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Nr 36  Årg 23 ONSDAG 12 OKTOBER • 2016Utdelas även i Brålanda,
Frändefors och Bäckefors

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 40.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
Bohuskaka
Pågen, 340 g.
 Jfr-pris 29,41/kg.

Lina
tvättmedel

Bärry
Kavli, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

5:-/st

Klipp!

10:-
 

/st

Klipp!

10:-
 

/st

Sapphultsg. 12, Mellerud
Tel: 0530-330 00 • mellerud.xlbygg.se 
Öppet: vard 7-18, lörd 9-14  

MONTERAT  
& KLART

Köp tak, fönster, dörr, 
golv, garageport,  

förvaring/skjutdörrar  
hos oss och få det  

monterat & klart till

FAST PRIS

Denna praktfulla älgtjur fälldes i måndags av Andreas Jansson t.h, på ståndskall från hunden Blomskogens Varga och i gott samarbete 
med jaktkamraten Göran Andersson. De tillhör jaktlaget Södra Bäckebol, västra. Tjuren var en udda sextontaggare. Foto: Karin Åström

– Sidan 5 –

Giants Douglas Dahlberg i premiären mot 
Orust, som blev en segermatch efter vänd-
ning i andra perioden. Foto: Andreas Asp.

– Sidan 10 –

Fällde praktfull älgtjur

Snygg seger 
av Giants

Helena mot 
nya uppdrag
Melleruds kommuns näringslivs-
chef sedan nästan tre år, Helena Stor 
Hansson, drar vidare mot nya uppdrag 
i Värmland. Hon lämnar sin tjänst i 
Mellerud i slutet av oktober för att bli 
näringslivsstrateg för hela Värmland.

– Att lämna Mellerud var inget lätt 
beslut. Men en oväntad chans dök 
upp och den tar jag, säger Helena Stor 
Hansson.

– Sidan 9 –
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Bolstad
Prästgård

Sönd 16 okt kl 15
Birgitta Sahlbom 
Viuhko, Frändefors:  

Att arbeta som  
barnmorska på Grönland
Entré m. kaffe: 75 kr

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. SV Väst

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Torsdag 20 oktober kl. 14.00

Sture Lindmark, Dalsländers underhåller 
Lotteri med hembakat

Kaffeservering   Alla hjärtligt välkomna!  

     Idé-gruppen Älvan i samarbete med  
Vuxenskolan och Café Älvan

Jack Reacher 2:  
Never go back 

Söndag 27/10
Från 15 år      1 tim 58 min

 Vuxen 60:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

Inferno
Söndag 25/10 kl. 19.00

Från 15 år      2 tim 00 min
 Vuxen 60:-

Café Society
Söndag 16/10 kl. 19.00

Från 15 år      1 tim 35 min
 Vuxen 60:-

 

HEMBYGDSDAG
lördag 15 oktober

14.00  Invigning av Karl Oskar Borgs födelse-
  tomt Östebyn Grinstad
15.00  Återinvigning Kolerakyrkogården, 
  Prästgården Bolstad
16.00  Invigning av minnessten vid A G Bördhs 
  grav Bolstads kyrkogård

Bolstads kyrkokör och barnkör medverkar
Några valda ord av kyrkoherde Pär-Åke Henriksson
Välkomna till Bolstads Hembygdsförenings 

80-årsjubileum

Välkommen att visa upp ditt företag/förening/organisation på

Hopp Miljömässa!
Kulturbruket på Dal i Mellerud
Lördag 12 november 
kl 12.00-16.00

Har ni inriktning på klimatsmarta transporter, klimatsmart bo-
ende eller närproducerade livsmedel? 

Då vill vi att ni är med på denna mässa som är gratis för både 
utställare och besökare!

Anmälan: www.mellerud.se 
Alt Renée Olsåker 0530-939454, renee.olsaker@miljo.dalsland.se

Dalslands miljökontor

VÄLKOMNA!

Tel.0530-36200
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

12 okt-19 okt 2016
21:a söndagen efter Trefaldighet
”Samhällsansvar”
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 14.00  ”Hembygdsdagen i Bolstad” En dag kring 
  konstnären Borg, hembygdsforskaren AG 
  Bördh och besök vid Kolerakyrkogården.
   I samarbete med Bolstads prästgårds vänner, 
  Bolstads hembygdsförening och Bolstads 
  församling.
 14.00  Besöker vi Borgs föräldrahem.
 15.00 Kolerakyrkogården.
 16.00  Minnesmärket AG Bördh på Bolstads 
  kyrkogård.
Lör 16.30  Gudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Bolstads kyrkokör och barnkör. 
  Hembygdsföreningen bjuder på kyrkbänksfika.
Sön 11.00  Högmässa i Erikstads kyrka, Daniel Westin
Ons 19/10 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist. Peter Lundberg, pianist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Pär-Åke Henriks-
  son och Anders Fredriksson. En ensemble ur
   Järns sångkör.
Sön 11.00 Gudstjänst i Kyrkans hus, Lena Hildén. 
  Sång: Birgitta och Anders. Födelsedagskalas.
Tis  11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis  14.30  Andakt på Berg, Kerstin Öqvist. 
Ons 19/10 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans hus. Sång: Helen
  Eriksson och Maria Bartens.
Sön 30/10 11.00  ”Sammanlyst” Högmässa i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson. Kören Morgonstund.
  Lunch efter gudstjänsten. Anmälan till 
  lunchen exp tel.36200 senast 26 okt.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 8.30  Frukost i Kyrkstugan därefter gudstjänst i 
  kyrkan.
Sön 9.30  Gudstjänst i kyrkan, Lena Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 9.30 Mässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin.
Ons 19/10 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 19/10 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  15.000  - 50 rop
VSH - JACK 9.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 13/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 3.000:-

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Tisdag 18/10 kl. 11.00
Så minns vi 

Sunnanå hamn 
          film från TV4:s  

       besök 1996

Onsdag 19 okt • kl. 18.00
Världens Barn-konsert
med bland annat Dalslandsorkestern

Orkestrar, ensembler, kör och solister från Kultursko-
lan i Mellerud underhåller denna kväll. Kulturskolans 
stora orkester kommer att spela tillsammans med 
Dalslandsorkestern som i sin tur bjuder på en del 
filmmusik. 

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

Frivilligt utträde som går till Radiohjälpens 
insamling Världens Barn.
Röda Korset säljer kaffe i pausen
Arr:  Kulturbruket på Dal, Kulturskolan i Mellerud

Rotary
Mellerud

Hans Wikström
berättar om  

projektet Järven 

Måndag 17/10
Café Gruzzolo kl. 18.15

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kvällens film
Deepwater Horizon

Onsdag 12/10 kl. 19.00
Från 15 år Pris 80:-

1 tim. 47 min

Storkarna (Sv tal)
Lördag 15/10 kl. 16.00
Söndag 16/10  kl. 16.00

Från 7 år Pris 80 kr
1 tim. 27 min

 

Inferno
Söndag 16/10 kl. 19.00
Onsdag 19/10  kl. 19.00

Från 15 år Pris 80 kr
2 tim. 1 min
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Jul på Baldersnäs
Välkommen till
21–23 oktober

STOR MATBOD med massor av småskaliga mattillverkare som 
erbjuder julbordets alla tänkbara läckerheter.

Öppet: Fre–lör 10–18, sön 10–17  
Entré Vuxna 70:- Barn under 12 år gratis 

i målsmans sällskap. Fri parkering.  
Vägbeskrivning: Baldersnäs ligger ca  

1 mil söder om Bengtsfors.
Info: 070-766 68 73 

www.svenska-slottsmassor.se

Välkommen till Dalslands största julmässa!
Handla julklappar direkt av hantverkarna. 60 av Sveriges  

skickligaste keramiker, vävare, halmslöjdare, träslöjdare m.fl. 
Café med hembakat bröd. 

    

15
oktober

19.30

EN INTIM KONSERT
MED SOLISTERNA FRÅN

SUCCÉKONSERTEN

22/10 Dún Aengus
12/11 Carro Anderberg 

17/12 Kanyinda & Jacobsson

HÖSTPROGRAM Mat & Musik 19-00 300:-

0555-130 15, www.grums.nu

Julmarknadsresor
Lübeck 24/11, 3 dgr ...1.960:-

Kiel 5/12, 3 dgr............1.635:-

Liseberg Lördag 17/12 . 500:-

Fler resor finns på vår hemsida

Minnesglimtar från Sunnanå hamn
”Så minns vi Sun-
nanå hamn” är temat 
vid Missionskyrkans 
tisdagskaffe den 18 
oktober.

Då kommer man nämligen 
att visa en gammal film med 
minnesglimtar från Sunnanå 
hamn. TV4 gjorde 1996 ett 
reportage från Dalsland och 
ett av dessa TV-program 
sändes från Sunnanå hamn.

Avsnittet är på cirka 30 
minuter. Programledare var 
Agnera Riddar och histori-
kern Olle Ljung berättade 
om när Sunnanå hamn var 

en stor och betydande ut-
skeppningshamn. Redan 
i mitten av 1600-talet var 
hamnen känd. I slutet av 
1800-talet gick en järnväg 
från Oslo (Kristiania) till 
Sunnanå hamn.

Stadsarkitekten Gösta 
Lindberg berättar om de 
visioner som då fanns för 
hamnen. Han visar också 
en modell på Lagunen med 
planerade hus runt omkring 
denna.

I filmen sjunger dessutom 
far och dotter Jan Berglöv 
och Camilla Berglöv Her-
mansson.

Den gamla sågen pch magasinet vid Sunnanå hamn. Sågen 
revs 1970. Foto från Bror Engvalls bok ”Mellerud – Från gäst-
giveri till järnvägsknut”.

Med regnet och 
mörkret väkomnas 
publiken till höstens 
tre kvällar på Upperud 
9:9. Värmande mat 
och dryck utlovas som 
ackompanjemang till 
tre olika musikakter. 
Höstprogrammet inleds i 
oktober med en irländsk af-
ton med duon Dún Aengus. 
Det blir premiär för såväl 
musikgenren som bandet på 
Upperud 9:9. Må det svarta 
guldet flöda! 

I november kommer änt-
ligen Carro Anderberg till 
Upperud, en länge efterläng-
tad dalslandsböna med sin 
hesa röst. 

Carro kommer att ha med 
sig några ackompanjerande 
vänner och de lovar att till-
sammans bjuda på en kväll 
med mycket blues, country 
och pop men också lite jazz 
och kanske en och annan 

Irländskt, country och lite jul 

Firar 80 år med hembygdsdag

Lennart Karlsson, ordförande Bolstad hembygdsförening och 
Maria Andersson, kyrkomusiker i Bolstad församling går ige-
nom programmet inför hembygdsdagen.

Inferno
När Robert Langdon vaknar 
upp på ett italienskt sjukhus 
med minnesförlust måste 
han slå sig samman med lä-
karen Sienna Brooks (Felici-
ty Jones) som förhoppnings-
vis kan hjälpa honom få 
minnet åter. 

Tillsammans, och i tät 
kamp mot klockan, beger de 
sig kors och tvärs över Euro-
pa för att försöka stoppa en 
global konspiration.

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag den 16 
oktober.

Aktuellt
 på bio

www.mellerudsnyheter.se

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Bolstad hembygds-
förening fyller 80 år 
2016 och detta firas 
med en hembygdsdag 
den 15 oktober.

Bygdens stora personer An-
ders Gustaf (A.G) Bördh 
och Carl-Oscar Borg kom-
mer att uppmärksammas 
dagen till ära.

Dagen inleds med att 
man samlas vid Karl Oscar 
Borgs födelsetomt Östebyn 
i Grinstad. För att hitta hit 
kör du till vägen som ligger 
mellan Grinstad kyrka och 
Jakobsbyn. Därifrån är det 
skyltat.

Här sker invigningen av 
Borgs släkting Eje Karlsson. 
Samtidigt avtäcks en min-
nestavla över Borg. Gudrun 
Rydberg ger en kort bak-
grund om Borgs liv. Han 
föddes i soldattorpet för 
Östebyn Östra den 3 mars 
1879 i Grinstads socken och 
dog 8 maj 1947 i Santa Bar-
bara Kalifornien. Borg var 
en svensk-amerikansk konst-
när, framförallt känd för sina 
motiv från indianernas mil-
jöer och från Nordafrika.

Därefter blir det åter-
invigning av Bolstads ko-
lerakyrkogård vid Bolstad 
prästgård. Invigningen hålls 
av kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson. Här vilar ett 50-tal 
Bolstadbor som dog i ko-
leraepidemierna 1834 och 
1866. En minnestavla ska 
avtäckas och Gudrun Ryd-
berg informerar om platsen.

Sedan är det dags för en 
invigning till, denna gång 
av en minnessten vid A.G 
Bördhs grav på Bolstad kyr-
kogård. Invigningen hålls av 
dottern Elin Lindh. Gudrun 
Rydberg ger en kort bak-
grundsinformation. Anders 
Gustaf Bördh, född 19 fe-
bruari 1895 i Bolstad, död 
28 december 1968 i Bol-
stad, var en hembygdsfors-
kare och dalslandskännare. 
Bördh var med och startade 
Bolstad hembygdsförening 
där han gjorde en stor insats 
som kännare av Dalsland 
och medarbetare i årsboken 
”Hembygden” och andra 
publikationer.

Hans bok ”Ett skaldeö-
de” 1936 om ”Brånasmén” 
Johannes Olsson i Bråna är 

svensk godbit. Spelningen 
ges under årets Eld- och 
Ljuskväll så det kommer 
att vara sällsynt vackert och 
stämningsfullt runt hela sjön 
Höljen. En helkväll! 

Decemberspelningen lig-
ger lördagen innan julafton, 

den står briljanta Kanyinda 
och Jacobsson för. 

