 
som behöver kvällsdagis inte 
kan lösa transporten mellan 

ordinarie dagis till kvällsda-
gis när man jobbar. Gunvi 
Johansson avslutar med att 
många som behöver kvälls-
dagis arbetar inom handel 
och vård i Melleruds kom-
mun.

Webb-tv på fullmäktige
Daniel Jensen (KD) har 
lämnat in en motion där 
han föreslår att kommun-
fullmäktiges möten i Melle-
rud ska delges medborgarna 
genom webb-tv. Han menar 
att demokratin bör utveck-
las och kommuninvånarna 

måste få ta del av det som 
sker i kommunens högst 
beslutande organ. Förutom 
att följa i realtid kan man i 
efterhand ta reda på vad som 
sagts och beslutats. En posi-
tiv effekt vore att fullmäkti-
ges möten skulle vitaliseras, 

bli mer intressanta och vara 
mer förberedda än idag. 
”Detta är ingen fråga att dra 
i långbänk utan ska gå att 
förverkliga innan nästa bud-
getmöte” framhåller Jensen.

Motion om arbetskläder
Gert Lund (SD) har lämnat 
in en motion om fria arbets-
kläder till anställda i Melle-
ruds kommun. Inom äldre-
vården och förskolan finns 
många tillfällen då de an-
ställda måste vistas utomhus 
för att utföra sina arbetsupp-
gifter. Då anser Gert Lund 

att det är ett måste att kom-
munen som arbetsgivare ska 
tillse att de har erforderliga 
kläder som är anpassade ef-
ter den varierande väderlek 
som råder i Sverige. Han 
menar att de ska ha tillgång 
till varma skor, mössor, van-
tar och regnkläder vid behov, 

utan att själva behöva stå för 
de kostnaderna. Detsamma 
gäller skor för inomhusbruk 
inom vården, eftersom de 
på grund av arbetets art får 
både urin och avföring på 
sin fotbeklädnad.

att det är förenat med livs-
fara. Vänligen återkoppla de 
eventuella åtgärder ni kom-
mer att genomföra för att 
rädda liv och hälsa”.  

Patrik Tellander, Gata/
Park-Renhållningschef, be-
klagar att tågförarna ska be-
höva uppleva detta.

– Men det är inte kom-
munen som ansvarar för 
detta, utan Trafikverket 
som ska sätta upp staket på 
båda sidorna rälsen från vi-
adukten upp till i höjd med 
gamla lastbilscentralen. Fast 
kommunen delar på kostna-
derna. Jag vill förtydliga att 

problemet inte är kopplat 
till ungdomsverksamheten 
på Stinsen, utan det är an-
dra människor som går över 
spåret.

Arbetet har redan startat 
med en del markarbeten och 
gjutning för staketstolparna.

Susanne Emanuelsson



15ONSDAG 20 JANUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 23 januari kl. 15.00

Melleruds IBK -  Överby IF

Klubbnytt
Under vinjetten Klubbnytt 
kan ideella föreningar kost-
nadsfritt meddela sina med-
lemmar vad som är på gång 
internt inom föreningen.

Arrangemang och täv-
lingar som även vänder sig 
till personer utanför med-
lemskretsen, medverkande 
och/eller åskådare, införes 
inte under Klubbnytt.

I de fallen hänvisar vi till 
föreningsannonsering. Ideel-
la föreningar erhåller rabat-
terat så kallat föreningspris 
vid annonsering i Melleruds 
Nyheter.

Rättelse
En rättelse angående förra 
veckans artikel från Forsha-
ga Futsal cup, där vi skrev 
att FC Mellerud fick lämna 
turneringen på grund av att 
de spelat med otillåtna spe-
lare. Detta stämde inte då 
laget hade dispens. Men det 
skedde ett misstag från täv-
lingsledningen. Det hela är 
utrett mellan klubben och 
turneringens ansvariga och 
i ett e-mail från arrangören 
Forshaga IF Fotboll som 
tidningen fått ta del av, ber 
man om ursäkt till FC Mel-
lerud ”så att ingen skugga 
skall falla över klubben”.

Karolinerloppet
14 februari är det dags för 
året Karolinerlopp. Det er-
bjuds tre distanser, 40,5, 27 

eller 13,5 kilometer. Sista 
anmälningsdag är måndag 3 
februari.

INNEBANDY 
I söndags spelade 
MIBK:s 02-or sin 
andra match för året. 
Denna gång var mot-
ståndet Ljungskile.
I en ganska tempofattig 
första period vann MIBK 
denna med 3-0. Andra blev 
något bättre, för att i tredje 
komma igång ordentligt. Till 
slut stod MIBK som segrare 
i denna match med totalt 

10-2. Anmärkningsvärt var 
att MIBK hade tre stycken 
”powerplay” och gjorde mål 
på alla dessa tre. Målskyttar: 
August Tellander 7!!, Oliver 
Nyqvist 1, Hampus Anders-
son 1, Oskar Andreasen 1.

Nästa match spelas hem-
ma mot Överby. Hoppas på 
mycket publik, då detta lag 
alltid spelar en sevärd inne-
bandy.

MIBK

Två matcher i rad för MIF
HANDBOLL 
Melleruds handbolls-
damer hade bara 
spelat två handbolls-
matcher inför helgen. 
Då blev det två match-
er på lika många 
dagar för MIF som 
mötte båda topplagen 
på bortaplan.
I lördags var det match mot 
serieledarna IF Hellton U, i 
en tuff match redan på för-
hand. Melleruds IF reste till 
Värmland med ett ungt lag 
då man hade match även da-
gen efter.

IF Hellton U 
– Melleruds IF

34-8 (19-5)
Div. 3 Värmland

Målskyttar:
Frida Andersson 3
Caroline Falk 3
Emma Mjörnestål 2

SLUTRESULTAT
LÖRDAG 16/1 HK Grums 

– Melleruds IF 
32-23 (20-11)

Div. 3 Värmland
Målskyttar:
Caroline Falk 13
Emma Mjörnestål 4
Malin Jansson 3
Lisette Johansson 2
Susanne Wallin 1

SLUTRESULTAT
SÖNDAG 17/1

SPORT

– Vi visste redan på för-
hand att det skulle bli tufft, 
sa tränaren Örjan Karlsson 
efter matchen som slutade 
med stora siffror.

Hellton besegrade Melle-
rud med 34-8.

– Fokus låg på matchen 
mot Grums, sa lagledare Mi-
chael Mjörnestål efter lörda-
gens match.

Men söndagens nya 
drabbning i Värmland, mot 
HK Grums blev inte som 
tränarduon hade tänkt. Där 
såg man sig ha en chans att 

Fina resultat i distriktskampen

Sakhi Husseini och Ida Jansson Andersson hade framgångar i 
distriktskampen i Borås. Foto: Privat.

FRIIDROTT 
Den traditionella 
fem-distriktskampen i 
friidrott för ungdomar 
12-17 år avgjordes 
den 17 januari i Rya-
hallen i Borås. 

