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Universalkniv 
99 E Stanley

Rek. ca pris 95:-

69:-

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 42.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
Munkens blå
Wästgöta Kloster, fetthalt 28%.
 Jfr-pris 49,95/kg.

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

5:-/st
 4995 

         

 /kg 

Klipp!

 5:- 
         

 /st 

Klipp!

Mountain Dew
Game Blast.
 Jfr-pris 10,00/liter.

         + pant 1 kr

Mountain Dew

Magnus Andersson, till höger i bakre raden, har under flera år tränat de svenska herrarna i slalom och storslalom. Nu har han anställts som huvudtränare för det 
amerikanska damlaget i alpina världscupen. Till helgen tävlar laget i säsongens första världscuptävlingen i Sölden, Österrike.

– Sidan 18 –

Tränar USA:s alpina damlagFullspäckad 
mässtidning

På lördag och söndag anordnas Melle-
rudsmässan i och utanför Rådahallen i 
Mellerud. Ett 60-tal utställare finns på 
plats. Dessutom blir det en modevisning 
per dag, ett spännande scenprogram och 
seminarier. Läs om  helgens intressanta 
arrangemang i vår 20-sidiga mässbilaga.

Byggspecial
I april i år stod kyrkvaktmästarnas sam-
lingslokal klar. En satsning på sju miljo-
ner kronor. 

– Sidorna 12 och 13 –

Duo klara för
ny säsong

ÅIF:s tränarduo Peter Eriksson och Per 
Aronsson är klara för en ny säsong med 
Åsebros herrar. 

– Sidan 18 –
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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. 

    

22/10 Dún Aengus
12/11 Carro Anderberg 

17/12 Kanyinda & Jacobsson

HÖSTPROGRAM Mat & Musik 19-00 300:-

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

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 24/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda
Tisd 25/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock

 I retur får du must eller 2:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@spray.se

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Akvarell*7
Britta Andersson, Mona Falk, Britt-Marie Forsman

Anita Johansson, Kajsa Olsson, Asta Strid, Monica Torstensson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 22/10 – 12/11
Vernissage lördag 22/10 kl.11-13

Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

19 okt-26 okt 2016
22:a söndagen efter Trefaldighet
”Frälsningen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist. Peter Lundberg, 
  pianist.
Sön 11.00  Gudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Sång: 
  Helen Eriksson och Maria Bartens.
Tor  10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Lör & Sön  Svenska kyrkan medverkar på
  Mellerudsmässan
Sön 8.30 Frukost i Kyrkans Hus. Munspel: Morgan 
  Hermansson.
Sön  9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Sön  18.00  Kommenterad Ungdomsmässa i Kyrkans 
  Hus, Lena Hildén.
Ons 26/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 
Tor 27/10 18.30  ”Höstkväll” i Kyrkans Hus. Andakt: Lena 
  Hildén. Sång: Kören Morgonstund. Brödför-
  säljning, lotterier, åror och kaffeservering. 
  Gåvor mottages tacksamt, behållningen går 
  till Svenska kyrkans internationella arbete.
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 18.00  Musikgudstjänst ”Missa Brevis i G, av 
  W.A.Mozart” i Skålleruds kyrka. Skålleruds 
  Församlingskör och Skålleruds Drängar. 
  Solister: Katarina Kjörling, sopran. Almut 
  Fock, alt. Claes Hellberg, tenor. Fredrik 
  Johansson, bas. Piano: Daniel Johansson. 
  Dirigent: Elisabette Emanuelsson. Andakt: 
  Pär-Åke Henriksson.
Ons 26/10 14-16  Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja 
  Lignell.
Sön 11.00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 26/10 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal i Mellerud 
onsdag 26 oktober 2016, kl. 18.00

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Föredrag av Glenn Fri
Nya spännande fakta om stenåldern

Onsdag 26 oktober kl. 18.00-20.00
Melleruds Motorklubb

Inträde: 100:- kaffe m. dopp ingår
Säkrast att boka på glenn@glennfri.com

Spökvandring
Bollungen, Sundals Ryr

Fred. 21/10 lörd. 22/10
kl. 19.00-22.00

Fredag mildare variant 
för barnen. Lördag all in.
Skogspromenad på 1 km 
i skogen med spöken och 
ljus.