Sara Kanyinda och Anne-
lie Jacobsson sjöng julsånger 
tillsammans redan 1988 och 
gör det fortfarande när till-
fälle bjuds. På Upperud 9:9 
blir stämningen total när de 

blandar och ger från massor 
av år tillsammans. 

Duon Dún Aengus bjuder på irländsk afton i Upperud.

viktig för landskapets kul-
turhistoria.

Hembygdsdagen avslu-
tas med underhållning i 
Bolstad kyrka av Bolstads 
kyrkokör och Bolstads för-
samlings barnkör under led-
ning av kyrkomusiker Maria 
Andersson. Bland annat 

framförs ett kantat av A.G 
Bördh från Bolstad kyrkas 
återinvigningshögtid 1934. 
Kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson håller ett kortare 
tal. Det bjuds även på kyrk-
bänkskaffe.

Susanne Emanuelsson

ROCKABILLY
Lörd 15 okt. 
21.30 -02.00

TOPCATS

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE
GT-BUSS

Gods Taxi  Buss
Vi tar emot bokningar från alla, oavsett

företag, kommun eller privat, vi fixar allt! 
ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås  31/10, 29/11
KIELKRYSS med Cittimarket 

27/11, 18/12 
JULMARKNAD  
I GADEBUSCH  
1-4/12 inkl. färja,  

del i dbhytt/rum, frukost.

Billigt och bekvämt
ARVIKA 0570-801 00 

KARLSTAD 054-87 47 47
ÅMÅL 0532-710 80

Din busspartner i Värmland Dalsland
www.gtbuss.se • gtbussen@gmail.com
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Lunchöppet med 
förbokning för 

grupper

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

Öjentorps Kök
Serverar 

femrätters 
meny 

kl 18-21 
med 

förbokning. 

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

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    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Måndag 17/10: Pannbiff med lök, sås, potatis, 
lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 18/10: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 19/10: Kycklinggryta med potatis 
och broccoli.  
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 20/10: Krämig fisksoppa.   
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 21/10: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 22/10: Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Glass med chokladsås.

Söndag 23/10: Portergryta med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Tropisk mousse.
Hemtjänstens alternativ v. 42 
Mån: Fiskgratäng med potatismos och  
grönsaker. Tis-tors: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker. Fre: Sprödbakad fisk med  
potatismos och grönsaker. Lör-sön:  
Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Vecka 42
Måndag Pannbiff* med lök, sås, 
kokt potatis, majs och lingonsylt. 
Alt: Broccoligratäng med bönor.

Tisdag Skivad kassler* med 
champinjonsås, kokt potatis och 
bukettgrönsaker. 
Alt:  Stekt quornfilé. 

Onsdag Kycklinggryta* med bulgur 
och broccoli. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Särskolans önskedag 
Torsdag Fiskpudding** med smör-
sås, kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong med gräddfilssås

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad.
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior
TARBUSH

GRILL 
& KÖK
DAGENS  
65:-

Mån-lör  11-20 Sön  12-20
Tel. 0530-301 70

Följ oss på

Serveras vardagar kl. 11.00-14.00

Hamburgare
150 g m. bröd

25:-
Gäller 13/10-22/10

VECKANS LUNCH

Fullt ös med Top Cats
Välkända Top Cats 
står på scenen på 
Gruzzolo i Mellerud nu 
på lördag 15 oktober. 

Det är ett modernt rocka-
billyband som bjuder på 
fullt ös och outtröttlig ener-
gi.  De förenar en melodiös 
popkänsla med rock’n roll 
och rockabilly.

De senaste 15 åren har det 
värmländska bandet pumpat 
in nytt blod i landets rock’n 
roll-scen.

Bandet kommer ur-
sprungligen från Torsby och 
trots sin unga ålder är de 
riktiga veteraner i gamet, 
de har spelat rockabilly och 

Lita på att det blir full fart på lördag när Top Cats spelar på 
Gruzzolo i Mellerud.

Världens Barn-konsert
Onsdag 19 oktober är 
det konsert i Kultur-
bruket på Dal till stöd 
för insamlingen till 
Världens Barn, Radio-
hjälpens och frivilliga 
organisationers unika 
kraftsamling som varje 
år engagerar 100 000 
tals människor.
Genom åren har insamling-
en inbringat makalösa 1,5 
miljarder kronor och i Mel-
lerud är det en tradition att 
bidra genom bland annat 
Världens Barn-konserten i 
Kulturbruket på Dal.

Så också i år då Kultursko-
lans många talangfulla elever 

Delar ur Dalslandsorkestern som medverkar.

Barnmorskeliv
på Grönland
På söndag den 16 oktober 
kommer före detta barn-
morskan Birgitta Sahlbom 
Viuhko, bosatt i Frändefors, 
till Bolstad Prästgård. 

Hon kommer att berätta 
och visa diabilder om hur 
det var att arbeta som barn-
morska på Grönland. 

Birgitta har bott och arbe-
tat i Qaqqortoc på sydöstra 
Grönland. Det bor 3 500 in-
vånare i denna grönländska 
tätort. Hon kommer också 

att berätta om grönlänning-
arna och det dagliga livet 
på Grönland som skiljer sig 
mycket från livet här hemma 
i Sverige. 

Birgitta Sahlbom Viuhko 
är född i Ale kommun. Hon 
har varit barnmorska i hela 
sitt yrkesverksamma liv på 
lasaretten Vänersborg, Troll-
hättan och NÄL samt olika 
barnmorskemottagningar. 
Numera är hon bosatt på ett 
torp i Forsebol, Frändefors.

tar scenen i besittning till-
sammans med sina lite äldre 
kamrater på Dahlstiernska 
gymnasiets estetprogram 
och hela den maffiga Dals-
landsorkestern.

Något av en ensemblernas 
afton utlovas, med några so-
listnummer och några dans-
nummer.

Från Dalslandsorkestern 
utlovas bland annat filmmu-
sik, med medley från Dis-
neyfilmen Pocahontas och 
också Kulturskolans grupper 
bjuder på bland annat väl-
känd filmmusik.

Ett brett och underhållan-
de program, med allt från 
pop till folkmusik, blir det – 
med det goda syftet att bidra 
till insamlingen för Världens 
Barn.

Istället för entréavgift har 
man frivilligt utträde som 
går till Radiohjälpens insam-
ling Världens Barn.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal och Kulturskolan 
i Mellerud. Röda Korset säl-
jer kaffe i pausen.

gammal rock’n roll sedan ti-
diga tonåren.   

Första gången hela Sverige 
hörde talas om dem var via 
dokumentärfilmen Raggar-

liv. År 2012 deltog Top Cats 
i Melodifestivalen med låten 
”Baby Doll”.Med totalt 68 
poäng slutade gruppen på 
sjätte plats.

Om barnomsorg
Jörgen Eriksson, Kommun-
partiet i Mellerud, har läm-
nat in en motion om ändring 
av kommunens regelverk för 
rätt till barnomsorg. Idag har 
många barn föräldrar som 
inte längre bor ihop, men 
som väljer att ha delad vård-
nad av gemensamma barn. 
Detta sker ofta med växelvis 
boende. Föräldrarna kan bo 
på skilda orter och mycket 
ska passa in för att få det att 
fungera för alla parter.

Med dagens regler har bar-
net inte rätt till barnomsorg 
om någon förälder är ledig, 

det kan ställa till med pro-
blem för föräldrarna. Barnet 
har redan en barnomsorgs-
plats och den finns där oav-
sett om barnet är där eller 
inte. En ändring av reglerna 
innebär inte någon egentlig 
ökad kostnad för kommu-
nen.

Man föreslår att ”Vid ge-
mensam vårdnad och väx-
elvis boende hos båda vård-
nadshavarna har barnet rätt 
att vistas inom barnomsor-
gen utifrån den vårdnadsha-
vares behov av omsorg där 
barnet för tillfället vistas”.

Elvira ny ersättare
Eftersom Linn Fredlund (C) 
den 19 september avsagt 
sig uppdraget som ersättare 
i kultur- och utbildnings-

nämnden har kommunfull-
mäktige utsett Elvira Olsson 
(C) till ny ersättare perioden 
2016-2018.
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VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Fortsatt kampanjpris 
på Bala Agri 321 P

Svensktillverkad
Vedkombi
inkl. inmatningsrulle

59.900:- 
+ moms

Visa upp annonsen 
och få extra svärd 
och kedja på köpet

Älgjakten har börjat
I måndags började 
älgjakten och för 
jaktlaget ”Södra 
Bäckebol, västra” 
var det en bra 
start, en stor fin 
älgtjur fälldes.
Den praktfulla tjuren, 
en udda sextontaggare 
skjöts på  ”Smere” på 
Kroppefjäll, på marker 
tillhörande Gullhögen.

Den som gjorde det 
var Andreas Jansson, 
Hällebäck, i gott sam-
arbete med sin hund 
Blomskogens Varga och 
jaktkamraten Göran 
Andersson.

Karin Åström
Södra Bäckebol, västras jaktlag består av Mogens Vick, Jörgen Jo-
hansson, Sven Karlsson (sittande), Andreas Jansson och Göran An-
dersson.

I onsdags och tors-
dags hade Butik Moc-
cafin sin Mamma Mia 
Modeshow i golfres-
taurangen.

Abbas musik, lokala sångs-
tjärnor, massor av glada mo-
deller i höstens och vinterns 
modenyheter, plus en entu-

siastisk publik blev ett fest-
ligt fyrverkeri i höstmörkret.

Butik Moccafin, i samar-
bete med Golfrestaurangen, 
arrangerade två välfyllda 
kvällar, både publikmässigt 
och innehållsmässigt. 

Dessa båda höstkvällar, 
ackompanjerade av ABBA:s 
många hits och mycket spex,  

kan helt klart mäta sig med 
de succéartade visningar Bu-
tik Moccafins ägare Monica 
Andersson arrangerade i vå-
ras. Skillnaden är kanske att 
biljetterna denna gång tog 
slut ännu snabbare. 

Karin Åström

Mamma Mia vilken modevisning
Glada modeller i höstens mode, lokala sångstjärnor och mycket musik och spex roade publiken 
på Butik Moccafins modeshow.

”Det första man känner är 
tomhet, vi har gjort vad vi 
kan”, säger Robert Svensson, 
Hushållningssällskapets ord-
förande och före detta cen-
terpartistiskt kommunalråd 
i Mellerud. 

Vi kan bara instämma. 
Så har vi känt det sedan 
M-C-L-KD-MP-majorite-
ten i regionfullmäktige tog 
sitt nedläggningsbeslut.

De gröna näringarna är 
viktiga för framtiden, på 
många plan. Men för att 
klara den kompetensför-

sörjning och utveckling som 
behövs krävs utbildning. 
För Fyrbodalområdet skul-
le Nuntorp kunna vara en 
motor i det arbetet. Likaså 
är Nuntorp en oerhört viktig 
för områdets särskoleelever.

Men den moderatledda 
majoriteten i regionen valde 
nedläggning istället för ut-
veckling. Man tog den enkla 
vägen ut, istället för att ta sitt 
ansvar. 

Vi socialdemokrater pro-
testerade mot nedläggning-
en redan i höstas. Våra rös-

ter har inte tystnat. Vi när 
fortfarande ett hopp för en 
framtid för Nuntorp! Det 
finns kloka människor i de 
partier som styr regionen 
– Robert Svensson är ett 
exempel. Vår, elevernas och 
personalens hopp står till att 
de lyckas övertyga sina parti-
kamrater, såväl lokalt som i 
regionen, så att vi alla kan se 
fram emot en grön framtid 
på Nuntorp, både bokstav-
ligt och bildligt talat.

Lena Hult (S) 
Gert-Inge Andersson (S)

Vi ger inte upp hoppet om Nuntorp!

Jag ska försöka besvara och 
reda i innehållet i denna in-
sändare. Det första som slår 
mig är att det för SD verkar 
så lätt att få till kameraöver-
vakning i skolans lokaler. En 
utförlig beskrivning av vad 
som krävs och vad som ska 
göras innan finns utförligt 
beskrivet på www.datain-
spektionen.se.

Jag har ägnat 25 år av mitt 
yrkesliv i skolans värld och 
har trivts alldeles utmärkt 
bland vuxna- och tonårs-
elever. Det har då och då 
förekommit gruff och slags-
mål, men inte till den grad 
SD vill påskina. Jag förstår 
inte riktigt vad SD menar 
med ”med vuxenkontroll 
från början till slut”, men 
det som jag har efterlyst och 
efterlyser är att föräldrar och 
andra vuxna då och då kan 
komma och besöka oss på 
skolan. Den kontakten skul-
le vara bra för eleverna och 
bra för lärarna.

Varje dag brottas jag med 
frågan: Varför är vi, som har 
svenska som modersmål, så 
ytterligt känsliga för hur an-
dra talar vårt språk? Jag har 
letat i litteraturen efter svar, 
men ännu inte hittat någon 
bra förklaring. Kan det vara 

Svar på SD:s insändare 5 oktober

SD ondgör sig över att lä-
rare på Rådaskolan i ämnet 
svenska har så dåliga kunska-
per att eleverna inte förstår 
dem. Den frågan ger rektor 
Robert Olsson ett utförligt 
svar på.

Emellertid skriver SD att 
Melleruds majoritet (S+C) 
som fått miljoner för att 
täcka ökade kostnader som 
invandringen fört med sig, 

istället lägger dessa pengar 
på ”tvivelaktiga byggpro-
jekt.” Vår fråga till SD är, 
vad menar ni med tvivelak-
tiga byggprojekt?

Nu bygger Mellerud som 
aldrig förr. Efterfrågan är 
stor och en ansvarsfull kom-
mun ska naturligtvis tillgo-
dose den. De byggprojekt 
som nu pågår uppfyller be-
hovet av bostäder, äldrebo-

enden och kultur- och fri-
tidsvärden. Till det kommer 
ökad sysselsättning för före-
tag och anställda. Men det 
medför inte bara kostnader. 
Det ger naturligtvis också 
framtida intäkter och ut-
veckling i kommunen. Vad 
kan vara tvivelaktigt i detta? 
Svar önskas!   