Norska Akershus segrade på 
589 poäng, endast fyra po-
äng före arrangerande Väs-
tergötland. 

Värmland blev trea med 
471 poäng, Bohuslän-Dal 
fyra på 457 poäng och Vest-
fold femma med 408 poäng. 

Det tävlades med tio del-

tagare (två per distrikt) i 
varje gren, i totalt 44 grenar 
plus  stafett på 6x200 meter. 

Två friidrottare från Hå-
freströms IF fanns med. Sak-
hi Husseini, i klassen P-17 
började med höjdhopp, 1.55 
meter och en åttondeplats. 
Sedan debuterade han fint i 
60 meter häck på 10,15 sek-
under och en niondeplats. 
Till sist 1 500 meter löpning 
på 5.04,87 minuter och 
spurtade till sig sjätteplatsen. 

Ida Jansson Andersson 
tog sig an kula i F-17 med 
en ära. Efter en lång tids 

uppehåll kändes det bra i 
kulringen igen och Ida gjor-
de alla sina stötar över tolv 

meterstrecket. Den längsta 
blev 12,35 vilket gav en an-
draplats. 

rubba topplaget, men istället 
blev det ytterligare ett neder-
lag.

– Vi visste redan innan att 
lördagens drabbning skulle 
bli svår, men idag trodde jag 
mer, sa Örjan Karlsson efter 
matchen.

En riktig kollaps
– Vår första halvlek var ka-
tastrof, en riktig kollaps, en 
riktigt dålig insats som vi alla 
skämdes över, sa Karlsson.

Mellerud hade då redan 
släppt in tjugo mål och gjort 
elva stycken själva.

Men det finns förklaringar 
till debaclet i Grums i sön-
dags.

Detta var damernas blott 
fjärde match för säsongen 
och matchtempot finns inte 
där än. Några av tjejerna 
spelade också dagen innan i 
Karlstad mot IF Hellton och 
var slitna, flera andra hade 
inte spelat match sedan i 
början av december.

– Tjejerna hade inget 
matchtempo och det förstår 

man också. Detta med in-
ställda matcher förstör för 
hela laget, sa en frustrerad 
Örjan Karlsson efter match-
en trots en mycket bättre an-
dra period av MIF.

– Vi ryckte upp oss rejält i 
den andra perioden, men då 
var det redan kört efter vår 
dåliga första period.

Mellerud vann den andra 
halvleken, men det skiljde 
ändå nio bollar när matchen 
var slut.

– Detta är tyvärr en effekt 
av alla inställda matcher, det 
påverkar oss helt klart nega-
tivt. Men det är ny match på 
söndag och då måste vi visa 
hemmapubliken att vi kan 
spela riktigt bra bara vi vill, 
sa Michael Mjörnestål efter 
matchen.

På söndag gästar Forshaga 
HK Rådahallen, en match 
som Mellerud vill vinna.

 Text: Tobias Coster

www.mellerudsnyheter.se

Tellander gjorde 
sju av tio mål

Drograttfylleri
En man i 45-årsåldern står 
åtalad för grov olovlig kör-
ning, rattfylleri och ringa 
narkotikabrott. Han körde 
personbil vid Åsnebyn ut-
anför Mellerud den 1 de-
cember, utan att ha rätt till 
det. Brottet bedöms som 
grovt eftersom han tidigare 

lagförts för olovlig körning. 
Han hade även använt am-
fetamin och tetrahydrol-
cannabinol (THC), som är 
narkotika. Mannen erkänner 
grov olovlig körning, men 
förnekar drograttfylleri samt 
ringa narkotikabrott genom 
eget bruk.

Hotade kvinna
En man i 25-årsåldern står 
åtalad för olaga hot efter att 
hotat en kvinna efter att hon 
klagat på att han störde bo-
ende i en fastighet. Han ho-
tade kvinnan att han skulle 
smälla ett bord i huvudet på 
henne, att han skulle kas-
ta ett bildäck på henne och 
hennes bil samt att han miss-

handlat en person väldigt 
grovt tidigare. Detta hände 
den 16 augusti 2015 i Mel-
lerud. Mannen erkänner att 
han sagt att han skulle slänga 
sin sommarfälg i hennes bils 
bakruta om hon inte läm-
nade tomten. I övrigt nekar 
han till brott.

Varning för 
”Nigeriabrev”
Polisen tipsar om att det 
skickas ut brev med olika 
utformningar till olika per-
soner runt om i landet där 
man erbjuds ta del av stora 
pengar, vilket är ett rent be-
drägeriförsök för att komma 
åt olika personers konto och 
personnummer med mera.

Lämna aldrig ut konto-
nummer, personnummer el-
ler liknande till okända per-
soner eller företag. Polisen 
varnar även alla så kallade 
bluffakturor som skickas till 
folk och som en del betalar 
på grund av rädsla för inkas-
so med mera. Man ska aldrig 
betala dessa fakturor utan  
sända dem tillbaka till adres-
saten där man motsätter sig 

Här syns ett brev (så kallat 
Nigeriabrev) som en melle-
rudsbo nyligen fick hem i sin 
postlåda. 
betalning för något man ald-
rig har beställt även om det 
har gått till inkasso

A-traktorer  
beslagtagna
Polisen i östra Fyr-
bodal kontrollerade 
A-traktorförare förra 
veckan. Det visade sig 
att många kör olagligt 
och flera fick sina for-
don beslagtagna.
En A-trakor får den köra 
som fyllt femton år och har 
körkort för EU-moped klass 
1. A-traktorerna är oftast 
ombyggda volvobilar och 
får gå med en hastighet av 
max 40 kilometer i timmen. 
Med lite talang och vilja är 
det inte svårt att fixa med 
den så att den går nästan 
lika snabbt som en vanlig 
bil igen. Alltså kan femton-
åringar köra på vägarna i 90 
kilometer i timmen.

– Det har från många håll 
klagats på A-traktorernas 
framfart. De har blivit en 
form av lekforden och ofta 
är det killar som försöker 
överträffa varandra, säger 
Jörgen Nygren, talesperson 
för polisen i  östra Fyrbodal.

Konsekvenser 
Under vecka två gjorde po-
lisen i Åmål, med trafikav-
delningen en omfattande 
kontroll av A-traktorer. Sex 
fordon blev tagna i beslag 
för att de gick alldeles för 
fort och förarna fick böter 
för olovlig körning, plus att 
fordonets beslagtogs.

– Bilen får de inte tillba-
ka,  och de riskerar att få sina 
körkortstillstånd ifrågasatta. 
Det kan bli svårt att bedö-
mas som lämplig när man 
handlat omdömeslöst, säger 
Jörgen Nygren.

Flera andra fick körförbud 
för att bilen var i så dåligt 
skick att de inte borde finnas 
på vägarna.

– Föräldrar har fått kom-
ma och hämta sina ungdo-
mar. Alla har inte känt till 
hur fort deras barns A-trak-
tor går och har varit tack-
samma över polisens ingri-
pande, säger Jörgen Nygren.