Info: 070-796 28 39

DALSLANDSFILMEN 
Torsdag 20 oktober kl. 19.00 på Bäckegården

Inspelad 1957 av Erling Zackrisson, Göteborg
Skildrar människor och verksamheter i Dalsland

Digitalisering och bearbetning Jan G Andersson, Troneberg
Entré 80 kr, under 15 år gratis. Fika finns att köpa i pausen.

Välkomna!
Arrangör: Bäckefors hembygds- och 

framtidsförening

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Kafferepets historia
med Birgitta Rasmusson från ”Hela Sverige bakar”

Melleruds Bibliotek 26/10 kl. 17
Inträde: 50 kr.  

Biljetter kan köpas på biblioteket fr. o.m. 20/10 
Välkomna!

Lördag 22 okt • kl. 19.00
Kunskapsteatern presenterar: 
Världsberömda värmlänningar

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

Entré: 200 kr för vuxna; 150 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. 

Kaféet är öppet. Vin- och ölservering i pausen.
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

3 skådisar • 14 peruker och en massa humor

Följ med på en hisnande, lärorik och humorfylld histo-
rieresa! Kunskapsteatern reder ut vad som gör en kän-
dis och vem som egentligen är värmlänning? 

Rotary
Mellerud

Guvenörsbesök

Måndag 24/10
Café Gruzzolo kl. 18.15
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Eld & L juskväll 
i Upperud!

Lördag 12 november kl 17–24

ÅRSFEST
i Erikstads bygdegård 
Fredag 4 nov kl. 19 
Buffé, prisutdelning & 

underhållning  
200:- 

Hjärtligt välkomna!

Anm. till Cecilia Dahlin, 
073-336 09 09 före 28/10

Kansli: 0521-360-26 
info@asebro.se

www.asebroif.se

i Mellerud

Vi har stängt v 43 och 46

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kvällens film

Morran och Tobias
Onsdag 26/10 kl. 19.00
Söndag 30/10 kl. 19.00
Onsdag 2/11 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim. 39 min

Förbjuden kärlek  
(Svensk text)

Söndag 23/10  kl. 19.00
Från 15 år Pris 80 kr

1 tim. 22 min

 

Inferno
Onsdag 19/10  kl. 19.00

Från 15 år Pris 80 kr
2 tim. 1 min

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000  - 51 rop
VSH - JACK 10.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 20/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

Shoppingkväll
Torsdag 27 oktober är 

 butikerna i centrala Mellerud  
öppna till 2000 

se erbjudanden i nästa veckas tidning

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 11 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 22 november

Lussekatter
5-pack 25:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 6 december

Lussekatter
5-pack 25:-

Kakor
4 burkar

70:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 25 oktober

Halloweenbakelse
2-pack 30:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 november

Bananbakelse
2-pack 35:-

Välkomna till årets 

Ljus- & Lyktafton

STOR, STOR
sortering på  

Gravsmyckning,
gravdekorationer,
hjärtan, kransar, 

ljung, ljus  
m.m m.m

20 okt 1600-2000

20% rabatt  
på allt i butiken

Vi tänder massor av ljus, 
facklor, marschaller, lyktor 

i hela  Annas Design,  
trädgården, på logen & 

loftet

Handla för över 
500:- och ni 
får ett presentkort 
hos Annas Design

DEN ALLTID SÅ POPULÄRA

Varmt välkomna 
Louise & Ewa

Härlig höstig 
soppa  

serveras på 
loftet

Kaffe & Kaka

Välkomna till  

oss på höstens  

mysigaste kväll....

Annas Design
Blomsterbutiken på landet

vi 
på Annas 

 Design

Premiär!!!

Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisdag 11-18 Utanför ICA
Säffle onsdag 10-18 Stortorget
Åmål  torsdag 10-18 Torget 
Mellerud  fredag 10-18 Utanför ICA
Bengtsfors lördag 9-14 Tingshustorget

FISKBILEN

Fiskbilen i Mellerud 
utökar i  

Dalsland & Värmland

Nykokta 
havskräftor

169:-/kg

Spättafilé

129:-/kg
Alla lunchboxkunder 

erhåller12% 
på övrigt sortiment

Välkomna!