Kerstin och Karl-Axel  
Nordström

Svar på SD:s ”Har för dåliga 
svenskakunskaper” i nummer 35

Nuntorps vara eller inte vara 
som naturbruksskola disku-
teras intensivt för närvaran-
de. Dock så slirar flera de-
battörer på sanningen eller 
har inte riktigt koll på fakta.
Fastighets AB Vänersborg 
har uttryckt sin vilja att köpa 
fastigheten. Ärendet har 
emellertid handlagts osed-
vanligt långsamt och trögt, 
nästan räddhågset, av de 
styrande partierna i Väners-
borg. Frågan har fortfarande 
inte ens nått de politiska or-
ganen i kommunen. Därför 
har inget parti i Vänersborg 
tagit så att säga officiell ställ-
ning för eller emot ett köp 
av Nuntorps fastighet. Det 
finns nämligen inget att ta 
ställning till. Det finns inget 
ärende, ingenting.

Jonathan Axelsson (M) 
skrev till Skolinspektionen, 
det är riktigt. Han påtalade 
de felaktiga uppgifter som 
fanns i ansökan från Dals-
lands Naturbruksutbildning. 
Och då undrar jag, tycker de 
som ”skäller” på Axelsson 
att det är ok att Dalslands 

Naturbruksutbildning vil-
seleder Skolinspektionen? 
De som kritiserar Axelsson 
måste faktiskt ta ställning 
till det.

Skolinspektionen hade 
många skäl till sitt avslag om 
att bedriva naturbrukssko-
la, inte minst ekonomiska. 
Inspektionen ifrågasatte på 
ett mycket noggrant och se-
riöst sätt det mesta som stod 
i ansökan från Dalslands 
Naturbruksutbildning om 
finansieringen av den bli-
vande skolan. Det går inte, 
som VD Monica Andersson 
Skall, att avfärda detta som 
att inspektionen ”inte hade 
förstått” (TTELA 30/9).

Nedläggningen av Nun-
torp har fattats av Västra 
Götalandsregionen. Det var 
den borgerliga majoriteten 
som fattade beslutet. Bo 
Carlsson (C) var själv med 
att aktivt fatta detta beslut. 
Centern är följaktligen inte 
alls för att bevara Nuntorp, 
tvärtom. Socialdemokrater-
na i regionen ville lägga ner 
fyra av sex av regionens na-

turbruksskolor, taktiskt nog 
nämndes inte vilka. Vänster-
partiet röstade för övrigt nej 
till förslaget.

Regionen har värderat 
Nuntorp till 38 miljoner kr. 
Det är mycket pengar för en 
kommun som Vänersborg. 
Om Nuntorp är värt peng-
arna eller inte har politiker-
na i Vänersborg som sagt 
aldrig fått tillfälle att ta ställ-
ning till. I stället tycks det 
som om Nuntorp har blivit 
ett centerpartistiskt slagträ 
i den politiska debatten i 
Vänersborg, vilket förefaller 
närmast osannolikt i ljuset 
av Bo Carlssons agerande i 
regionen.

Det är tråkigt att Dals-
lands Naturbruksutbildning 
inte lyckades med sitt försök 
att ersätta och ordna den-
na viktiga utbildning. Det 
hade varit bra om det hela 
hade skötts bättre så att Na-
turbruksprogrammet hade 
kunnat räddas.

 Stefan Kärvling 
Vänsterpartiet Vänersborg

Flera debattörer slirar på 
sanningen om Nuntorpskolan

för att vi är ett minoritets-
språk i världen? Har andra 
små språk samma problem? 
Hur hjälper vi dem som har 
ett annat modersmål med 
det svenska uttalet?

Vid denna terminsstart 
fattades det cirka 6 000 lä-
rare i Sverige. Mitt fackför-
bund har räknat ut att fram 

till 2025 kommer det att be-
hövas 45 000 lärare. Detta, 
SD, är den stora framtida 
utmaningen i Sverige, inte 
om en lärare har ett annat 
efternamn än Andersson, 
Eriksson, Johansson eller 
Prästbacka.

Barbro Prästbacka (V)  
Leg.gymnasielärare

Debatt Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, 
adress och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller 
avstå från publicering. Manus returneras ej. Debatt
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model: 2654 JOHANNISBORG

Nu finns säsongens nyheter i butik!

 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% på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon

Erbjudandet gäller 1 september - 31 oktober 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Delbetala dina glasögon räntefritt!

TACK
till er alla, som på olika sätt, 
har gjort min avslutning så 
minnesvärd när jag nu slu-
tar min tjänst som chef för 
serviceenheten i Melleruds 
kommun. 

Ingvar Kardemark

TACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

FÖDDA

Veckans 
ros...

...vill vi ge till alla Er som 
lägger pengar i våra böss-
sor.

Melleruds rödakorskrets

Ett varmt tack
till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

mamma

Ingegerd Andersson
vid hennes bortgång.

Birgitta
Elisabeth

Tack
till alla som på olika sätt 

hedrat minnet av vår 
älskade

Berit Karlsson
Vårt varma tack

Benny och Christina

Vår älskade

Harald
Emanuelsson
* 14 september 1932

har lämnat oss i 
sorg och saknad

Vänersborg
2 oktober 2016

KARIN
Barn, Barnbarn

Barnbarnsbarn, Syskon
Släkt och vänner

Du somnade stilla 
när färden var slut

Från allt vad Du strävat
Du nu vilar ut

I ljusaste minne hos oss
skall Du bo

Vi önskar Dig innerligt
Vila och ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vänersborgs
kyrka fredagen den 28
oktober kl. 10.30. Efter
akten inbjudes ni till en
minnesstund i kyrkans hus.
Svar om deltagande till Blixt
Begravningsbyrå på telefon
0521-71 11 63 senast 25/10

För allt vänligt deltagande
vid vår käre

Mats Axelssons

bortgång och begravning,
för de vackra blommorna

vid hans bår samt för gåvor
till olika minnesfonder 

vill vi till Er alla få
framföra vårt varma 
och innerliga tack.

Bäcken, oktober 2016

INGA-LILL

Barnen med familjer

Vår kära Mamma, 
Mormor, Farmor och 

Gammelmormor 

Alvina 
Henriksson 
* 3 augusti 1921  

har i dag stilla somnat in i 
sitt 96:e levnadsår. 

Åsensbruk 
27 september 2016 

Siv & Torgny 
Uno & Susanne 

Ray-Ray 
Kristina & Jonas 
Alma & Linus 

Henrik 

Blott en dag ett ögonblick i 
sänder 

Vilken tröst vad än som 
kommer på. 

Allt ju vilar i min Faders 
händer 

Skulle jag som barn väl 
ängslas då? 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Dalskogs kyrka 
fredag 28 oktober kl. 11.00. 
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Bystugan. Svar om 
deltagande senast 21/10 till 
Fonus, tel. 0530-10045. 

Leia 8 år. Hurra på födelse-
dagen.

Grattis från moster Erna

Det blev en 
liten kille! Näl 
3 oktober. Stolta 
föräldrar Richard 
(f.d. Johansson) och 
Amanda Murati, 
Sollebrunn.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bibel-
klass. 17 Språkcafé. Sönd 11 
Gudstj. i Åsensbruk (bil från 
Smyrna Mellerud 10.30). 
Månd 17 U-landsgrupp. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
16 Gudstj. Emanuel Ge-
orgsson, nattv. Kyrkkaffe. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 ”Så minns vi 
Sunnanå hamn”, film från 
TV 4:s besök 1996 i Dals-
land med Agneta Riddar, 
historikern Olle Ljung m.fl. 
18 Scout.  

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Fred 19 Ungdomssam-
ling på Sörgården. Sönd 11 
Gudstj. Intryck från Israel, 
Bertil Gustavsson & BG 
Bengtsson. Ssk. Nattv. Tisd 
17.30 Trä & Plugg på Sör-
gården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. Torsd 
19 Högläsning av Johan-
nesevangeliet, bön. Fred 
14.30 Gemenskapsträff i 
servicehuset. Dikt och sång 
med Irene Larsson, Annika 

Larsson och S-O Magnus-
son. Andakt Sigward K. 
Serv. Sönd 11  Gudstj. med 
nattv. Sigward K.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Gudstj. Sigward 
K. Servering.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Thomas Holmström. 
Ssk. och kyrklunch. Månd 
12 Middagsbön i fsh. Kl. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström 19.45 Storsam-
ling Efesierbrevet, Thomas 
Holmström.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i bygdegården 
i Gestad, i samarbete med 
LRF. 
Timmervik: Sönd 14 
Gudstj. för alla åldrar. 
Thomas Holmström och 
gudstj.grupp. Barnbibel till 
5-åringar. Kyrkkaffe. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K. Servering.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Gärtrud Karlsson. Som 
inledning på akten spela-
de kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Largo” av G. 
F. Händel. Akten förrätta-
des av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
212 och 297. Under akten 
framfördes ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg och 
som avslutningsmusik fick  
man lyssna på ”Amazing gra-
ce”. Vid kistan togs avskedet 
av de närmaste. Till minnet 
av Gärtrud var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Skålleruds kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
 ägt rum i Nygårdskyrkan i 
Åmål för Eino Laasonen. 

Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Anna 
Holl ”A whiter shade of 
pale” av K. Reid/G. Broo-
ker varefter Anna sjöng 
”Koppången” av P. E. Mo-
reaus. Akten förrättades av 
kyrkoherde Inger Ekström 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 768 och 
190. Gitarristen Dennis 
Bromander och flöjtisten 
Charlotte Ellenius framför-
de ”Cavatina” av S. Meyers 
och som avslutningsmusik 

spelades ”Brusa högre lilla å” 
av B. J:son Lindh på piano 
och flöjt. Vid kistan togs av-
skedet av makan Siw, barnen 
med familjer samt släkt och 
vänner. Till minnet av Eino 
var koret vackert dekorerat 
med blommor i många fär-
ger. Familjens tack framför-
des av entreprenören som 
även inbjöd till minnesstund 
på Sunnanå Golfrestaurang. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Skålleruds kyr-
kogård.

JORDFÄSTNING

Stöd till kulturarvet

På Örs kyrka ska fönster målas och fasaden renoveras för 670 000 kronor. Arkivbild.

Karlstad stifts kyr-
kor och kyrkogårdar 
tilldelas 28 miljoner 
kronor i kyrkoantikva-
risk ersättning (KAE). 
63 projekt i Dalsland 
och Värmland delar på 
pengarna.
Ersättningen är en statlig 
investering som syftar till att 
vårt gemensamma kulturarv 
kan bevaras, användas och 
utvecklas. Våra kyrkobygg-
nader är fantastiska mötes-
platser och en viktig del av 
vårt lands gemensamma 
kultur och historia. För att 
även kommande genera-
tioner ska kunna ta del av 

dessa skatter delar staten 
varje år ut en ersättning för 
vård och underhållning av 
kyrkobyggnader, inventarier 
samt begravningsplatser och 
kyrkotomter. 

De antikvariska projek-
ten ska genomföras under 
perioden 2017-2018. Det 
beslutade stiftsstyrelsen vid 
sitt sammanträde den 19 
september.

Stiftsstyrelsens beslutsun-
derlag:

Brålanda kyrka: Ny tex-
tilförvaring. 169 000 kr.

Gunnarsnäs kyrka: Skif-
feromläggning på klocksta-
pel. 40 000 kr.

Järns kyrka: Konserve-

ring av predikstol. 72 000 kr.
Skålleruds kyrka: Föns-

terrenovering. 150 000 kr.
Örs församlings kyrko-

gårdar: Kulturhistoriska be-
varandeplaner. 180 000 kr.

Örs kyrka: Fönstermål-
ning och fasadrenovering. 
670 000 kr.

Ödskölt kyrka: Tjärstryk-
ning av klockstapel. 92 000 
kr.

Tösse kyrka: Fasadre-
novering torn. 576 000 kr. 
Framtagande av åtgärds-
program för putsrenovering 
torn. 43 000 kr. Inköp av 
avfuktare och loggningsut-
rustning. 73 000 kr.



7ONSDAG 12 OKTOBER 2016 MELLERUDS NYHETER 

Vann guld 
för sitt bröd
Karl Söderlund, från Eriks-
byn, Dals Rostock, numera 
bageriägare i Malmö, har 
tillsammans med sin kollega 
Daniel Norén vunnit SM-
guld för sitt surdegsbröd 
Vankiva Ölandsvete 2016. 

Brödet är bakat på färsk-
malet fullkornsmjöl, vatten, 

surdeg och oraffinerat havs-
salt. Det är ekolgiskt certifie-
rat hela vägen och lär smaka 
gudomligt. 

SM i mathantverk hölls 
i Umeå helgen som gick. 
Karls och Daniels bageri i 
Malmö heter Bagaren och 
Bonden.

Karl Söderlund (till höger) och Daniel Norén vann SM guld 
för sitt surdegsbröd på Ölandsvete. Foto: Bargaren och Bonden.

Duon Ernebros fram-
trädande på Kulturbru-
ket i fredags var ett 
jubileum med stjärn-
glans. Deras musika-
litet och känsla, men 
också den påtagliga 
samstämmigheten 
gjorde konserten till 
en speciell upplevelse.
Zandra och Emil bjuder in 
till sitt "vardagsrum" med 
personliga berättelser och 
skämt under kvällen och 
man förstår att det är många 
nära och kära på plats för de-
ras 10-års jubileum. 

Musiken varierade mel-
lan jazz, soul och pop på 
ett smakfull och lekfullt 
sätt. Zandras djupa, mju-
ka stämma var perfekt ihop 
med Emils gitarrspel och 
synkningen dem emellan är 
fantastisk att få uppleva live. 