Karin Åström
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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

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

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

50-60-70-TALSPRYLAR. Ring för 
info Tel. 070-631 62 46

Köpes

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

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Brålanda/
Säffle

0521-57 73 80
www.klmaskin.se

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

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

LOKALER
UTHYRES

Verkstad/garage/lager/
kontor från 60 m2-1.250 
m2, 9.141 m2 grusad och 

inhängnad plan.  
Fd. Melleruds Skrot.  
Tel. 070-250 80 39

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

olesensbygg@gmail.com

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

Syateljé
Sonja Helenas

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

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

TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Vi fyller på butiken med 
NYHETER!

Karin löpare 79:-

Kappmetervara
40-75:-/m

Panellängder 129:-

Hissgardiner
bredd 100-180 cm

Färdigsydda längder

Massvis med
Barntrikå 120:-/m

Kläder & Heminredning

UTHYRES

F03 Nord

Melleruds IF - KFUM Trollhättan  20-10  
GF Kroppskultur 2 - Kungälvs HK 3  20-14

Melleruds IF  9  7  0  2  138 - 93  14  45
GF Kroppskultur 2  9  6  0  3  121 - 105  12  16
Lysekils HK  8  5  1  2  137 - 104  11  33
Kungälvs HK 3  9  5  0  4  113 - 105  10  8
Ale HF  8  4  1  3  101 - 94  9  7
Stenungsunds HK  8  4  0  4  102 - 75  8  27
HF Orust  8  3  0  5  89 - 97  6  -8
KFUM Trollhättan  9  3  0  6  75 - 126  6  -51
HK Höfers  8  0  0  8  59 - 136  0  -77

VäHF Div 3 Dam

HK Grums - Melleruds IF  32-23  
IF Hellton U - Melleruds IF  34-8

HK Grums  4  4  0  0  81 - 49  8  32
IF Hellton U  4  3  0  1  86 - 41  6  45
IFK Kristinehamn  4  2  0  2  69 - 62  4  7
Forshaga HK  4  2  0  2  54 - 81  4  -27
Arvika HK  3  0  0  3  36 - 57  0  -21
Melleruds IF  3  0  0  3  45 - 81  0  -36
HK Brukspôjkera B  Utgått
IFK Hammarö B  Utgått
IFK Åmål  Utgått

Pantamera Pojkar 15

Dingle AIK - Åmåls IBK  WO (5 - 0)  
Grundsunds IF - Myggenäs IBK  6 - 3

Grundsunds IF  7  5  2  0  31-16  15  17
Herrestads AIF  7  4  3  0  30-21  9  15
Melleruds IBK  7  3  3  1  28-21  7  12
Dingle AIK  7  3  1  3  26-21  5  10
Åmåls IBK  7  3  0  4  23-31  -8  9
Stenungsunds IBK  7  1  2  4  24-33  -9  5
Myggenäs IBK  8  0  1  7  25-44  -19  1

Herrar Div 6

Grundsunds IF - Orust IBK (H-6)  6 - 8  
Överby IF - Herrestads AIF  10 - 8  
Billingsfors IBK - Melleruds IBK  13 - 6  
Dingle AIK - IBK Walkesborg 99  19 - 3

Dingle AIK  11  9  0  2  98-52  46  27
Billingsfors IBK  10  8  0  2  99-58  41  24
Herrestads AIF  13  8  0  5  106-84  22  24
Orust IBK (H-6)  11  8  0  3  85-68  17  24
Melleruds IBK  10  4  0  6  57-67  -10  12
Överby IF  7  2  1  4  46-45  1  7
Grundsunds IF  11  1  2  8  49-74  -25  5
IBK Walkesborg 99  11  0  1  10  37-129  -92  1

Pantamera Pojkar 13

Dingle AIK - Orust IBK  WO (5 - 0)

Åmåls IBK  8  7  0  1  68-20  48  21
Billingsfors IBK  7  7  0  0  68-23  45  21
Stenungsunds IBK  8  4  0  4  74-59  15  12
Orust IBK  9  4  0  5  49-54  -5  12
Dingle AIK  9  4  0  5  42-53  -11  12
Melleruds IBK  8  3  0  5  57-69  -12  9
Ljungskile SK P-02  7  2  0  5  33-66  -33  6
Överby IF  8  1  0  7  27-74  -47  3

INNEBANDY

TABELLER

HANDBOLL

Prova på
Friskis&Svettis kör en gratis 
prova-påvecka 18-24 janua-
ri. Dessutom kommer de att 
köra en inspirationsdag lör-
dag 13 februari.

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

Vuxensimning
På grund av stort intresse 
startar Melleruds simklubb 
i februari en kurs i crawl 
för vuxna. Intresserade kan 

kontakta klubben via mel-
leruds_simklubb@hotmail.
com

Isen i Åsen är spolad

 Lilla Tyra Jalkmar bara fyra år kämpar på isen. Det är inte så 
lätt i  början men hon är riktigt duktig.

Övernattningsrum
Kvinnlig lärare önskar hyra 
övernattningsrum i Melle-
rud. Tel. 070-920 94 09.

ÖNSKAS HYRA

Nu är vintern här se-
dan någon vecka och 
som vanligt står rin-
ken i Åsensbruk klar 
för alla som vill åka.
För en vecka sedan började 
Lars-Olof Lundin och Lars 
Jalkmar, Håfreströms IF:s 
båda vaktmästare, att spola 
rinken. Termometern hade 
krupit ner under noll och 
fortsatt kallt väder var ut-
lovat. Tyvärr kom det snö 
som försenade det hela, men 
i torsdags var rinken åkbar 
och redan på fredagskvällen 
var det många åkare på plats.

Nu är det bara att hoppas 
att det fortsätter att vara un-
der noll så isen även i fort-
sättningen går bra att åka på.

AnnChristine Ivarsson
 Fotnot: Även isbanan på 

Rådavallen, bakom Idrotts-
huset, är öppen. Den kom-
mer att hållas öppen dagli-
gen vid minusgrader. 

Förlust mot stora 
starka Billingsfors

Billingsfors IBK – 
Melleruds IBK 

13-6 
(5-2, 4-3, 4-1) 

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
Daniel Blücher 2
Mio Forsberg
Dennis Sahlin
Sebastian Olsson
Mikael Lind

SLUTRESULTATINNEBANDY 
Billingsfors IBK var för 
starka mot Melleruds 
Giants i fredags kväll, 
när lagen möttes i 
Billingsfors bollhall. 
MIBK ledde match-
en till mitten av den 
första perioden, innan 
hemmalaget tog över 
och drog ifrån.

Att tabelltvåan Billingsfors 
var bra visste vi, men att Gi-
ants skulle få det så svårt i 
bortamatchen i fredags hade 
man inte räknat med. MIBK 
hängde med i 13 minuter, 
sedan var det hela Billings-
fors egna resa mot tre poäng 
som Giants fick bevittna.