Erbjudande

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

Gravsmyckning

Krukor

 Fredag, Torget, Mellerud

Ljung 

Jack Reacher 2:  
Never go back 

Torsdag 27/10 kl. 19.00
Från 15 år      1 tim 58 min

 Vuxen 60:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

Inferno
Söndag 23/10 kl. 19.00

Från 15 år      2 tim 00 min
 Vuxen 60:-

Trolls 
Söndag 30/10 kl. 16.00
Från 7 år      1 tim 32 min

Barn 50:-   Vuxen 60:-

 

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 
18/12 

JULMARKNAD  
I GARDEBUSCH  

1-4/12 inkl. färja, 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

www.mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Välkommen till en kostnadsfri 
informationsträff 

Tisdag 25 oktober kl. 18.00 
Dalslands Sparbank, Mellerud

Starta eget företag!

Läs mer och anmäl dig på
nyforetagarcentrum.se/vast    
eller ring 020-32 80 80



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 19 OKTOBER 2016

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 24/10: Korv Stroganoff med potatis, 
ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 25/10: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
potatis, bukettgrönsaker och äppelmos. 
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 26/10: Seglartorsk med Rhode 
Islandsås, potatis och gröna ärtor.  
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 27/10: Italiensk kycklingsoppa.   
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Fredag 28/10: Pannbiff med stekt lök, sås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail. 
Lördag 29/10: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 30/10: Fisk Benedictine med sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 43 
Mån: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Tis-sön: Falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Vecka 43
Måndag Korv Stroganoff* med ris 
och gröna ärtor. 
Alt: Vegetarisk korvgryta.

Tisdag Skivad kotlettrad* med sås, 
kokt potatis, bukettgrönsaker och 
äppelmos. 
Alt:  Hirsbiff med örtsås. 

Onsdag Sprödbakad sejfilé** med 
Rhode Islandsås, kokt potatis och 
broccoli. 
Alt: Selleristick.

Torsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser

Fredag Hamburgare* med bröd 
och potatismos, sallad, dressing.
Alt: Grönsaksburgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior
TARBUSH

GRILL 
& KÖK

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

Österrådaplan, Mellerud

DAGENS 
LUNCH 
65:-

Serveras vardagar  
kl. 11.00-14.00
1 svensk 1 arabisk

Dricka och sallad ingår
Ny meny varje vecka

VECKANS LUNCH

Julbord 
2016

Lunch med julens goda smaker.  
Kl: 12 - 15 Pris 125 kr.

JUL PÅ 
BALDERSNÄS

Julmarknad!

På kvällen dukar vi upp ett  
stämningsfullt julbord med  

inspiration från omgivningarna! 
Pris 495 kr  

Förbokningar till Herrgården!

Julshow med julbuffé  
25, 26 nov och 2, 3 dec  395 kr. 

Paket med boende 995 kr 
Förbokningar på +46 531-412 13

www.baldersnas.com   info@baldersnas.com

8-11 december

Kl: 15 - 20   Pris 495 kr p/p  
För våra små gäster kostar julbordet 100 kr ( 6-12 år)
Förbokningar till Herrgården på tel: +46 531 - 412 13

Boende 
och Julbord 
från 895 kr p/p

www.falkholt.com
0531-350 70
Förbokning

Närproducerad - Ekologisk

JulJul
mat

i december
Se hemsidan för info

Birgitta Rasmusson 
om kakor och kafferep

Birgitta Rasmusson från 
”Hela Sverige Bakar” 
kommer till biblioteket 
onsdag 26 oktober och 
föreläser om kakor och 
kafferep.
Det är många som känner 
igen Birgitta Rasmusson 
som domare i tv programmet 
”Hela Sverige Bakar”. Men 
hon har fler strängar på sin 
lyra. Hon har tidigare arbetat 
på ICA provkök i 20 år och 
har varit med och skrivit 
kokböckerna Rutiga kokbo-
ken och Sju sorters kakor. 
Dessutom föreläser hon 
bland annat på bibliotek.

I Mellerud kommer hon att 
föreläsa om kafferepets his-
toria och sju sorters kakor. I 
anslutning till före-
läsningen kan man 
få chans att provs-
maka både svenska 
småkakor och ka-
kor från andra 
länder. Det är 
nämligen så att 
en melleruds-
bo  har fått i 
uppdrag att 
baka traditonella svenska 
småkakor, medan  SFI-elev-
er kommer att bjuda på bak-
verk från sina hemländer. 

Missa inte denna spännande 
kombination. Tanken bakom 
detta är att hitta en naturlig 
mötesplats för svenskar och 

nyanlända, där 
man kan umgås 

och utbyta tankar, 
erfarenhet, kun-

skap och recept. 
Här kan alla mötas i 

ett gemensamt in-
tresse, nämligen att 
njuta av kakor.