Personligt sound 
Emil spelar sina gitarrer på 
ett speciellt sätt som kallas 
för fingerstyleteknik, något 
han utvecklade och blev 
uppmärksammad för under 
sina studier på en artistskola 
i USA. 

Även Zandra läste på den-

na skola i Los Angeles samti-
digt som sin make. Hennes 
härliga röst i kombination 
med Emils gitarrspel gjorde 
upplevelsen på Kulturbruket 
helt unik. 

Kärlek och hopp
Första balladen som spelades 
påminde om musiken till 
TV-serien Twin Peaks. Tex-
ten handlar om att misslyck-
as men att ljuset inom dig 
ska leda dig på rätt väg.

Joni Mitchell var nästa låts 
inspiratör för att skapa en 
text som handlade om att 
kärleken inte är svart eller 
vit.  Man märkte att låtarna 
betyder mycket, det är äkta 
inlevelse och känslor i fram-
trädandet som når fram till 
publiken. 

Låten Fly Me To the Moon 
startades med ett suveränt 
gitarrintro av Emil. Det såg 
både lätt och roligt ut, men 
tekniken är avancerad.

En favorit bland alla star-
ka låtar som spelades under 
kvällen blev den svängiga 
version av John Lennons 
”Imagine”, enastående fram-
förd i slutet av konserten. 

Lena Arwedahl

Stjärnglans med 
personlig touch 

Äkta paret Ernebro gjorde en fantastisk jubileumskonsert i 
Mellerud i fredags kväll.

PRO-kören spred glädje

En nöjd PRO-kör med sin ledare Gun-Britt Gustafsson och dragspelare Torsten Hagström.

Under onsdagskvällen 
förgyllde Melleruds 
PRO-kör stämningen i 
motorklubbens lokaler 
med ett melodikryss.

”Melodikryss med sväng” 
kallade kören kvällens be-
givenhet. John-Erik Ryhr, 
körens administrative ledare, 
hälsade alla hjärtligt välkom-
na. 

Han berättade att kören 
startade 2005 och har 26 
medlemmar. Hela tiden har 
Gun-Britt Gustafsson varit 

musikalisk ledare, en mycket 
uppskattad sådan.

De har tidigare haft lik-
nande underhållning i 
PRO-lokalen på P.D Lund-
grensgatan, men denna gång 
ville de vara tydliga med att 
alla, verkligen alla, var väl-
komna och därför förlagt 
kvällen till motorklubbens 
lokal. Kvällen var alltså ett 
litet experiment för att vidga 
vyerna. 

Musiken
Torsten Hagström på drag-

spel ackompanjerade kören 
med hjälp av Sören Blom 
och hans kontrabas.

– Torsten är himla duktig 
på dragspel och nittio år har 
han fyllt, så presenterade 
Gun-Britt Torsten och be-
rättade att han är med och 
hjälper till med sitt dragspel 
på alla övningar.

Melodikrysset började 
med ”All of me” där publi-
ken skulle lista ut sånger-
skan. Gun-Britt gav ledtrå-
dar till publiken så att de 
skulle kunna lista ut de olika 

svaren. Detta hade hon lagt 
ner mycket arbete på. 

Fjorton melodier med till-
hörande frågor ingick i krys-
set. Till fem av dem hade 
publiken fått textblad och 
sjöng med för glatta livet. 
Ja många kunde texten till 
de andra sångerna också och 
sjöng med. Kören sjöng av 
hjärtans lust och Gun-Britt 
spelade gitarr, sjöng och di-
rigerade och fick även publi-
ken med på noterna.

I fikapausen serverades en 
jättegod kaka med vaniljsås 
som Susanne Lindberg fixat.

Vinster
När krysset väl rättats var 
det fler med alla rätt än det 
fanns vinster, så det blev 
lottdragning och de tre vin-
narna blev Anna-Lisa Dahl-
berg, Mona Skoog och Evy 
Jansson. 

Kvällen avslutades med 
vinstdragning i det tidigare 
under kvällen sålda lotteriet 
där många av vinsterna var 
skänkta.

Efter ett par timmar med 
sång, musik och många 
skratt gick en nöjd publik 
hem och hoppades att det 
skulle bli fler ”Melodikryss 
med sväng” av PRO-kören 
och Gun-Britt.

AnnChristine Ivarsson

Tre onsdagar i mån-
aden serveras till en 
billig penning lunch i 
Kyrkans Hus i Melle-
rud. Den fjärde onsda-
gen är det kaffe med 
underhållning.
Tre matlag lagar mat var sin 
onsdag i månaden. Det är 
Gun-Britt Johansson, Gun-
borg Fredriksson, Karin 
Lindqvist, Ingrid Martien-
sen, Ingegerd Andersson, 
Karin Johansson, Anita 
Alexandersson och Lisbeth 
Albertsson som är damerna 
bakom kyrkluncherna. 

Vår och höst har de ett 
möte och bestämmer mat-
sedel för terminen. Varje lag 
har sin specialitet och det är 
olika varje vecka och allt är 
lika uppskattat, vilket det 
serveras kålpudding, fisks-

oppa eller någon annan hus-
mansrätt. Till detta serveras 
alltid någon grönsak eller 
sallad. I bakgrunden finns 
diakonen Irja Lignell. 

Planering
Redan på tisdagen skrivs 
inköpslistor, handlas och 
förarbetas så mycket som 
möjligt. Redan klockan nio 
på onsdag förmiddag träffas 
laget och så är det full fart.

 Maten lagas och borden 
dukas med glas, bestick, ci-
tronvatten, servetter och inte 
att förglömma den viktiga 
kaffekoppen och assietten 
för den obligatoriska kakan 
till kaffet efter maten.

Klockan tolv börjar an-
dakten och därefter serveras 
lunchen. Förra onsdagen 
tjänstgjorde Lena Hildén 
och Anders Fredriksson. 

Lena talade om änglar och 
om allas lika värde, att alla 
har rätt att vara den den är.

Maten
Dagens lunch bestod av 
ugnsstekt falukorv, stuvade 
grönsaker och potatis. Allt 
hade en rykande åtgång, 
många tog om vilket visar 
att det smakade bra.

– Maten är väldigt god, 
helt suverän, tyckte Eva Pla-
thin.

Ella Stefansson berättade 
att hon ätit i Kyrkans hus 
i tolv år, inte för att slippa 
laga mat själv utan för att det 
smakar så gott.

Denna onsdag hade Gun-
Britt Johansson och Gun-
borg Fredriksson stått för 
maten. De berättade att de 
lagar mat till 30-40 personer 
men det var fler förr. 

– De äldsta försvinner när 
de inte orkar komma och då 
får de mat från kommunen, 
förklarar Gunborg tappet.

Starten
I mitten av 1990-talet star-
tade församlingspedagog 
Martin Niklasson en grupp 
för ensamstående herrar 
som ville lära sig lite mer 
om matlagning. Efter några 
år övergick det till dagens 
koncept. 

Det har lagats mat i över 
tjugo år i Kyrkans hus, i 
olika former. Engagerade 
människor ställer på frivillig 
basis upp och lagar mat åt 
andra. Det är inte bara ma-
ten som lockar besökarna, 
utan även att sitta tillsam-
mans och få äta en bit god 
mat som någon annan lagat.

AnnChristine Ivarsson

Uppskattad lunch i Kyrkans hus

Trängseln blir stor runt maten när alla är hungriga. Lunchen 
i Kyrkans hus är känd för att vara god. 

När alla har ätit och blivit serverade kaffe tar sig dagens mat-
fixare Gun-Britt Johnsson och Gunborg Fredriksson också en 
bit mat. 
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Onsdag 19/10 15.00
Poesi och glädje
Måndag 24/10 10.00 
Vandring med Ingrid 
Tisdag 25/10 18.00
Ostprovning, Sivans ost
Begränsat antal platser, först 
till kvarn gäller. Deltagaravgift. 
Anmälan senast torsd. 20/10.

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Frändefors kyrka 
Söndag 16 oktober kl.11.00

Familje- 
gudstjänst 

Jubilatekören med musiker 
Barngrupperna 

Kyrkfika 
Victoria Håkansson,  

Lennart Staaf 

Välkomna!

Söndagscafé
Gestad Bygdegård

Söndag 16/10 kl. 15.00
Underhållare 

Alva Svantesson 
och Uno Hansson

Välkomna!
2716 Kamratringen

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

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Vi öppnar för säsongen
Torsdag 13/10 kl. 9.00

Som vanligt står kaffet på och för att 
fira öppningen så har vi  

kvällsöppet med mingel 18-21

Välkommen önskar Göran med personal

Julmarknad i Brålanda 2016-12-03
Världens längsta tomtetåg??!

Lördag 3 december genomförs 
Julmarknaden och ”Tomtetåget i Brålanda.”

En tradition som startade redan 1952.
5000-8000 besökare beräknas vara del i tåget eller vara åskådare.

Du som vill medverka eller bara besöka Brålanda som
åskådare är hjärtligt välkommen MEN kom i tid...

Det kommer att vara trångt under hela dagen! 
Speciellt då Tomtetåget startar 16.00
Affärer och försäljningsställen är öppna hela dagen
Vill Du som marknadsförsäljare boka marknadsbod 
eller marknadsplats? 

Kontakta  
Karl-Evert Johansson 0521-30367, 070-5364739 eller  
Hardy Wikström 0521-30001, 070-6975289. 

För anmälan av ekipage, djur eller tomtar till tomte-
tåget kontakta Linus Stenmark 0768-790306

Brålanda • Frändefors

Populära Loppisrundan 
hade många utställare 
i och omkring Brålan-
da. Trots det regniga 
vädret kom det många 
besökare, även långvä-
ga. Det fanns mycket 
att välja bland och 
flera tillfällen för den 
fikasugne.

Ruschig loppisrunda

Loppisen på Café Gula Huset, ägaren Kent Berntsen, diskuterar ett lock med Gunilla Lövgren, 
Julia Hyllander, Hanna Johansson och Uno Löfgren.

Ränneloppisen i Sundals Ryr. Berit Pettersson säljer bland annat glas. Ernesto Nerio och Elin 
Andersson Borssén, med snart ettårige sonen tittar på något som verkar intressant.

Glädje och tacksam-
het över årets skörd 
präglade som sig bör 
gudstjänsterna på 
Tacksägelsedagen. 
Kyrkorna pryddes 
med skördealster och 
det bjöds på mycket 
härlig sång, musik och 
gemenskap. 

I Frändefors kyrka hade 
skördealstren placerats i 
mittgången och vid altaret.

Den välsjungande kyr-
kokören sjöng under kantor 
Ruben Bengtssons ledning 
med Sigrid Östenberg vid 
pianot och Sanna Andersson 
på cello. 

Tacksägelsedagen är även 
kyrkosångens dag och kyr-
koherde Ralph Liljegren 
berörde i sin predikan vik-

Glädje och tacksamhet över skörd 

Hela kyrkan sjöng rörelsesång på Tacksägelsedagens skördegudstjänst i Gestad kyrka. 

Enligt loppiskartan som 
arrangörerna Brålanda Fö-
retagarförening och Brålan-
da Galleria låtit trycka upp 
fanns det loppisar på drygt 
20 platser och med flera ut-
ställare.

– Det har varit jättemyck-
et folk här i Gallerian, berät-
tar Kjerstin Parsmo på Ugg-
leboden. 

Åttersruds bygdegårds-
förening hade också många 
utställare.

– Vi har ställt upp 25 bord 

och någon behöver två. Det 
kommer och går folk hela ti-
den, säger styrelseledamoten 
Linda Fahlén, som är glad 
över uppslutningen.

Simon Andersson är den 
yngste utställaren, tillsam-
mans med mamma Jeannet-
te och han gillar det här med 
loppis.

– Det går jättebra, säger 
Simon.

 Ett gäng utställare finns 
på Brålanda Vandrarhem.

– Jag får se vad jag blir av 
med, resten packar jag till se-
condhanden som jobbar för 
ungdomarna, för jag behö-
ver det inte, säger utställaren 
Annika Land.

 Ränneloppisen i Sundals 
Ryr hade rekordmånga ut-
ställare.

– Det har varit många här 
som vi inte sett förut, berät-
tar Berit Pettersson.

 Bagageluckeloppisen vid 
Café Gula Huset hade flera 
bilar, kärror och tält. Kent 
Berntsen fick emellanåt gå 
ifrån caféet och till källarens 
loppis för att diskutera med 
kunderna där.

– Trevligt med alla besöka-
re, säger Kent.

 Många gick hem med 
saker som är bra att ha. De 
som inte tyckte de behövde 
fler grejer tog en fika och 
pratade med vänner och be-
kanta. 

Marianne Karlsson

ten av sång och att Bibeln 
uppmanar till att sjunga till 
Herrens ära. 

Svenska Kyrkosångsför-

bundet är det i särklass störs-
ta körförbundet och dagens 
kollekt gick dit. Kyrkkaffet 
avnjöts i Församlingshem-
met och där auktionerades 
de skänkta skördealstren 
ut. Ann-Sofie Larsson höll 
i klubban och behållningen 
gick till Svenska kyrkans in-
ternationella arbete. 

Världens barn 
I Gestad kyrka var det skör-
degudstjänst för alla åldrar, 
med utdelning av barnbi-
beln till femåringarna. 

De olika barn- och ung-
domsgrupperna sjöng under 

kyrkomusiker Dan Rosen-
grens ledning. Barn- och 
ungdomsledarna Anna Jo-
hansson, Britta Johansson 
och komminister Anette 
Jarsved Carlson talade om 
att det finns mycket att vara 
tacksam för. Årets skörd som 
ger oss mat, exempelvis. 

I församlingshemmet 
bjöd, som traditionen bju-
der, Centerkvinnorna på 
kyrkkaffe. Skördealstren blev 
ett lotteri där behållningen 
gick till Världens barn. 