Men det hela började med 
0-1 till Mellerud efter en 
kontring som spelande trä-
naren Mio Forsberg förval-
tade på bästa sätt efter dryga 
sex minuter spelade. Bästa 
möjliga starten. I matchmi-
nut tolv kom kvitteringen, 
och ledningsmålet för Bil-
lingsfors, båda målen inom 
loppet av nio sekunder. Men 
Giants kom tillbaka, då ge-
nom junioren Dennis Sahlin 
som satte 2-2 efter passning 
från Oscar Andreasson. 
Där och då såg det trots allt 
mycket bra ut.

– Vi öppnade matchen 

bra, dom tryckte på från 
start och spelade väldigt of-
fensivt, satte våra försvarare 
under hårt tryck. Vi tog led-
ningen, sedan vände dom på 
det, men vi var fortfarande 
med i matchen eftersom vi 
gjorde 2-2, sa spelande trä-
naren och målskytten Mio 
Forsberg efter matchen.

– Sedan började vi tappa 
mycket centralt och dom tog 
vara på alla andrabollar som 
vi borde tagit istället.

Drog ifrån 
Efter Sahlins 2-2-mål tog 
Billingsfors återigen led-
ningen bara några sekunder 
senare och drog ifrån till 5-2 
innan första pausvilan.

Målkalaset för hemma-
laget fortsatte i den andra 
perioden, innan Giants var 
tvungna att ta timeout vid 
ställningen 9-2, något som 
skulle visa sig vara väldigt 
effektivt för gästerna.

– Vi tog timeout där och 
försökte gjuta lite mod i de 
unga killarna som höll på att 
tappa hoppet, sa Forsberg.

Och Mellerud fick lite 
känning på Billingsfors. Se-
bastian Olsson dunkade in 
3-9, återvändaren Mikael 
Lind 4-9 och kapten Daniel 
Blücher lirkade in 5-9 – allt 
inom loppet av 40 sekunder 
och hoppet levde i högsta 

grad för Giants inför den 
tredje perioden.

Men hemmalaget kunde 
återigen dra ifrån till 13-
6, trots ett tröstmål från 
Blücher i slutet av perioden, 
assisterad av Lars Lundberg.

– Vi var på väg i slutet av 
andra perioden med våra tre 
snabba mål. Men dom var 
bättre, rullade bollen snabb-
are än oss. Killarna gjorde 
det bra ändå, speciellt Olle 
Adamsson som verkligen 
försökte, även om inte vi an-
dra fanns där och hjälpte ho-
nom stundtals på returer och 
annars. Men vi får ta nya tag 
mot Överby hemma i Råda-
hallen nästa vecka, de skall vi 
slå, sa spelande tränaren Mio 
Forsberg efter matchen.

 Text: Tobias Coster
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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

DalsLant/Djur & Naturbutik/ 
Svenska Foder AB
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 7.30-17.00. 
Övrig tid ring.

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

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

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
Tel. Lollo 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

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

SKROT

STÄD

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

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

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

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

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

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka
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Melodikrysset v.3 - 23 januari

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. 3 – 23 januari

21.00  Vegorätt
21.30  Bastubaletten
22.00  Världens natur: Djur-
 världens bästa föräldrar
22.55  Hundra procent bonde
23.25  Akuten 

21.00  Dokument inifrån: 
 Experimenten
22.00  Simma lugnt, Larry!
22.30  London spy
23.30  Akuten 

21.00  Edit: N.Y. stories
21.30 	In	the	flesh
22.25  Gengångare
23.25  Kära dagbok
23.55  Akuten 

21.00  Dreamhack Open Starcraft
00.30  Akuten 

12.00  Världens Fakta: 
 Grönlandsvalen
13.00  Världens fakta: 
 Dagen D - sista soldaterna
14.00  UR Samtiden
17.00  En historisk resa om mat
17.20  Skattjägarna
17.50  Antikmagasinet
18.20  Världens natur: Atten-
 borough
19.10  Byggakuten
19.50  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.20  70-talets USA
21.00  Bygga hus av skrot
21.50  Kärlek och lögner online
22.40  Det osmanska riket
23.30 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
00.20  Ställ er på bänken 

12.00  Det osmanska riket
13.00  Skattjägarna
13.30  Camilla Plum och 
 den svarta grytan
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Egyptens försvunna stad
18.20  Skattjägarna
18.50  Varför börjar vi röka?
19.40  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
20.10  Djurvärldens erövrare
21.00  Antikmagasinet
21.30  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
22.00  Första världskrigets öden
22.45  Bygga hus av skrot
23.35  Byggakuten
00.15  Rösten hörs mer än orden 

12.00  Dagen D - 
 sista soldaterna
13.00  USA med Lisa Ling
14.00  UR Samtiden
17.00  Kvalitet
17.30  Världens natur: Atten-
 borough
18.20  Vår tids fåfänga
18.50  Marknadsföringens 
 hemligheter
19.40  Antikmagasinet
20.10  Det osmanska riket
21.00  Seriestart: Fighten mot 
 fobier
21.45  70-talets USA
22.25  Djurvärldens erövrare
23.15  Byggakuten
23.55  USA med Lisa Ling
00.20  Rörelse är en underskattad
 medicin 

09.00  UR Samtiden
15.00  Island runt
15.45  Världens fakta: 
 Dagen D - sista soldaterna
16.45  Marknadsföringens 
 hemligheter
17.35  Fighten mot fobier
18.20 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
19.10  Hawaiis vilda natur
20.00  Seriestart: Italienska 
 trädgårdar: Rom
21.00  Seriestart: Grannarna på 
 bidragsgatan
21.45  De första människorna i 
 Asien
22.45  Dokument utifrån: Spelet 
 om Egypten
23.45  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
00.15  Världens natur: Atten-
 borough 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
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  The book of Eli
23.15  Simpsons
23.40  Family guy
01.15  American dad
01.45  Scrubs
02.10  Scrubs
02.35  How I met your mother
03.25  Family guy
03.50  Family guy
04.15  My name is Earl
04.40  American dad
05.00  Våra värsta år
05.25  Våra värsta år 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
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  Now you see me
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.45  How I met your mother
02.35  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15 	Defiance
05.00  Våra värsta år
05.25  Våra värsta år 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
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  The strain
22.00  Bait
23.55  Family guy
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.45  Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 	Defiance
04.40  Spin city
05.00 Våra värsta år 