Biljetterna släpps 
den 20 oktober på bibli-

oteket. 

 Äpplesäsongen går mot slutet
Rostads har samlat in 
fallfrukt under hösten 
och har någon vecka kvar 
innan det är klart för i år.
– Vi har en insamlingsom-
gång kvar under vecka 43 i 
Brålanda, Mellerud och Dals 

Inställd 
träff

Föreningsträffen 12 oktober 
ställdes in eftersom det bara 
var fyra föreningar anmälda, 
kanske delvis på grund av 
den korta anmälningstiden. 
Det kommer dock en inbju-
dan till en ny träff med sam-
ma innehåll. 

Rostock, säger Daniel Jen-
sen, Dal Rostads Småbruk 
utanför Mellerud.

Han uppmanar nu de som 
tänkt lämna in, att plocka ner 
det sista från träden och kom-
ma till någon av de annonse-
rade platserna. 

Kvalitén  på årets frukt har 
varit hög, utan angrepp av 
varken äppelvecklare eller 
rönnbärsmal. Skorvföre-
komsten har också varit låg 

då det varit sparsamt med 
regn. Det har varit ett riktigt 
äppleår. Rekord i insamling 
kan det bli beroende på hur 
sista insamlingen går. Hitin-
tills har det vägts in över  
17 000 kilo äpplen.

Äpplena pressas, pastöri-
seras och tappas på flaskor 
eller sparas för att vara ingre-
diens i några av de andra 
dryckerna som Rostads gör 
förutom äpplemusten. 

Många evenemang
Lördag 12 november blir 
en stor evenemangsdag i 
Melleruds kommun.
På Kulturbruket på Dal blir 
det miljömässa på eftermid-
dagen som uppladdning in-
för musikalen Hopp. Det är 
en ny musikal om miljöfrå-
gor skriven av Mats Alfred-
son och Simon Ljungman.

I Dalsland Center är det 
under eftermiddagen repris 

på förra årets uppskattade 
modelljärnvägsmässa.

På kvällen är det den tradi-
tionsenliga eld- och ljuskväl-
len runt Höljen. I förenings-
huset kommer Jimsons att 
spela. Det blir eld- och 
ljusaktiviteter samt levande 
musik vid Dalslands konst-
muséum. På Upperud 9:9 blir 
det Mat & Musik med Carro 
Anderberg.
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Åk torrt och bekvämt 
i höstrusket

XUV 560  
inkl. tak, framruta 

och torkare

89.900:- 
+ moms

Värmdal & 
Traktorservice
Öppet Mån-fre 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, Tel. 0530-511 85 
www.varmdal.com 

Månadens vara

Oktober

Innerdörrshandtag 
Habo Torino inklusive rosett. 
Tillverkat i zink/zamak, med 
ytbehandling av blank respektive 
borstad krom. En av Habos storsäljare 
utomlands, finns i Sverige endast hos 
Optimera!

Just nu: 
149:-

Ord. pris: 199:-

Vill du bli lucia?

Nu är det dags att lämna in 
era förslag på 2016 års lu-
ciakandidater i Melleruds 
kommun. Kandidaternas 
minimiålder är 15 år. Sista 
anmälningsdag är sön-
dagen den 6 november.

Årets ljusdrottning kom-
mer, liksom tidigare år, att 
lottas fram och kröningen 
sker på Lions julmarknad i 
Mellerud söndag 11 de-
cember.

Anmälan med foto sker 

till Melleruds Nyheters 
kontor på Storgatan 20, 464 
21 Mellerud. Brevlåda 
finns på baksidan om du 
kommer när kontoret är 
stängt. I anmälan ska det stå 
namn, adress, ålder och 
telefonnummer.

Arbetet med luciafiran-
det sker i samarbete mellan 
Melleruds Nyheter, Lions 
Club Mellerud, Melleruds 
kommun, Köpmannaför-
eningen och Kyrkans Hus.

2015 års lucia Natalie Andersson med följe.