Marianne Karlsson 

Lions Club, Brålanda 2015-
07-01 – 2016-06-30. Insam-
lade medel: Lotterier 42 000 
kr. Julmarknad 44 000 kr. Gå-
vor, privat 8 000 kr. Allsångs-
kvällar 53 000 kr. Catering 8 
000 kr. Totalt 155 000 kr.

Utdelade medel: Brålanda 
Väntjänst 10 000 kr. Stipen-
dier 5 000 kr. Hörselskada-
de 5 000 kr. FUB 5 000 kr. 

Skolor, lokalt 10 000 kr. Lä-
ger ungdom, diabetes 8 000 
kr. Allsångskvällar 39 000 kr. 
Barnavd NÄL 10 000 kr. Can-
cerfond – väst 12 000 
kr. Syrien, Japan med flera 42 
000 kr. Svenska Kyrkan 5 000 
kr. Fonderat 4 000 kr. Totalt 
155 000 kr.

Folke Olsson,  
kassaförvaltare

FÖRENINGSREFERAT
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I snart tre år har 
Helena Stor Hansson 
varit näringslivschef 
i Melleruds kommun. 
Nu drar hon vidare mot 
nya uppdrag, i Värm-
land.

– Det är roligt att ha gjort 
de här åren, jag har fått stort 
stöd av företagarna här i 
kommunen och att lämna 
Mellerud var inget lätt be-
slut. Men en oväntad chans 
dök upp och den tar jag. Det 
är väl en klyscha men jag 
går inte ifrån något utan till 
något, men så är det, säger 
Helena som snart blir hela 
Värmlands näringslivsstra-
teg.

Långsiktighet
När Helena började jobbet i 
Mellerud hade hon från po-
litiken i Mellerud uppdraget 
att utarbeta en marknadsfö-
ringsplan, en näringslivsplan 
och en plan för driften av 
Dalsland Center.

– Jag visste vad jag skulle 
göra och har gjort det på ett 
sätt som jag tror är det rätta; 
att plocka de lågt hängan-
de frukterna, utgå från det 
som finns och är möjligt att 
greppa. Mitt arbete bygger 
på långsiktighet, det tar tid 
innan konkreta resultat syns, 
säger hon.

Lyfta Mellerud
Det som tagits fram i planer-
na har omsatts i praktiken på 

Näringslivschefen mot nya mål

Näringslivschef Helena Stor Hansson lämnar Mellerud i slutet av oktober för att arbeta som 
näringslivsstrateg i Värmland. 

en rad områden. Att mark-
nadsföra Mellerud som bo-
stads- och etableringsort har 
bland annat skett genom att 
delta på bomässor och jobba 
vidare med Hollandsprojek-
tet som lett till att flera hol-
ländska familjer slagit sig ner 
i Mellerud.

– Ett idogt arbete är igång 
med att lyfta Mellerud. Det 
är viktigt med tanke på en 
eventuell framtida regions-

ammanslagning. Mellerud 
ligger rätt till geografiskt och 
här finns karriärmöjligheter, 
säger Helena. 

Skola och industri
För näringslivets utveckling 
och framtida kompetens-
försörjning har industri-
företagen och skolan förts 
samman. 

Företagen har till exem-
pel fått ge sin bild till elev-

er i skolan av hur det är att 
jobba inom industrin. Man 
började på gymnasiet och 
fortsätter nu med niorna. 
Flera arbetsmarknadsdagar 
har genomförts på Dahlsti-
ernska gymnasiet, uppskat-
tade av både företagen, elev-
er och arbetssökande.

– Skolan lyssnar på nä-
ringslivet och tvärtom. Allt 
handlar om att människor 
möts, säger Helena.

Under hennes tid i Mel-
lerud har också UF (Ung 
företagsamhet) fått liv igen. 
Flera företag är igång.

Information om 
möjligheter
– Jag har också försökt infor-
mera om organisationer och 
bidrag som företagare kan 
ha nytta av. Det finns resur-
ser att tillgå och det är bra 
att få veta vad som erbjuds 
i konkreta stöd. Bland annat 
har jag skrivit om det i mina 
nyhetsbrev på kommunens 
hemsida. Till exempel har 
lanthandlarna här i kom-
munen och i hela Dalsland 
hoppat på ett projekt där 
man fått pengar för utbild-
ning i till exempel skyltning 
och information till turister, 
berättar Helena.

Hon har även jobbat för 
att öka närvaron av Nyföre-
tagarcentrum i Mellerud och 
de har haft flera kurser här 
under våren för människor 
som vill starta företag.

Dalsland Center
När det gäller Dalsland 
Center har man, enligt den 
utarbetade planen, utvecklat 
konferensverksamheten och 
välkomnar allt oftare konfe-
renser. 

Det har lett till att lokaler-
na upptäckts av fler och det 
har i sin tur fört med sig att 
många nu vill fira bröllop 
där. En hemsida för Dals-
land Center har skapats och 

foldrar har tagits fram och 
haft en bra åtgång.

Nyetableringar
– Det befintliga näringslivet 
är viktigt, men det är också 
viktigt att skapa förutsätt-
ningar för nyetableringar. 
I samarbete med Position 
Väst marknadsför vi Mel-
lerud som etableringsort. 
Förfrågningar kommer från 
både svenska och norska fö-
retagare. Jag hade gärna sett 
lagerhallar byggas här. Ef-
terfrågan på sådana är stor, 
läget är strategiskt och vi har 
ofta förfrågningar, senast nu 
i veckan. Mellerud är ett nav, 
säger Helena.

I stort tycker hon att Mel-
lerud utmärker sig genom att 
man har ett bra företagstän-
kande och en bra känsla för 
marknaden på hemmaplan.

– Jag önskar att fler såg 
våra möten som ett tillfälle 
att dra nytta av varandra och 
jag önskar att företagarna i 
högre grad åkte norrut och 
söderut för att träffa andra 
företagare. Företagsträffar 
och vd-nätverk är utmärkta 
sammanhang för att hitta 
stöd och resurser när det 
gäller personalförsörjning. 
Många prioriterar inte detta 
för man har fullt upp. Jag 
kommer att sakna Mellerud 
och den vi-känsla som finns 
här, avslutar Helena Stor 
Hansson.

Karin Åström

Kroppefjälls IF har 
tilldelats Länsför-
säkringar Älvsborgs 
stipendium ”Lovande 
Förebilder”. Förra 
veckan mottog de 
pengar och blommor 
vid klubbstugan på 
Brunnsvallen.
Stipendiet delas ut av Läns-
försäkringar Älvsborg till 
föreningar eller verksamhe-
ter som bidrar till en positiv 
samhällsutveckling och en 
bättre vardag för barn och 
ungdomar.

– I år handlar det om inte-

gration, därför får KIF vårt 
stipendium, säger Johanna 
Svedung, kontorschef på 
Länsförsäkringar i Väners-
borg, som på tisdag kväll 
förra veckan överlämnade en 
check på 10 000 kronor till 
föreningen.

Pengarna ska gå till det 
integrationsarbete KIF de 
senaste två åren med stor 
framgång bedrivit.

– Det är oerhört tack-
samt, vi kämpar om varenda 
krona, som alla föreningar, 
säger ordföranden Martin 
Eriksson.

KIF har idag 300 medlem-

mar och kan ställa upp ett 
elvamannalag med elva olika 
nationaliteter.

– Det är kul, ingen bryr 
sig var man kommer ifrån, 
om det är Island, Åland, 
Sverige, Syrien, Afghanistan 
eller något annat land, säger 
tränaren Mikael Andersson, 
föreningens kanslist och trä-
nare.

– KIF hade varit på väg re-
jält utför om inte så många 
nya kommit, säger Martin 
Eriksson.

Karin Åström

KIF fick stipendium

Johanna Svedung, Länsförsäkringar, lämnade över  ett stipendium på 10 000 kronor till KIF 
förra veckan.

Detaljplan ställs ut
Nu och fram till 31 ok-
tober ställs detaljpla-
nen för Lunden 3 ut 
på Medborgarkontoret 
och på Biblioteket i 
Mellerud.

Syftet med planen är att 
möjliggöra en utbyggnad av 
Rådahallen samt att begrän-
sa biltrafiken på Bergsgatan 
och Korngatan. Förslaget till 
detaljplan är i enlighet med 
kommunens översiktsplan.

I Melleruds kommun är 
behovet stort av inomhus-
lokaler för idrottsutövande, 
detta är också enligt kom-

munen ett bra medel i inte-
gration av nyanlända till det 
svenska samhället.

Planförslaget ger möjlighet  
att den befintliga idrottshal-
len byggs ut med ytterligare 
idrottshall med 25 gånger 
60 meter, 1 500 kvadratme-
ter. Planen ger dessutom en 
byggrätt för den befintliga 
förrådsbyggnaden norr om  
nuvarande idrottshall. Det 
läggs också på en byggrätt 
för en framtida speaker-hytt 
i anslutning till konstgräs-
planen.

Planen innebär att trafik 
förbjuds på den del av Bergs-

gatan som ligger utsnför hu-
vudentrén till Rådahallen. 
Syftet är att denna delen av 
Bergsgatan ska utformas som 
ett litet torg med ny mark-
beläggning, träd och tydliga 
hinder för biltrafiken.

Den befintliga hundrast-
gården kommer att tas bort 
och kommunen iordnings-
ställer en ny i centrala Mel-
lerud.

Detaljplanen vinner laga 
kraft tre veckor efter anta-
gandebeslutet. Beräknad ge-
nomförandetid är fem år.

Illustrationsbild över den planerade utbyggnaden.
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Anders och Egon 
SM-mästare
HUNDSPORT 
Anders Johansson, 
med rötterna i Åsens-
bruk, har kammat hem 
ett SM-guld i Drag-
hunds-SM barmark.
När Draghunds-SM bar-
mark avgjordes den gång-
na helgen på Bergeforsens 
skidstadion i Sundsvall stod 
Anders Johansson och hans 

riesenschnauzer Egon som 
segrare i klassen Cykel Män 
(DBM) B 4,8 kilometer.

Anders och Egon vann 
båda loppen de ställde upp 
i med tiden 10,41 respektive 
10,50. De tävlade för Svens-
ka Riesenschnauzerklubben 
under SM.

Arrangör var Sundsvalls 
BK Draghund.

Susanne Emanuelsson

Melleruds IF sänkta på hemmaplan

Wictor Svensson var tillbaka i truppen efter två matchers ska-
defrånvaro och såg till att utmana Kode. Målskytten Simon 
Svensson i förgrunden.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – Kode IF

1-2 (0-0)
Kval till division 3

Målskyttar:
51’ 0-1 Hardi Kalkali
57’ 0-2 Anton Lindgren
73’ 1-2 Simon Svensson (straff)

FOTBOLL 
Kvalet till division 4 
började absolut inte 
bra för Åsebro IF i 
lördags när man åkte 
till Orust för att möta 
Myckleby/Stala. Hem-
malaget tog ledningen 
tidigt och kunde till 
slut vinna med hela 
9-0 mot dalslänning-
arna.

Ett kval är alltid ett kval 
och allt kan hända. Men att 
förlora med 9-0 hör inte till 
vanligheterna och är något 
man snabbt vill glömma, i 
alla fall om man frågar Åse-
bros assisterande tränare Per 
Aronsson.

– Jag hade nästan glömt 
matchen, synd du påminde 

mig, sade han efter matchen 
och skrattade gott. 

– Det var skit, vi tappade 
allt. Vi får tre ganska snab-
ba mål emot oss och då rann 
krafterna ur oss. Vi försökte 
sen samla ihop oss till an-
dra halvlek, det höll en kort 
stund och vi tappade igen, 
berättar Aronsson.

Åsebro fick 1-0 emot sig 
efter 17 minuter och sedan 
rann det på. Före den för-
sta halvleken var slut ledde 
hemmalaget med 5-0 mot 
ett desarmerat Åsebro.

Tre fjärdedelar av backlin-
jen saknades i matchen, men 
det var inget man skyllde 
ifrån sig på.

– Det påverkade så klart, 
men det blev lite väl stora 
siffror, sade Per.

Nu hoppas man kunna 

revanschera sig stort mot IF 
Viken till helgen. De kvalar 
för att hålla sig kvar i divi-
sion 4 och har allt att förlora.

– Vi har ju allt att vinna 
egentligen. Vi har kvar våra 
chanser, bara att försöka 
klämma till Viken på lördag. 
Vinner vi där har vi sedan 
stora chanser att ta oss upp. 
Vi får bara hålla tummarna 
att Stala/Myckleby gör en 
lika bra match mot Viken 
om två veckor som mot oss, 
sade Per Aronsson.

I kvalet till division 4 är 
det två lag som avancerar till 
division 4. Skulle då även 
Melleruds IF ta sig upp via 
kvalet är det alla tre lagen i 
kvalgruppen som får ta ste-
get upp. Men efter helgens 
förlust är det bara seger som 
gäller för Åsebro.

ÅIF i kvaldebacle - ”Vi tappade allt”

SLUTRESULTAT
Stala/Myckleby – 

Åsebro IF 
9-0 (5-0)

Kval till div. 4 
 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
17’ 1-0 Christopher Normén
28’ 2-0 Christopher Normén
38’ 3-0 Gabriel Tartagni
40’ 4-0 Rasmus Kindemo
43’ 5-0 Rasmus Kindemo
49’ 6-0 Henrik Samuelsson
61’ 7-0 Gabriel Tartagni
86’ 8-0 Alexander Hellohf
89’ 9-0 Angelo Malesic

– Det kan inte bli mycket 
sämre, sammanfattar Arons-
son det hela och laddar om 
för ny match på lördag.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Melleruds IF har nu in-
lett kvalet till division 
3, efter andraplatsen 
i division 4 efter IFK 
Åmål. I lördags gästa-
de division 3-laget 
Kode IF Rådavallen 
och kunde ta med sig 
tre viktiga poäng hem.
Mellerud inledde mycket 
bra i höstrusket på Rådaval-
len i lördags. 