06.30  Seinfeld
07.00  Seinfeld
07.30  Seinfeld
08.00  Seinfeld
08.30  Seinfeld
09.00  Best ink
10.00  Fear factor USA
11.00  Jims värld
11.30  Jims värld
12.00  Ink master USA
13.00  NCIS: Los Angeles
14.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Continuum
16.00  Brooklyn nine nine
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
18.00  The vampire diaries
19.00  Grimm
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  The Bourne identity
23.20  Alexander
02.45  Svensexan 2
04.25  Knight rider
05.15  Continuum 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Vem tror du att du är?
11.25  Inför Idrottsgalan 2016
11.30  Guldbaggegalan
13.30  Stjärnorna på slottet
14.30  Inför Idrottsgalan 2016
14.40  Matiné: Första gången jag 
 såg dig
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Dokument inifrån: 
 Experimenten
21.00  Vänligen Lars Lerin
21.30  Hundra procent bonde
22.00  Seriestart: Scenerna som 
	 förändrade	filmen
22.30  Välja väg
23.00  Byggänget
23.15  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Familjer på äventyr
11.45  Dokument inifrån: 
 Experimenten
12.45  Bastubaletten
13.15  Vänligen Lars Lerin
13.45  Inför Idrottsgalan 2016
13.50  Sveriges Radio 90 år
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Karl för sin kilt
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Antikrundan
21.00  Fosterland
22.00  Opinion live
22.45  Seriestart: Kära dagbok
23.15  Rapport
23.20  Dokument inifrån: 
 Experimenten
00.20  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fosterland
11.00  Hundra procent bonde
11.30  Inför Idrottsgalan 2016
11.35  Alpint: Världscupen 
 Kitzbühel
12.45  Go'kväll
13.30  Antikrundan
14.30  Opinion live
15.15  Kära dagbok
15.45  Gomorron Sverige
16.05  Vem vet mest?
16.35  Alpint: Världscupen 
 Kitzbühel
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  På spåret
21.00  Skavlan
22.00  Shetland
23.00  Rapport
23.05  Game of Thrones
00.00  Nattsändningar

06.00  Fråga doktorn
06.45  Dokument inifrån: 
 Experimenten
07.45  Opinion live
08.30  Go'kväll
09.15  Vintermagasin
10.00  Vinterstudion
10.15  Alpint: Världscupen 
 Cortina
11.15  Vinterstudion
11.45  Alpint: Världscupen, 
 Kitzbuhel
12.45  Längdskidor: Världscupen 
 Nove Mesto
13.45  Vinterstudion
14.15  Längdskidor: Nove Mesto
15.35  Vinterstudion
16.30  Min smala lycka
16.50  På spåret
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Stjärnorna på slottet
21.00  Sherlock
22.30  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
15.30  Säsongstart: Rakt på
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Hem till varje pris
16.50  Vegorätt
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Hemliga svenska rum
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Seriestart: Där ingen skulle 
 tro att någon kunde bo
20.00  Babel bio
20.45  Vigselringen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15 	In	the	flesh
23.10  Cirque du Soleil: moderna
 cirkusartister
00.05  Nattsändningar

08.10 Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Babel bio
17.05  Vigselringen
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Seriestart: Mitt ögonblick
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  It's love, actually
19.50  Emma hittar hem
20.00  Flygplan till Haile Selassie
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Elena
00.05  Rakt på
00.35  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Min sanning: Nalin Pekgul
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Arkitekturens pärlor
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Trädgården på Strömsö
20.00 	Los	Angeles	film	noir
20.55  K-märkt
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Chinatown
23.55  Sommarpratarna
00.55  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Nattsändningar

08.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.05  Akuten
10.05  It's love, actually
10.30  Vem vet mest?
13.10  Sommarpratarna
14.10 	Los	Angeles	film	noir
15.05  Flygplan till Haile Selassie
16.05  Sverige idag på romani
16.10  Rapport
16.15  Sverige idag på romani
16.20  Trädgården på Strömsö
16.50  Hem till varje pris
17.20  K-märkt
17.25  Babel bio
18.10  Akuten
19.00  Kulturstudion: Tema UK
19.05  Kulturstudion: Last night 
 of the proms 2015
20.55 Kulturstudion: Tema UK
21.00  Kulturstudion: Soul boys of
  the western world
22.45  Kulturstudion: Tema UK
22.50  Gengångare
23.45  Edit: N.Y. stories
00.10  Värsta listan
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors
 nordiska matresa
11.35  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Sverigequizen
17.50  Helt sjukt
18.25  Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35  Helt sjukt
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Lillelördag
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors 
 nordiska matresa
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.15  Skidskytte
16.10  Halv åtta hos mig
16.55  Sverigequizen
17.55  Helt sjukt
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Renées brygga
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five–0
00.00  Elementary
00.55 	Hawaii	five-0
03.45 - 04.45  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors 
 nordiska matresa
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.15  Skidskytte
16.05  Hemma hos Jamie
16.50  Sverigequizen
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  Helt sjukt
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Postkodlotteriets grannyra
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Life as we know it
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Life as we know it
00.00  Super 8
02.15 - 04.45  De omutbara
05.55  Jamies Amerika 

06.50  Jamie Oliver: Bästa 
 kock vinner
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Postkodlotteriets vecko-
 vinnare
13.00  Skidskytte
14.20  Tareq Taylors nordiska
 matresa
15.00  Skidskytte
16.25  Dagens rätt med Nigel 
 Slater
16.55  Renées brygga
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00  Tack för dansen
21.30  Sherlock Holmes: A game 
 of shadows
22.00  Nyheterna
22.10  Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

 Onsdag

   27
 januari

Bostad &
Energi
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45  Vänligen Lars Lerin
22.15  De okuvliga
22.45  Hundra procent bonde
23.15  It's love, actually 

21.00  Dreamhack Open: Counterstrike
02.15  Sportspegeln - teckenspråkstolkad 

21.00  Svenska Idrottsgalan 2016
23.30  Game of Thrones
00.25  Akuten 

09.00  UR Samtiden
15.00  De första människorna i 
 Asien
16.00  Vår tids fåfänga
16.30  Arkitektens hem och verk
17.00  Island runt
17.45  Världens fakta: Dagen D - sista 
 soldaterna
18.45  70-talets USA
19.25  Bygga hus av skrot
20.10  Världens natur: Kejsarpingvinerna
21.00  Världens natur: Attenborough
21.50  Det osmanska riket
22.45  Kärlek och lögner online
23.35  Vår tids fåfänga 

12.00  Marknadsföringens 
 hemligheter
13.00  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
13.30  Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.20  Kvalitet
17.50  USA med Lisa Ling
18.30  De första människorna i Asien
19.30  Byggakuten
20.10 	Världens	fakta:	Jättebläckfisken
21.00  Marknadsföringens hemligheter
21.50  Grannarna på bidragsgatan
22.35  Arkitektens hem och verk
23.05  Skattjägarna
23.35  Vår tids fåfänga
00.05  Njutning - kemins ljusa sida 

12.00  Arkitektens hem och verk
12.30  Antikmagasinet
13.00 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
14.00  UR Samtiden
17.00  En stad - en historia
17.10  Camilla Plum och den svarta 
 grytan
17.40  Djurvärldens erövrare
18.30  Det osmanska riket
19.20  Italienska trädgårdar: Rom
20.20  Seriestart: Världens museer: 
 Palacio Real
21.00 	Heliga	floder	med	Simon	Reeve
21.55  Världens natur: Kejsarpingvinerna
22.45  Dokument utifrån: Spelet om 
 Egypten
23.45  Kvalitet
00.15  Förintelsens överlevande berättar 