Kode IF, från division 3, 
hade inte mycket att visa 
upp i den första halvleken. 
Mellerud däremot var desto 
piggare och kunde fixa en 
hel del halvchanser inled-
ningsvis.

Absolut närmast i den för-

sta halvleken var mittback-
en Adam Jonasson med en 
rensning från egen planhalva 
som var centimeter ifrån att 
segla in under Kodes ribba. 
Men gästernas keeper rädda-
de även denna boll, som så 
många andra av MIFs kvali-
ficerade lägen.

Målchanser
Kode hade också en fin mål-
chans, detta efter en slarvig 
passning på mittplan som 
gav Kode en kontring, som 
dock blev resultatlös. 

– Det är en match vi inte 
ska förlora, vi är ett bättre lag 
sett till 90 minuter. Framför 
allt i första halvlek Vi går 
in och för matchen och vi 
är det bättre laget, inget att 
snacka om. Vi kan ju, och 
kanske bör leda med 1-0 
efter 15 minuter. De hade 
väl knappt någon målchans 
i första halvlek som är att 
snacka om, sade Melleruds 
tränare Peter Jonasson efter 
matchen.

I den andra halvlekens in-
ledning kom däremot den 

första motgången för Mel-
lerud. 1-0 genom gästernas 
Hardi Kalkali som snabbt 
blev 2-0 efter en kontring.

– Det är ju så att ju högre 
upp man spelar desto mer 

Snygg start av Melleruds IBK

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –

Orust IBK 
7-4 (1-1, 2-1, 4-2)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar MIBK:
Första:
17:29 1-1 Michael Lind
Andra:
10:56 2-2 Simon Mjörnestål
14:29 3-2 Eric Johansson
Tredje:
04:59 4-3 Filip Karlsson
10:54 5-4 Michael Mjörnestål
11:43 6-4 Eric Johansson
19:56 7-4 Michael Lind

INNEBANDY 
Det var seriepremiär för Melleruds innebandy-
klubb i Rådahallen i lördags. Efter underläge 
vände Giants till seger och besegrade erkänt 
duktiga Orust med 7-4.

– Jag tror att det är mycket 
premiärnerver och att man 
är lite trevande i början. Vi 
går ner lite på folk och det 
ger också en liten effekt, 
menar Lind.

Drog i från i tredje
Om det var premiärnerver i 
den första perioden så var de 
borta i den tredje då Melle-
rud släppte lös sina krafter.

Efter en jobbig kvittering 
till 3-3 direkt i inledningen 
på tredje kunde man sedan 
dra ifrån. Duktiga Filip 
Karlsson satte 4-3, Simon 
Mjörnestål 5-4 och mindre 
än en minut senare kom 6-4 
genom Eric Johansson.

Sista målet fick Michael 
Lind passande nog sätta med 
fyra sekunder kvar av match-
en, fullt rättvist och välför-
tjänt, som kronan på verket i 
denna härliga premiär.

– Vi gör en bra match för 
att vara premiär. Vi gör de 
sakerna som vi pratat om 

tar man vara på målchan-

serna. Det är det som skiljer, 

de hade mer spetskvalitet i 

avslutningarna, förklarade 

Jonasson.

Nytt övertag
Men MIF reste sig efter bak-
längesmålen. Laget började 
skapa chanser igen, liksom i 
första halvleken.

Det lönade sig till slut, då 
Joel Lundgren kunde spela 
fram till Simon Svensson, 
som blev fälld innanför 
straffområdet. Straffen tog 
han själv och satte i mål, 
som så många gånger tidiga-
re denna säsong. 

Efter reduceringen var det 
full fart framåt för hemma-
laget, men närmare än ett 
bortdömt mål i den 79:e mi-
nuten kom man inte. Detta 
efter ett inspel i ett stökigt 
straffområde med många 
spelare i. Då blev en vitklädd 
MIF:are avvinkad för offside 
när bollen sköts i mål.

Förlusten, en tung sådan, 
förkunnades efter fem till-
läggsminuter, men MIF var 
inte förkrossande enligt Pe-
ter Jonasson.

– Det är absolut inte kört, 
det är ett seriespel. Konga-
hälla ser starka ut och kan slå 
detta gäng nästa helg. Vin-
ner vi nere i Falköping nästa 
helg, som vi ska göra, så lever 
serien mot Kongahälla i sis-
ta matchen. Jag är jättenöjd 
över 90 minuter. Sedan gör 
de det de är bra på och ställer 
om på oss, sade Peter.

I den andra matchen i 
kvalgrupp åtta vann Kong-
hälla borta mot Falköping 
med 4-1 

Tobias Coster

SPORT

En seriepremiär innebär all-
tid nerver och en osäkerhet 
i var man står som lag. Ofta 
har man en lång och tung 
försäsong bakom sig och 
längtan efter att äntra planen 
är stor. 

Melleruds IBK skötte allt 
vad en premiär innebär på 
bästa sätt, med nya träna-
ren Michael Lind bakom 
spakarna för första gången i 
skarpt läge.

– Det kändes bra, jag tyck-
te att jag föll ifrån den rollen 
efter som jag spelade själv. 
På något sätt så blev det inte 
den rollen jag trott. Enbart 
positivt, jag tyckte flera av de 
som är lite nyckelpersoner i 
år, drog sitt strå till stacken 
och hjälpte mig med den bi-
ten, säger han. 

MIBK inledde med att 
hålla tätt i 13 minuter i Rå-
dahallen, men Orust gjor-
de säsongens första mål i 
Giants borg. Dock kunde 
coach Lind utjämna strax 
före pausvilan efter en as-
sist från Ove Zetterström, 
som kunde tillräkna sig hela 
fyra framspelningar i seger-
matchen.

Vände i andra
I den andra perioden ham-
nade Mellerud återigen i 
underläge men än en gång 
studsade man tillbaka. 

Denna gång på ett frislag 
framför Orust målbur tio 
minuter in i perioden. Ove 
slog en kort till hemvända-
ren Simon Mjörnestål, vars 
boll dunkades in bredvid en 

framgångsrik täckning av 
Gustav Ahlqvist, som skym-
de för gästernas målvakt.

Tre minuter senare var det 
Eric Johanssons tur att pre-
sentera sig för hemmapubli-

ken. Han drog till med ett 
handledsskott som ställde 
både publik och målvakt, 
men mål var det och ledning 
för MIBK för första gången i 
matchen.

Nye tränaren och tvåmålsskytten Michael Lind med bollen, 
samtidigt kollar Gustav Ahlqvist på. Foto: Andreas Asp.

och som vi ville göra. Sedan 
finns det alltid saker man 
kan göra bättre, men seger i 
premiären är superbra. 

Det syntes på killarna att 
de var glada efter matchen 
och jag är också jättenöjd, 
sade Michael Lind, Giants 
nya coach för säsongen 
2016/2017.

Tobias Coster
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Rudevi Idrottsplats

Kval till Div. 4 Bohuslän Dal 2017

Lördag  15 oktober kl. 14.00

Åsebro IF – IF Viken

 

Dagens matchbollar är skänkta av:
Ellinor & Melker Thill, LE-Gruppen, Thores Däck, Fixus,  

Grinstads Lanthandel, Axima

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Vid dåligt väder spelas matchen på  
Dalslands Sparbank Arena klockan 14.00

Nordisk Service &  
Installation AB

Andersson tar över Kroppefjälls IF

Michael Andersson instruerar på en träning i Kroppefjälls B-lag. Nu står det klart att han tar 
över som tränare för A-laget till nästa säsong. Foto: Tobias Coster/arkivbild.

FOTBOLL 
Med ett stort hjärta 
för föreningen och med 
många års tjänst blir 
han nu tränare för A-la-
get. Mikael Andersson 
ersätter alltså Michael 
Eriksson som var på 
posten i ett år, men 
aviserade efter sista 
seriematchen att han, 
på egen begäran, inte 
fortsätter.

Mikael Andersson har tränat 
Kroppefjälls B-lag och lett 
deras stora arbete med inte-
gration, som man prisats för 
i både TV-program och med 
utmärkelser. Nu tar han ett 
kliv upp i seriesystemet och 

kommer att coacha A-laget 
säsongen 2017.

– Det ska bli väldigt kul. 
När jag fick frågan behöv-
de jag inte fundera länge. 
Att jag fick med mig Stefan 
Törnros och Jonatan Ema-
nuelsson betyder väldigt 
mycket. Plus Andreas Er-
iksson som målvaktstränare. 
Jag ser framemot att jobba 
tillsammans med dem nästa 
år, berättar han.

Stefan Törnros har varit 
assisterande bakom Eriksson 
under säsongen och fortsät-
ter alltså bakom näste trä-
nare. Nya målvaktstränaren 
Andreas Eriksson kommer 
senast från spel för Melle-
ruds IF, men där satte skad-
or stopp för hans karriär, 

bara tillfälligt får vi hoppas. 
Mikael Andersson har i sitt 
arbete med föreningen följt 
laget på nära håll under sä-
songen, och kommer fort-
sätta på det spår som Micha-
el Eriksson påbörjat.

– Det som laget har visat i 
år är något att bygga vidare 
på. Det finns givetvis en idé 
i huvudet hur vi ska jobba 
med laget, på träningar och 
matcher, säger han.

Vill till division 5
Målsättningen är att ta klivet 
upp till division 5, som man 
försökt och varit nära att 
göra två år i rad nu.

– Målsättningen ska vi 
forma tillsammans med 
spelarna, men givetvis vill 

vi lämna division 6. Får vi 
behålla truppen och spetsa 
den med några nya så är vi 
absolut ett lag för division 5. 
Vi vill förbättra det som va-
rit bra och även plantera våra 
nya idéer. Vi ska ta vara på 
halvåret vi har fram till serie-
starten på bästa sätt, berättar 
Andersson.

Hans spelare har varit 
trogna under säsongen och 
har stundtals visat att man är 
ett duktigt fotbollslag. Men 
för att det ska räcka till en 
serieseger, som är svårt som 
det är, så krävs rätt inställ-
ning hos spelarna.

– En bra spelare är en spe-
lare med den rätta inställ-
ningen. Att komma till trä-
ningen förberedd och med 
inställningen att göra sitt 
bästa. Det är sådana spelare 
vi vill se i Kroppefjälls IF 
2017, säger Andersson.

Engagerad tränare
På frågan om vad han som 
tränare kan bidra med så är 
teamet bakom laget en viktig 
faktor, enligt Mikael.

– Min bästa egenskap som 
tränare är mitt engagemang 
och att jag har en tydlig 
idé. Tillsammans med mina 
tre kollegor som var och 
en kommer att bidra med 
enormt mycket fotbollskun-
skaper så känns det som en 
bra kombination.

Avslutningsvis berättade 

Mikael Andersson hur stolt 
han är över säsongen fören-
ingen har bakom sig, ett lyft 
för hela orten.

– Jag vill även lyfta fram 
det fantastiskt roliga 2016 
jag haft. Att vara ledare för, 
och vän till de asylsökande 
har varit väldigt utvecklan-
de. Jag önskar dem det bästa, 
både i föreningen och i livet, 
berättar Andersson, som tar 
med sig ett par killar från 
andralaget.

– Några killar följer med 
upp i A-truppen. Bland an-
nat Mohamed Firas Sarha 
från Syrien och Morteza Sol-
tani från Afghanistan.

Framåt och uppåt
Känslan man får, efter en 
framgångsrik säsong trots 
den deppiga avslutningen, 
är att det bara kan fortsätta 
framåt och uppåt för Krop-
pefjälls IF. 

Nu förstärker man staben 
runt laget med målvaktsträ-
nare och en hjälptränare i 
Jonatan Emanuelsson, förut-
om Andersson själv. Får man 
ytterligare något förstär-
kande nyförvärv likt Elias 
Wernheden förra säsongen, 
så är man ett lag att kriga om 
förstaplatsen i division 6.

Tobias Coster
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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

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

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

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

BILREKOND
in- och utvändigt

Lyktpolering fast pris
Keramisk lackskydd

Privat- och företagsbilar

Tel. 076-172 06 00

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakta@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

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

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum
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BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Storvägen 36
2 rok, 65 kvm, vindsvåning. 
Toppskick. Fin utsikt.  
Tillgång till carport.

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

Tel. 0530-404 00 | www.oscarssonsbil.se

Hus eller mindre gård
av nyblivet pensionärspar,
ev. senare köp. Birgitta o.  
Lasse, tel. 070-569 27 20.

ÖNSKAS HYRA

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

60 personer gick promena-
den i lite kallt väder. Rätt 
rad vuxenfrågor: 1. 2 1959, 
2. X Vågen, 3.2 Härjeda-
len, 4.1 5, 5. 2 Challenger, 
6.1 15 år, 7. X Ögon, 8. 2 
Trivial Pursuit, 9. 2 Högsä-
ter, 10. 1 Termikvind, 11. X 
Hiiary Clinton, 12. 2  Lika 
stora. Rätt rad barnfrågor: 
1.X Rådjur, 2. 2 Oktober, 3. 
2 Älg, 4. 2 Karl Johan, 5. X 
Skogsmulle, 6. 1 365 dagar, 
7. X Mekaniker, 8. 1 Enter, 
9. 1 Gladiatorerna, 10. 2 

Rödluvan och vargen, 11. 
X Taco, 12. 1 2. Skiljefrå-
ga: cirklar. 1:a pris: 12 rätt 
Marcus Andersson, 55st. 2:a 
pris:  11 rätt Kerstin Alm-
qvist, 43st. 3:e pris: 11 rätt  
Kerstin Larsson, 47st.
Extra vinst:  Hans Larsson. 
Barnvinnare: Wilma An-
dersson, Nellie Vallhagen, 
Ida Oskarsson, William 
Karlsson, Theo Andersson.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 9/10

Regnig tävling
HÄSTSPORT 
Melleruds Ridklubb 
anordnade under 
söndagen en lokal 
hopptävling för ponny. 
Tyvärr stod inte väd-
rets makter bi, utan 
stundtals regnade det 
ordentligt.