06.30  Seinfeld
09.00  The vampire diaries
10.00  Grimm
11.00  Jims värld
12.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Cops
16.00  Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race: All-stars
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  Heroes reborn
23.00  American dad
00.05  2 1/2 män
00.35  Fresh off the boat
01.10  Heroes reborn
02.00  How I met your mother
02.25  How I met your mother
02.45  American dad
03.10  American dad
03.35  Amazing race: All-stars
04.20  Knight rider
05.10  Cops
05.30  Cops 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
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
21.30  Family guy
22.00  Last man on earth
22.30  Sex and drugs and rockn'roll
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.25  Last man on earth
02.50  Sex and drugs and rockn'roll
03.15  Family guy
04.05  Nattsändningar 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
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  Safe
22.50  Family guy
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.10  Family guy
03.00  My name is Earl
03.20  American dad
03.45 	Defiance
04.30  Nattsändningar

06.00  Fosterland
07.00  Antikrundan
08.00  Auktionskammaren
08.50  Go'kväll
09.35  Vänligen Lars Lerin
10.05  En stad - en historia
10.15  Vinterstudion
10.30  Längdskidor: Världscupen Nove 
 Mesto
11.30  Vinterstudion
12.00  Längdskidor: Nove Mesto
13.20  Vinterstudion
13.30  Alpint: Världscupen Kitzbühel
14.15  Vinterstudion
15.35  Bastubaletten
16.05  Karl för sin kilt
16.55  Stjärnorna på slottet
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Så ska det låta
21.00  Kampen om tungvattnet
21.45  London spy
22.45  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sportspegeln
11.15  På spåret
12.15  Skavlan
13.15  Stjärnorna på slottet
14.15  Matiné: En lektion i kärlek
15.50  Gomorron Sverige sammandrag
16.10  Auktionskammaren
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Svenska Idrottsgalan 2016
22.30  Rapport
22.35  Seriestart: Cirkus familj
23.05  Sherlock
00.35  Kampen om tungvattnet
01.20  Simma lugnt, Larry!
01.50  Så ska det låta
02.50  London spy
03.50 Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Auktionskammaren
11.35 	Scenerna	som	förändrade	filmen
12.05  Välja väg
12.35  Byggänget
12.50  Sverige!
13.20  K-märkt
13.35  Så ska det låta
14.35  Matiné: Festivitetssalongen
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Vem tror du att du är?
17.00  Vem vet mest?
17.30  Anslagstavlan
17.35  Alpint: Världscupen Schladming
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Familjer på äventyr
21.00  Veckans brott
22.00  Deutschland 83
22.50  Bastubaletten
23.20  Nattsändningar

08.20  Sverige idag på romani
08.30  Hem till varje pris
09.00  Rapport
09.05  Akuten
10.00  Rapport
10.05  Gudstjänst
10.50  Kampen om kronan
11.00  Rapport
11.05  Hemliga svenska rum
11.20  Alpint: Världscupen Cortina
12.40  Rapport
12.45  Min sanning: Nalin Pekgul
13.45  Kulturstudion: Last night of the 
 proms 2015
15.35  K-märkt
15.50  Vegorätt
16.20  Rapport
16.25  Sverige idag på meänkieli
16.30  Severin
17.00 	Kortfilmsklubben
17.53  #lovemilla
18.00  Värsta listan
18.30  Nysvenskar
19.00  Sommarpratarna
20.00  Min sanning: Agnes Wold
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00 	Kortfilmsklubben	-	isländska
08.53  #lovemilla
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Gudstjänst
17.05  Hemliga svenska rum
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Kyrkornas hemligheter
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Deadly 60
20.00  Säsongstart: Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Minnen från Shoah
23.10  Agenda
23.55  Transpersoner - att vara den 
 man är
00.55  Nattsändningar

07.40  Deadly 60
08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Vetenskapens värld
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Alpint: Världscupen Schladming
18.45  K-märkt
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00  Seriestart: Mitt Sverige
20.30  Vegorätt
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Alpint: Världscupen Schladming
22.45  Låter jag gay?
23.40  Babel bio
00.25  Severin
00.55  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.50  Jamie Oliver: Bästa kock 
 vinner
07.55  Nyhetsmorgon
11.25  Skidskytte
13.10  Bygglov
14.15  Skidskytte
16.20  Dagens rätt med Nigel Slater
16.55  Lillelördag
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Gran Torino
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Gran Torino, forts
23.35  Partners in crime
00.40  Försvunnen
02.25 - 04.45  A man apart
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover weightloss
16.55  Sverigequizen
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Zoolander
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five–0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55 	Hawaii	five-0
01.55 	Hawaii	five-0
02.50 	Hawaii	five-0
03.45 - 04.45  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors nordiska
 matresa
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover weightloss
16.55  Sverigequizen
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Bygglov
21.00  Partners in crime
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55 	Hawaii	five-0
01.55 	Hawaii	five-0
02.50 	Hawaii	five-0
03.45 - 04.45  Forever
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

MELLERUD – Bolstad Kårebyn 7
Karaktäristisk dalslandsstuga med tillbyggnad 
på baksidan. Fritt lantligt läge på vackra Dal-
boslätten med närhet till Vänern. Fina rum med 
trivsam atmosfär, två braskaminer.

Pris: 949.000:-

 

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4
Ytterst välordnad enplansvilla i nyskick strax ut-
anför centrala Mellerud! Vackert läge i grönskande 
omgivningar nära Vänern och Melleruds fina 
golfbana. Välplanerad och tilltalande interiör.

Pris: 3.300.000:-

ÅNIMSKOG – Slobol 803
1½-plansvilla lantligt belägen på stor härlig tomt 
på hela 10.016 kvm. Två sovrum samt kök med 
vedspis. Altan under tak. Flera uthus varav en 
ladugård med möjlighet till viss djurhållning.

Pris: 475.000:-

TILLFÄLLE!

Mån. kost. ca 5.700:-
DALSKOG – Heden 6 
Renoverad 1½-plansvilla, ladugård och flera ut-
hus med vackert lantligt läge med närhet till sjön 
Näsölen. Bostadshuset har ett härligt stort nytt 
lantkök med vedspis. Nyinstallerad bergvärme.

Pris: 775.000:-

Mån. kost. ca 3.500:-

Mån. kost. ca 4.600:-

Försäljningsrekord 

2015!
Nu har vi husbrist och 

många köpstarka  

husspekulanter kvar.

Funderar Du på att 

sälja, kontakta oss!Vi arbetar med mer än produktion av 
Melleruds Nyheter. Behöver du en  
jubileumstidning, kundtidning eller  

broschyr – vi hjälper till med allt från  
idé till produktion, tryck och distribution.
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Folkfes
t i 3 daga

r!