Det var en kylig förmiddag 
och under dagen kom någ-
ra rejäla regnskurar. Men 
tävlingen genomfördes utan 
problem med totalt 69 star-
ter. Med framridning ute i 
paddocken framför stallet 
och framhoppning inne i 
ridhuset flöt det på bra.

Placeringar
I förklass Lätt C placerade 
sig Wilma Persson, Eds RS, 
Tuva-Lisa Carlsson, Nun-
torp HSK och Michaela 
Eriksson, Eds RS i sina res-

pektive kategorier. I klass 1 
Lätt C+ placerade sig Vera 
Kutscher, Åmåls RK, Wilma 
Persson, Eds RS och Wilma 
Johansson Eds RS i sina res-
pektive kategorier. Denna 
omgång av division 2 pon-
nyhoppning vanns av laget 
från Eds RS.

Domare var Helena Jan-
veden, överdomare Hasse 
Forsman, tävlingsledare 
Camilla Lindblom Fors, 
banchef Emelie Hecktor 
och ansvarig sjuksköterska 
Carina Kihlberg. Med hjälp 
av Gunnel Frölin smyckades 
banan.

Cafeterian var öppen och 
sålde en massa hembakade 
godsaker. När klubben har 
medlemmar som hjälper till 
både före, under och efter en 
tävling så fungerar en sådan 
här dag väldigt bra.

AnnChristine Ivarsson

Tävlingar två 
helger i rad
BADMINTON 
1-2 oktober arrangera-
des badmintontävling-
en GotElit i Göteborg. 
BMK Stinget hämtade 
hem ett guld, två 
silver och tre brons-
medaljer. 
Tävlingen är indelad i två 
klasser, elit och nationell. 
I elit tävlar de 32 bäst ran-
kade spelarna i landet och i 
den nationella tävlingen spe-
lar övriga deltagare. Malena 
Norrman spelar i elitklassen 
under 17 år och hon tog 
hem ett guld i damdubbel 
och två brons i mixed och 
singel. Julia Jonsson spelar i 
klassen under 13 år och spe-
lade hem ett silver i singeln. 
I klassen under 11 år tävlar 
Elvira Olsson, Agnes Ferm 
och Nora Larsson. Elvira 

Julia Jonsson tog silver i singel 
i klassen under 13 år.

vann ett silver i damdubbeln 
och ett brons i singel. Nora 
och Agnes vann ett brons i 
damdubbeln. 

Malena är etablerad i sve-
rigetoppen, under 17 år. När 
det gäller övriga Stingetdel-
tagare var det deras första 
tävling i stora sammanhang. 
Alla spelade på sin högsta-
nivå och gjorde mycket bra 
resultat. Det var mycket ner-
vöst inför premiären i denna 
tävling.

8-9 oktober spelades Pi-
cassofjädern i Kristinehamn. 
Våra spelare var Elvira Ols-
son och Alma Olsson. Alma 
gjorde sin bästa turnering 
någonsin och spelade sig 
fram till en kvartsfinal. El-
vira fick spela i en högre 
klass än vanlig och även hon 
spelade en fantastisk tävling 
och vann ett brons i klassen 
U-13.

Det är ett intensivt täv-
lande just nu för Stingets 
spelare. Kommande helg ska 
Malena tävla i Köpenhamn. 
Där väntar europaeliten, 
så det blir tuffast tänkbara 
motstånd för Malena. Hel-
gen efter är det tävling i Ma-
riestad, dit flera Stingetspe-
lare är anmälda.

BMK Stinget 

SPORT

Någon som sett Zimba
som bor i Ingribyn. Borta 
sedan fyra veckor tillbaka. 
Tacksam om ni ringer 070-
204 77 58.

BORTSPRUNGEN

Vinterförvaring
Husvagnar och båtar. Tel. 
073-326 40 57.

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

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
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.dackteam.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

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

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

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

EKONOMITJÄNSTER

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

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

FAMILJEJURIDIK

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

MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

NYÖPPNAD SKROT!
Sparrow Recycling
(Odengatan 61, Mellerud)
Robin Adams 070-813 14 45
Thomas Andersen 070-748 09 90
Öppet: Mån-fre 8-18

SKROT

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BYGGHANDEL

BILDELAR

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

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 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 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

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

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

RÖRMOKARE
TOMS RÖR
Reparation & Service
Tel. 073-982 74 94

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

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

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

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

Nyströms
Tel. 0530-122 47 eller 
070-601 88 47
www.nystromsband.se

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING

Vänersborgs Psykoterapi & samtal
Belfragegatan 2, Vänersborg
072-005 74 78
vänersborgspsykoterapiochsamtal.se

PSYKOTERAPI

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.41 - 15 oktober

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. 41 – 15 oktober

21.00  Jenni möter
21.30  Och Piccadilly Circus ligger 
 inte i Kumla
23.05  Millennium
00.35  Perfektion
01.05  Genikampen
02.05  Tro, hopp och kärlek 

21.00  Next level
21.15  Follow the money
22.15  Billions
23.10  Suits
23.50  Marta & Guldsaxen
00.20  Vildmarkstjejer
01.00  Fångade
01.50  Resten av Sverige 

21.00  56:orna - en historia om 
 Sverige
22.05  Fångade
22.55  Tova testar vuxenlivet
23.15  Next level
23.30  Opinion live
00.15  Strömsö
00.45  Kultur i farozonen
01.15  Renskötarna, 01.45 Plus 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Må underbart med Tiffany 
 Persson
21.55  Skavlan
22.55  Budapest brinner
23.40  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
00.10  Vid lägerelden
00.40  56:orna - en historia om 
 Sverige
01.45  Landgång 

13.00  UR Samtiden
16.00  Lärlabbet student
16.30  Ät Vietnam
17.00  Berlin-Tokyo med bil
17.45  Ditt förutbestämda liv
18.30  Darwins glömda rival
19.20  Djurens hotade vandringar
20.10  De sista jägarfolken
21.00  Kate Humble lever med 
 nomader
21.55  IS propagandakrig
22.45  Storbritanniens hemliga 
 avlyssningar
23.30  Artityd 

13.00  UR Samtiden
16.00  Arkitektens hem
16.30  Artityd
17.00  Inspiration i New York
17.30  Världens medicin
17.55  Matchmaking i Tel Aviv
18.40  Från mull till guld - Camilla
  Plums kryddväxter
19.10  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
20.10  Darwins glömda rival
21.00  Ät Vietnam
21.30  Den nya vildmarken
22.25  Djurens hotade vandringar
23.15  Kate Humble lever med 
 nomader 

13.00  UR Samtiden
16.00  Jamie Olivers 
 matrevolution
16.20  Världens fakta: Tekniska 
 underverk
17.20  Ät Vietnam
17.50  Världens natur: Det vilda 
 Skandinavien
18.50  Världens medicin
19.15  Kärleksväktarna
20.05  Jakten på Babylons 
 hängande trädgårdar
21.00  Ditt förutbestämda liv
21.45  Vetenskapsstudion
22.15  Darwins glömda rival
23.05  Den nya vildmarken

09.00  UR Samtiden
15.00  Kärleksväktarna
15.50  Darwins glömda 
 rival
16.40  Ditt förutbestämda liv
17.25  De sista jägarfolken
18.20  Kate Humble lever med 
 nomader
19.10  Planet Earth
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Så gör djuren
21.20  ekniska underverk
22.20  Berlin-Tokyo med bil
23.05  Dokument utifrån

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  Abraham Lincoln: Vampire 
 hunter
23.05  Simpsons
23.35  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.25  My name is Earl
02.50  American dad
03.10  Grimm
03.50  Våra värsta år
04.40  American dad
05.05  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
20.00  Lethal weapon
21.00  Transcendence
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Grimm
04.45  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  Cops
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  The strain
22.00  Underworld: Rise of the 
 Lycans
23.45  Family guy
00.50  Scrubs
01.45  My name is Earl
02.10  Frasier
02.30  Family guy
03.15  Nattsändningar

06.00  Monster jam
06.30  Monster jam
07.00  The new normal
07.30  Ink master USA
08.25  Frasier
08.55  Jims värld
09.20  Fear factor USA
10.25  Face off
11.20  Ink master USA
12.20  NCIS: Los Angeles
13.20  NCIS: Los Angeles
14.20  Continuum
15.20  Last man on earth
15.50  Almost genius
16.20  Almost genius
16.50  Win win
19.00  Community
19.30  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Mumien
23.25  Wyatt Earp's revenge
01.20  Avgrunden
04.15  Almost genius
04.40  Almost genius
05.05  The new normal
05.30  The Mindy project 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Arkitekturens pärlor
11.10  Tro, hopp och kärlek
12.10  Sveriges bästa hemtjänst
13.10  Genikampen
14.10  Matiné: Exit Marrakech
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Strömsö
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  Uppdrag granskning
21.00  Sociala monster
21.30  Svett & etikett
22.00  Döva barns språkut-
 veckling
22.30  Det handlar om oss
23.00  Seriestart: Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 01.10  Dox: How to 
 change the world
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Sverige!
12.15  Resten av Sverige
13.15  Uppdrag granskning
14.15  Lägenhet i 50-talsstil
14.20  56:orna - en historia om 
 Sverige
15.20  Sociala monster
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  Landgång
21.00  Plus
22.00  Opinion live
22.45  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
23.15  SVT Nyheter
23.20  Tro, hopp och kärlek
00.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Landgång
12.45  Anna Järvinen och kvinnorna
13.15  Plus
14.15  Opinion live
15.00  Enkel resa till Korfu
15.45  En bild berättar
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Mord och inga visor
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  Doobidoo
21.00  Skavlan
22.00  Grantchester
22.50  Må underbart med Tiffany 
 Persson
23.05  SVT Nyheter
23.10  Suits
23.55  Nattsändningar

06.00  Fråga doktorn
06.45  Sveriges bästa 
 hemtjänst
07.45  Opinion live
08.30  Uppdrag granskning
09.30  Landgång
10.30  Resten av Sverige
11.30  Genikampen
12.30  Truppgymnastik: EM
13.05  Tjejer tränar voltige
13.10  Karl för sin kilt
14.00  Skavlan
15.00  Truppgymnastik: EM
16.30  Balettdamer
16.35  Må underbart med Tiffany 
 Persson
16.50  Seriestart: Om ett hjärta
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Gissa låten!
21.00  Seriestart: Robins
21.30  Seriestart: The Collection
23.05  SVT Nyheter
23.10  Lördagsbio: Hämnden
04.50  Nattsändningar

08.58-16.15  SVT Forum: 
 Partiledardebatt
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Riket
16.45  MiffoTV
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Marta & Guldsaxen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Kultur i farozonen
22.45  Babel
23.45  Nobelpristagaren Svetlana 
 Aleksijevitj
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.30  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Perfektion
16.45  Renskötarna
17.15  SVT Nyheter på lätt 
 svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Blodssystrar
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Black Coal, Thin Ice
00.05  Förväxlingen
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Marta & Guldsaxen
16.45  Hundra procent bonde
17.15  SVT Nyheter på lätt 
 svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Leve dadaismen
20.55  K-märkt
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Blå är den 
 varmaste färgen
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Jenni möter
09.35  Perfektion
10.05  Det söta livet
10.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vem vet mest?
13.05  Babel
14.05  Blodssystrar
15.05  Vetenskapens värld
16.05  Sverige idag på romani
16.20  Du är här!
16.45  Världens natur: Det vilda 
Skandinavien
17.45  Nysvenskar
18.15  Budapest brinner
19.00  Kulturstudion
19.05  Benjamin Britten och 
 Döden i Venedig
21.05  Kulturstudion
21.10  Peter Grimes på stranden
23.30  Kulturstudion
23.35  Marta & Guldsaxen
00.05  Kultur i farozonen
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.55  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru
21.00  I huvudet på Gunde Svan
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bytt är bytt
21.00  Riktiga karlar
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Paul Hollywoods pajer och 
 desserter
14.55  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.50  Äntligen hemma
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Idol 2016
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.50  Idol extra
23.10  Hercules
01.15  Appaloosa
03.30  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
04.10  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
13.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Riktiga karlar
15.55  Äntligen hemma
16.55  Bonde söker fru
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Bingolotto
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Bingolotto
23.45  Ondskans spår
02.10  Burning man
04.20  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

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

Närings-
livsmässa
Onsdag 19 oktober

Manusstopp:
Torsdag 12 oktober

TEMATIDNI NG
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 13/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Kvarnkullen / Örngatan 6 
Populärt boende. Lugnt och barnvänligt område med närhet till dagis, skola och närbutik. 4 rok. Boyta: 90 kvm.  
Tomtareal: 338 kvm. Pris: 495 000:-

Ring för visning

Mellerud / Centralt / Drottningg. 1 
Toppenläge med närhet till tåg, busstation, gym, skola, affärer och dagis. Gångavstånd ( ca: 5-10 min ) till centrum.
4 rok. Boyta: 110 kvm. Tomtarea: 915 kvm. Pris: 920 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Välkommen 
till vår 

monter på  
Mellerudsmässan

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 51 
2½-planshus som renoverats invändigt under 
2015/2016! Idag inrett med två lägenheter. Totalt 7 
rum och 2 kök. 2 badrum. Boa 223 kvm. Stor härlig 
tomt på 1975 kvm med en fantastisk utsikt.

Pris 595.000:-

ÅSENSBRUK - Valsvägen 2 
Villa i Åsensbruk med natursköna omgivningar. 
Mellan 2002-2013 har många renoveringar gjorts 
såsom omdränering, nya 3-glasfönster, nytt tak, 
nytt kök och badrum. Delvis inglasad altan. 

Pris 975.000:- 

KÖPMANNEBRO - Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010!  
Vackert läge med natursköna omgivningar 5 
minuters promenad från Vänern!. Ca. 4,3 ha mark i 
samlat skifte. Fristående garage och gäststuga. 