3/7–5/7 2015

I MELLERUD
1968-2015

47 ÅR!
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Välkommen till Kanalyran 2015

2015 års Kanalyra upprepar i mångt och 

mycket framgångsreceptet från 2014. Vi satsar 

på en yra för dalslänningar och hemvändare, 

där det mesta har lokal anknytning. Vi behål-

ler också vår ambition att det inte ska tas ut 

några entréavgifter till det som sker i Kanalyre-

kommitténs regi. 

Mycket kommer att kännas välbekant. Barn- och vuxenkor-

tege, musikkår som spelar på olika platser, jordbruksaktivite-

ter, barnunderhållning, bakluckeloppis, Mejeriets aktiviteter, 

Smyrnas tält, Starke man, vattenbollarna, föreningsaktivite-

terna med mera.

Men vi har också små förändringar av tidigare aktiviteter. 

Dansen på Torget är förlängd till tre timmar per dag efter 

starka önskemål från dansarna. Tävlingen Kanalyreidolen 

ersätts av en talangshow under fredagen och ungdomsmusik 

från scenen på lördagen.

Dessutom presenterar vi en rad nyheter. Några av dem: 

Centrumsalongen visar bio både fredag och lördag (entré-

avgift). Det blir hundaktiviteter som pågår alla tre dagarna, 

och kaninuppvisningar under två. 

Musiken är som förra året i stort sett bara lokal, men trots 

det högklassig. Vad sägs om ett ungdomsband som gjort suc-

cé på UKMs riksfinal, svenska mästarna i countryrock,  ett 

band som utökat till att bli lite Dalsland Allstars,  två riks-

spelmän och ett kamratgäng som innehåller många av de 

musiker som underhöll dalslänningarna på 1960-talet och 

framåt, för att nu bara nämna några.

Vi passar också på att fira 20-årsjubileet av Melleruds 

kommuns vänortssamarbete med Orissaare i Estland. På 

Kanalyran får vi besök av sju mycket musikaliska ungdomar 

därifrån och deras lärare. Missa inte dem, de är med och 

spelar alla tre dagarna.

Med hopp om en härlig Kanalyra för alla.

Kanalyrekommittén
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2015

Dagsholm GK 30 maj 
Melleruds GK 27 juni
Forsbacka GK 23 augusti

Final 2015 påDagsholm GK den 12 september

Christer Stolpen är klubbchef på Forsbacka GK sedan snart 

ett år.

Golf- och boendepaketen på Dagsholm efterfrågas allt mer, berättar Niklas Jansson. Här glada 

gäster från Norge.

Hos Melleruds GK och på Sunnanå golfbana kan 

man verkligen tala om nystart inför 2015. Nya avtal 

med markägare, restaurang som utvidgad verksam-

heten och nya medlemmar som tar ”grönt kort”. Då 

svänger det till positiva vindar över Mellerudsgolfen.

Dessutom med golf för unga och gamla. Klubben 

har en uttalad målsättning att locka fl er ungdomar. 

För de allra bästa är målet att nå elitnivå. Breddmäs-

sigt försöker man också locka till sig nya ungdomar 

genom ett skolprojekt bland elever i årskurs fyra i 

Mellerud.

– Sid 10 –

”Bättre än någonsin”
Nu är det uppåt på Dags-holm GK i Färgelanda. Fa-miljärt är ledordet för både 

banan och klubben. Efter 
nystarten härom året har 
medlemsantalet i klubben 
ökat och på banan sker in-vesteringar. 
Allt fl er nya gäster dyker 

också upp. Är det inte ett 
lokalt fotbollslag likt FC 
Trollhättan som tog in på 
Dagsholm för att stärka 
teamkänslan så kan det 
exempelvis vara en grupp 
norska golfspelare.– Dagsholm är bättre än 

någonsin. Det vågar banä-gare Niklas Jansson intyga.– Sid 4-5 –

Det nya jobbet ger Christer 
mindre tid för eget golfspelSedan fjolåret har Forsbacka GK åter en ny klubbchef. 

Christer Stolpen, mångårig medlem och aktiv i klub-

ben, har fått uppdraget att leda klubben vidare. 

Det fi nns bara en nackdel med klubbchefsjobbet, 

det har blivit mindre tid för eget golfspel. Herrgolf 

på tisdagar är dock en ”helig” dag då han ser till att få 

spela själv.

– Sid 8 –

Ett koncept som hållerSå sade de som från början 
var involverade i Dalsland 
Tour. I år är det tioårsjubi-
leum för tävlingen och det 
uppmärksammas på insidor-
na med nedslag i de gångna 
åens arrangemang.Tävlingen startades i ett 

samarbete mellan golfklub-
barna och tidningen Dalslän-
ningen. Sedan 2010 är Mel-
leruds Nyheter klubbarnas 
samarbetspartner.De gångna årens segrare 

presenteras och dessutom 
fi nns det på sidan 9 lite mera 
om premiäråret 2006.

– Sid 9 –

Det svängeri Mellerud

Två av Mellerud GK:s lovande juniorspelare som tränat 

hela vintern; Lisa Broberg, 16 och Daniel Blücher, 18.

Delar av styrelsen i Melleruds GK. Från vänster: Kerstin 

Larsson, sekreterare, Lennart Magnusson, ordförande, Lars 

Törnquist, kassör, Håkan Björk, suppleant och Joacim Berg-

qvist, vice ordförande.

Korpgolf på gång i Mellerud. Fr.v: PRO:n Birger Kjell-

stedt med några av korpgolfarna som kommer att spela 

i företagens lag. Greenkeeper Tomas Boström (ställer upp 

med ett lag) och Håkan Berg, Däckarna, Urban Svens-

son, Tendenz, Lars Grenander, Daloc och Ingmar Larsson, 

Bertil Johansson Bygg. Foto: Karin Åström.

LÖRDAG 25 JULI

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN
för programtidning med karta och anmälningslista

Herrljunga Folkets park Bilisten i Floby

Paroy i Herrljunga 
Tempo i Vedum

Paroy i Annelund  
Statoil Naum

Kents Bilar och Bensin, Skölvene ICA Supermarket Nossebro

Statoil Vårgårda 
OK/Q8 Vårgårdarasta

Kullingstrofén
anordnas av
Kullings MS

Kjell Olofsson är Kullings mest meriterade rallyförare ge-

nom tiderna. Här med tre av sina fyra SM-tecken. Sid. 14-15.
Thomas Lennstrand lade rallyhjälmen på hyllan 2001. Nu 

är han tillbaka i rallyvärlden. Sid. 12-13.

Bilder
från 2014 
Sid 8 - 11

Kullingstrofén 2014. Hässleholms Stoffe Nilsson vann tre av fyra sträckor och tog hem totalsegern, 19,5 sek före Bengt 

Abrahamsson.

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

KANALYRAN • UTFLYKTSMÅL • MAT • BOENDE

Mellerud

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

Sommarmagasin 2015
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Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40
E-post: annons@mellerudsnyheter.se

Behöver du en 
egen tidning?
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ONSDAG 20 JANUARI 2016

WOLF-GARTEN SNÖSKYFFEL PLAST

329:–

Bladbredd 42 cm. Bladet tillverkat i 
plast med aluminiumskärlist

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er tygghet

60 cm bredd. Ihopfällbart handtag.
Integrerade hjul undertill för 
bekväm hantering.

WOLF-GARTEN SB-K SNÖSLÄDE

599:–
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

Insatser för att klara det 
ökade behovet inom skolan
Som en av två kommu-
ner i Fyrbodal tilldelas 
Mellerud statsbidrag 
till skolan 2016 på 
grund av det stora an-
talet asylsökande och 
ensamkommande barn 
och ungdomar. Fyra 
miljoner kronor förde-
las på olika insatser. 
Förvaltningschef An-
ders Pettersson reder 
ut begreppen.
– Vi är naturligtvis tacksam-
ma för pengarna. Vi har ökat 
med mer än tio procent med 
asylsökande och kommun-
placerade personer och då 
krävs utökade resurser för att 
lösa behovet av lokaler och 
personal, säger Pettersson.

Idag går drygt 200 perso-
ner SFI-utbildning i kom-
munen. För 1,5 år sedan var 
siffran 35. Antalet förskole-
elever har ökat motsvarande 
behovet av en ny förskola 
(tre avdelningar).

Det behövs fler skollokaler. Grundskolan har exempelvis ökat med cirka 100 elever varav 50 är 
asylsökande och 50 fått uppehållstillstånd. Foto: Robin Söderblom. Arkivbild. 

Kultur- och utbildningschef Anders Pettersson är glad över 
statsbidraget på fyra miljoner kronor. 

Grundskolan har ökat 
med cirka 100 elever va-
rav 50 är asylsökande och 
50 fått uppehållstillstånd. 

Gymnasiet har ökat med 
drygt 50 elever sedan vårter-
minen 2015. IM-program-
met med språkinritning, där 

de nyanlända eleverna går, är 
idag det största enskilda pro-
grammet på Dahlstiernska 
gymnasiet. På IM-program-

met går 80 elever, varav 62 
går IM-språk.

– Vi vet att det kommer 
att öka ytterligare. Vi är i en 
tuff situation. Framför allt 
har vi brist på lärare, under-
stryker Pettersson.

60 i Åsensbruk
13 januari startade SFI-ut-
bildning för 60 personer i 
föreningshuset i Åsensbruk.  
Här jobbar fem personal, en 
utökning med två lärartjäns-
ter. På gång är även ytterliga-
re en lokal för SFI-undervis-
ning med plats för ett 50-tal 
elever. Vilken lokal det blir 
är ännu inte klart. Ambitio-
nen är att detta ska starta i 
mars 2016.

– Vi ser även en stor ök-
ning av förskolebarn, efter-
som vuxna som läser SFI 
behöver förskola för sina 
barn. Därför letar vi också 
förskolelokaler. Eventuellt 
kan det bli aktuellt att hyra 
moduler under ett par år. Vi 
behöver 60 förskoleplatser 
innan sommaren 2016, un-
derstryker Pettersson.

En modul beräknas kosta 
cirka 500 000 kronor per 
år att hyra. Det tar cirka tre 
månader att få en modul på 
plats.

Man har utökat skolkura-
torresurserna med en halv-
tidstjänst från januari 2016. 
Förra veckan startade an-
ställningsintervjuerna för att 
anställa ytterligare en skol-
sköterska, som ska dela sin 
heltidstjänst mellan Melle-
rud och Bengtsfors. Skolskö-
terskan kommer att jobba på 
Karolinerskolan och Åsens 
skola. Detta innebär att det 
finns 2,5 skolskötersketjäns-
ter i kommunen.

– Pengarna bekostar även 
modersmålsundervisning 
samt en samordningstjänst 
på 80 procent inom förvalt-
ningen, förklarar Pettersson.

Asylboendet i Dalskog
Från det nyöppnade asylbo-
endet i Dalskog kommer det 
tio förskoleelever. Kommu-
nen har fyra månader på sig 
att ordna plats för dem.

– Det finns inte plats på 
Kroppefjäll idag, så de kan 
placeras i Mellerud, säger 
Pettersson.

Åtta barn kommer att 
gå på Karolinerskolan, tre 
på Rådaskolan och fyra på 
gymnasiet. Det behövs dess-
utom en förberedelseklass 
till. Här har kommunen två 
månader på sig att ordna 
skolgången. Tidigare har det 
varit en månad.

Det behövs resurser till lä-
romedel och inventarier. Yt-
terligare skollokaler behövs, 
störst behov har Nordalssko-
lan och Rådaskolan.

Inom skolan arbetar dess-
utom 13 språkassistenter, 
som är visstidsanställda 
med anställningsstöd från 
arbetsförmedlingen. Det 
är personer som fått uppe-
hållstillstånd, varit i Sverige 
minst ett år, lärt sig språket 
och kan elevernas moders-
mål. Deras främsta uppgift 
är att vara ett stöd i under-
visningen.

Planer finns på att even-
tuellt hålla Ungdomshuset 
Stinsen öppet fler dagar i 
veckan, detta innebär mer 
personal i deras verksamhet.

– Om de fyra miljoner-
na inte täcker kostnaderna 
får vi söka medel ur etable-
ringsersättningen som alla 
kommuner får från Mig-
rationsverket för att klara 
kostnaderna för nyanlända. 
Under 2015 fick Mellerud 
åtta miljoner kronor i eta-
bleringsersättning, berättar 
Pettersson.

Susanne Emanuelsson

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 3. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Det  
lönar sig

Vi gillar

svenskt 

kött

Svenska äpplen
Klass 1.

LED-lampor
ICA Home. Klot. Energiklass 

A+. Effekt: 3,4 W=motsvarar 25 

W i glödlampa. 250 lumen. E14 

och E27-sockel.

Smått & gott
Dra kortet!

10:-
/st

Kortpris

15000 h 
brinntid

10:-
/st

Vi gillar

svenskt 

kött

Fläskkarré med ben
ICA. Ursprung Sverige.  
Ca 1000-2000 g. I skivor. 
Jfr pris 39:90/kg.

Picnicbog
ICA. Ursprung Sverige. 
Ca 1200 g. I bit. 
Jfr pris 39:90/kg.

Mat-/mellangrädde
ICA. 2,5 dl. 
Jfr pris 20:00/liter.
Max 1 köp/hushåll.

Apelsiner i nät
ICA. Spanien. 2 kg. Klass 1.
Jfr pris 7:50/kg..

3990
/kg

3990
/kg

Var medmbraå

15:-
/kg

10:-
2 för

Juice med fruktkött
ICA. 1 liter. Apelsin/äpple.

Jfr pris 10:00/liter.

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris 100% frukt

Bordsmargarin
Lätt & Lagom. 600 g.
Jfr pris 16:67/kg.
Max 2 köp/hushåll.

25:-
/st

Tillfälligt parti!
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