Pris 2.195.000:-

BRÄNNA - Byvägen 9 
Bekvämt boende på ett plan! Hemtrevlig villa med 
4 rok och inglasat uterum på baksidan. Lugnt och 
trivsamt läge i ytterkant av mindre villakvarter. 
Vidbyggt dubbelgarage och gäststuga.  

Pris 770.000:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Tova testar vuxenlivet
21.20  Sveriges bästa hemtjänst
22.20  Resten av Sverige
23.20  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.05  Sportspegeln
00.35  Hundra procent bonde
01.05  Uppdrag granskning
02.05  Doobidoo 

21.00  Tjockare än vatten - syntolkat
21.45  Landgång
22.45  Genikampen
23.45  Gift vid första ögonkastet USA
00.25  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.55  Må underbart med Tiffany Persson
01.10  Tro, hopp och kärlek
02.10  Suits
02.50  Skavlan 

21.00  Sveriges bästa hemtjänst - syntolkat
22.00  Svett & etikett
22.30  Sociala monster
23.00  Hundra procent bonde
23.30  Michael Nyqvist – ett porträtt
00.30  Strömsö
01.00 	Profilerna
01.30  Nattsändningar 

09.00  UR Samtiden
15.00  Världens fakta: Tekniska 
 underverk
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Lärlabbet
17.00  Island runt
17.35  Artityd
18.05  Darwins glömda rival
18.55  Berlin-Tokyo med bil
19.40  Ät Vietnam
20.10  Planet Earth
21.00  Matchmaking i Tel Aviv
21.50  Jakten på Babylons hängande 
 trädgårdar
22.45  Vetenskapsstudion
23.15  IS propagandakrig 

13.00  UR Samtiden
16.00  Din plats i historien
16.05  Artityd
16.35  Matchmaking i Tel Aviv
17.25  Seriestart: Modernt ekoliv
18.00  Inspiration i New York
18.30  Världens fakta: Tekniska 
 underverk
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Kate Humble lever med nomader
20.50  Franska kusten från ovan
21.00  Världens största kinarestaurang
21.50  Dödsdömd - min sista sommar
22.40  Lärlabbet
23.10  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska personligheter
16.25  Kate Humble lever med 
 nomader
17.15  Den nya vildmarken
18.10  Jakten på Babylons hängande 
 trädgårdar
19.05  Världens medicin
19.30  Från mull till guld - Camilla Plums
  kryddväxter
20.00  Världens natur: Hebridernas 
 okända djurliv
21.00  Seriestart: Anarkismens historia
21.50  Planet Earth
22.40  Dokument utifrån: Barnsoldatens 
 nya jobb
23.40  Modernt ekoliv 

06.00  Wizard wars
07.00  The new normal
07.30  Face off
08.25  Jims värld
09.40  Community
10.40  Last man on earth
11.10  Franklin & Bash
12.10  Ed – matchens hjälte
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Family guy
00.00  112 Aina
00.00  2 1/2 män
00.30  Anger management
01.00  How I met your mother
01.55  Family guy
02.40  Brickleberry
03.00  Battle creek
03.05  Franklin & Bash
03.50  Amazing race
04.40  The new normal
05.00  Seinfeld
05.25  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.30  Family guy
22.00  112 Aina
22.30 Family guy
23.30  American dad
00.00  Scrubs
01.00  How I met your mother
02.00  Family guy
02.45  My name is Earl
03.10  American dad
03.35  Grimm
04.15  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
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  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00  Fantastiska fyran och Silver-
 surfaren
22.55  Family guy
23.55  American dad
00.25  Scrubs
01.25  How I met your mother
02.15  Family guy
03.05  My name is Earl
03.30  Nattsändningar

06.05  Watching
06.20  Plus
07.20  Vildmarkstjejer
08.00  Strömsö
08.30  Sverige!
09.00  Världens Barn: summeringen
09.45  Go'kväll
10.30  Vid lägerelden
11.00  Om ett hjärta
12.00  56:orna - en historia om Sverige
13.00  Tro, hopp och kärlek
14.00  Motor: VM rallycross
16.00  Motor: Rally-VM
17.00  Ridsport: Världscuphoppning
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  Genikampen
21.00  Michael Nyqvist – ett porträtt
22.00  Seriestart: Berättelsen om ett mord
23.00  SVT Nyheter
23.05  Grantchester
23.55  Robins
00.25 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Landet runt
11.45  Sportspegeln
12.15  Vi är lyckliga
12.35  Michael Nyqvist – ett porträtt
13.35  Skavlan
14.35  Matiné: Gröna hissen
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Seriestart: Ut i naturen
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  Sveriges bästa hemtjänst
21.00  Seriestart: Tjockare än vatten
21.45  Billions
22.40  Audition
22.55  SVT Nyheter
23.00  Michael Nyqvist – ett porträtt
00.00 - 01.00  Mordutredningen
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Fråga doktorn
11.45  Döva barns språkutveckling
12.15  Det handlar om oss
12.45  Gissa låten!
13.45  Sveriges bästa hemtjänst
14.45 	Matiné:	I	rymden	finns	inga	känslor
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Vid lägerelden
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  Tro, hopp och kärlek
21.00  Säsongstart: Veckans brott
22.00  Säsongstart: Kobra
22.30  Fångade
23.20  SVT Nyheter
23.25 	Nattfilm:	Tysta	leken
01.00 - 01.45  Tjockare än vatten
04.45  Nattsändningar 

09.00  SVT Nyheter
09.05  Kultur i farozonen
09.35  Nysvenskar
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  K-märkt
11.05  Leve dadaismen
12.05  Agenda: Partiledardebatt
13.50  Budapest brinner
14.35  En mänsklig röst
15.00  Det söta livet
15.25  Renskötarna
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.05  Hundra procent bonde
16.35  Du är här!
17.00  Alors parle!
17.10  Popreel
17.25  Los, frag!
17.35  Dai, domanda!
17.45 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 	Seriestart:	Profilerna
18.30  Jenni möter
19.00  Seriestart: Världens natur: 
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Alors parle!
08.10  Popreel
08.25  Los, frag!
08.35  Dai, domanda!
08.45 	Kortfilmsklubben	-	franska
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Dox: Avrätta mig
23.50  Nattsändningar 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Seriestart: Korrespondenterna
20.30  Seriestart: Jorden runt med Line
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Renskötarna
22.45  Vinterboj - människor på livets 
 skuggsida
00.10  Jenni möter
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Kockarnas kamp
12.30  Halv åtta hos mig
13.00  Halv åtta hos mig
13.30  Halv åtta hos mig
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
15.00  Parlamentet
15.25  Halvvägs till himlen
15.55  Bytt är bytt
16.55  I huvudet på Gunde Svan
17.55  Keno
18.00  Min säckiga kropp
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30 Linda och djurens hjältar
20.00  Parlamentet
20.30  Halvvägs till himlen
21.00  Johan Falk: Tyst diplomati
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Johan Falk: Tyst diplomati, forts
23.10  Jack Reacher
01.50  Jackass: Bad grandpa
03.40 - 04.45  Dicte
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Kockarnas kamp
21.00  Äntligen hemma
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
14.30  Halv åtta hos mig
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Hela Sverige bakar
21.00  Dicte
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.50  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 
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ONSDAG 12 OKTOBER 2016 Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er tygghet

RÖJSÅG FS 460 C-EM K
Stark, lättstartad röjsåg för proffs som ställer 
höga krav på prestanda och driftssäkerhet. 
Easy2Start,  M-Tronic

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

7.990:-

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

KAMPANJPRIS 

5.990:-

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg. 
M-Tronic, Bränslesnål

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

Rek. pris 7.190:-

Ingvar Kardemark blev avtackad

Ingvar Kardemark delade ut glass till eleverna när Karoliner-
skolans matsal invigdes i november 2015. 

Ingvar Kardemark blev avtackad förra veckan 
efter 19 år och två månader som serviceenhets-
chef på Melleruds kommun. Han gjorde sista 
arbetsdagen i fredags 30 september.

te pappa Kasenbergs gård 
i Åmål och vi flyttade dit. 
Mina föräldrar bodde kvar 
där till 2000 då de köpte 
Lindalens gamla skola och 
lärarbostäder i Upperud. 
Fastigheten såldes 2011 efter 
deras död.

Ingvar är mycket förtjust 
i våra bygder och framhåller 
att han alltid är en ambassa-
dör för Dalsland.

– Jag har ju mina rötter 
här, därför var det ingen 
främmande miljö för mig 
när jag kom hit 1997, un-
derstryker han.

Höja statusen
Han har kämpat för att 
snygga till alla köken i kom-
munen, redan 1998 reno-
verades Rådaskolans matsal 
första gången. 

Målet har hela tiden varit 
att höja statusen för med-
arbetarna. Det har skett 
genom enhetliga kläder, 
utbildningar och upprust-
ning av lokaler.Kost- och 
lokalvårdsmedarbetarna har 
träffats på gemensamma ar-
rangemang för att öka sam-
hörighet och delaktighet. 

Genom åren har det hållits 
matråd med både äldreboen-
den och skolor.

Ingvar framhåller vikten 
av att köken kallas för res-
tauranger och personalen för 
restaurangpersonal. De som 
äter kallas gäster. 

Flera gånger genom åren 
har kök och matsalar upp-
rustats, senast var det på Ka-
rolinerskolan. Dessförinnan 
var det Rådarestaurangen 
som fick en rejäl ansiktslyft-
ning. Även Åsebro skola har 
fått en fin matsal.

Kommunen har idag fyra 
produktionskök; Rådares-
taurangen, Skållerudshem-
met, Karolinerskolan och 
Åsebro skola.

– Det är politiska beslut 
som ligger till grund för de 
åtgärder som gjorts, konsta-
terar Ingvar.

Livsmedelspolicy
– Vi har jobbat med vår livs-
medelspolicy som togs fram 
efter Karin Hilmérs med-
borgarförslag. Vi var ju först 
i Sverige med det! Sedan fick 
vi med de andra kommu-
nerna i Dalsland och Säffle, 
berättar Ingvar stolt.

När rapporten släpptes 
tidigare i år om hur kraven 
efterlevts låg Mellerud långt 
framme. I de kommunala 
köken serveras 100 procent 
kyckling av svenskt ur-
sprung, 100 procent ekolo-
giskt odlade bananer och 90 
procent kött och chark med 
svenskt ursprung.

Ingvar satt med i arbets-
gruppen som jobbat med det 
framgångsrika konceptet Ät-
glädje som genomförts inom 
äldreomsorgen.

När det gäller lokalvården 
har den uppdaterats med 
modern maskinutrustning 
och metoder.

– Jag har gått till jobbet 
med glädje under alla år. Är 
tacksam för det stora stöd 
jag haft från kommunens 
politiker och tjänstemän 
som stöttat mig i de olika 
satsningarna. Vi har haft en 
bra kommunikation. Jag är 
också väldigt stolt över mina 
medarbetare, framhåller In-
gvar.

Avtackningen skedde i 
Rådarestaurangen förra ons-
dagen med ett 90-tal medar-
betare, kollegor och politiker 
på plats. Det hölls tal och 
överlämnades blommor och 
presenter.

Ingvars efterträdare heter 
Martin Zetterström, Öde-
borg, med rötter i Erikstad.

Susanne Emanuelsson

Rådaskolans matsal var välfylld under Kardemarks avtackning.

Ingvar har haft ett helhets-
ansvar för verksamheterna 
kost och lokalvård, med to-
talt ett 60-tal medarbetare. 
Ledorden har varit personal, 
ekonomi, hög kvalitet och 
närproducerat. Att höja sta-
tusen för medarbetarna har 
prioriterats.

Vid 66 års ålder (67 i ja-
nuari 2017) har han beslutat 
sig för att gå i pension och 
ägna mer tid åt första barn-
barnet, hem och trädgård. 
Han bor med hustrun Karin 
i Karlstad och har under åren 
i Mellerud haft en övernatt-
ningslägenhet i kommunen.

När Ingvar sökte jobbet 
i Mellerud 1997 hade han 
arbetat 19 år i Partena, som 
då var Nordens största res-
taurangföretag. 1994 valdes 
han till Årets chef inom fö-
retaget. Ingvar var för övrigt 
delansvarig för restauranger-
na under OS i Lillehammer 
1994, då för företaget Parte-
na.

Koppling till Dalsland
Ingvar har en stark koppling 
till Dalsland. Han föddes 
i Holms församling. Mor 
och far, som hette Asta och 
Evald Kardemark, bodde i 
Eckerud, Erikstad fram till 
att han var i femårsåldern.

– Sedan flyttade vi till Bal-
dersnäs, pappa arrenderade 
hela gården. Därefter köp-

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 41. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22
Svenska äpplen
Klass 1. Jfr pris 12:00/kg.

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. Storpack.  
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris 50%.
Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Blåbär, Hallon, 
Hallon & Blåbär 
ICA. 250 g. Fryst.  
Jfr pris 60:00/kg.

Godispåsar
Haribo. 80 g.
Jfr pris 62:50-66:67/kg.    

Riskakor
Friggs. 125 g. 
Jfr pris 80:00/kg.

Ryggbiff
ICA. Ursprung Sverige. Ca 900 g. I bit. 
Jfr pris 179:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

Juice
Del Monte. 1 liter. Gäller ej Gold.
 Jfr pris 11:00/liter.

Lättdryck
Kivik. 200 ml. 
Jfr pris 16:67/liter, 3:33/liter drickklar.

Blodpudding
Geas. 500 g. Gäller ej glutenfri,  
utan socker. Jfr pris 10:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Päron Conference
ICA. Nederländerna/Belgien. 
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

Läsk
Coca-Cola, Fanta, Sprite. 1,5 liter. 
 Jfr pris 6:67/liter + pant 2 kr. Max 1 köp/hushåll.
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