Mozartkonsert

På söndag 23 okt framförs 
Mozarts Missa Brevis i G 
av Skålleruds Församling-
skör och Drängar i Skålle-
ruds kyrka. 
Solister behövs vid detta 
tillfälle och det är körens 
egna sångare Katarina Kjör-
ling, sopran, Almut Fock, alt, 
Claes Hellberg, tenor och 
inlånade Fredrik Johansson, 
bas. Daniel Johansson, till 
vardags organist i Åmål, 
ackompanjerar alltsammans 
på piano. Kören leds av Eli-
sabette Emanuelsson.

Wolfgang Amadeus Mo-
zart föddes  27 januari 1756 
i Salzburg och han skrev 
denna mässa 1767, när han 
var endast tolv år! Trots att 
han inte blev mer än 35 år 
gammal hann han kompone-
ra 629 verk. Mozart dog 
1791 i Wien.

Utöver mässan bjuds det 
på mer musik av Mozart och 
bland annat Franz Schubert, 
Anton Bruckner och John 
Rutter. Andakten leds av 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson. 

Från vänster: Claes Hellberg, Katarina Kjörling, Daniel Johansson, Almut 
Fock, Elisabette Emanuelsson och Fredrik Johansson.

Insamlingen till 
Världens barn

Glenn Nordling, folkhälsosamordnare i Melleruds kommun, under in-
samlingen lördagen 8 oktober. Foto: Susanne Emanuelsson.

Vid insamlingen till Värl-
dens barn blev Melleruds 
resultat 58 609 kronor, vilket 
ger 6,36 kronor per invånare. 
I jämförelse med förra året 
gick Mellerud ner tio pro-
cent, men det placerar oss 
ändå på en hedrande 104:e 
plats bland Sveriges 290 
kommuner.

I kväll, onsdag den 19 ok-
tober, arrangeras dessutom 
en Världens barn-konsert på 
Kulturbruket på Dal. Med-
verkar gör orkestrar, ensem-
bler, kör och solister från 
Kulturskolan i Mellerud.

Frivilligt utträde går till 
Radiohjälpens insamling 
Världens Barn.

Glenn Fri om Jättarnas tid
Onsdag 26 oktober 
kommer Glenn Fri från 
Köpmannebro till motor-
klubbens lokal på Väster-
råda för att berätta om sin 
bok Jättarnas tid. Bakom 
boken ligger hans stora 
intresse för äldre stenål-
dern.
Boken tar upp platser i Dals-
land och Bohuslän med gi-
gantiska stenblock från 
stenåldern utanför grottor. 

– Många av platserna har 
jag själv lekt på, den första 
platsen hittade jag redan i 
början av 1970-talet, berättar 
Glenn, som lagt ner tusentals 

Det är Glenns intresse för sten-
åldern som ligger till grund för 
boken Jättarnas tid.

Detta enorma stenblock i Gullkyrka, Bohuslän är enligt Glenn Fri flyttat 
tio meter ut från bergsväggen och sedan fört tre meter åt sidan för att 
slutligen luta mot bergsklacken till vänster. Foto: Privat.

Jörgen tar 
över efter Helen

Det är nu klart med vem som 
ska efterträda Helen Back-
lund som chef och konstnär-
lig ledare för Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 

Jörgen Svensson efterträder He-
len Backlund som ny chef och 
konstnärlig ledare på Dalslands 
konstmuseum i Upperud.

Det blir Jörgen Svensson, 
född 1958 i Skoghall, boende 
i Göteborg. Han kommer att 
tillträda 1 mars 2017. Jörgen 
fick tjänsten i konkurrens 
med 34 andra sökande och 
var styrelsens förstahands-
val.

Han var 1995 rådgivare åt 
dåvarande kulturministern 
Margot Wallström. Åren 
1996-2002 var han professor 
på Konsthögskolan Valand i 
Göteborg och 2002-06 var 
han professor vid Konstaka-
demien Trondheim, Norge. 
Fram till årsskiftet 2015/2016 
var han curator på Värmlands 
museum i Karlstad.

Kantor från Steneby
På söndag 23 oktober kom-
mer Morgan Hermansson, 
kantor i Steneby pastorat 
sedan 2014, till Kyrkans 
Hus.
Hermansson kommer att 
medverka på frukosten och 
gudstjänsten där han spelar 
munspel.

Ursprungligen kommer 
han från Lilla Edet. Intresset 
för musik har alltid funnits 
med Morgan som en del av 
hans vardag. 

– Redan innan grundskolan 
började jag på egen hand att 
spela på de musikinstrument 
som jag kom i kontakt med. 
Men att vara uppväxt i en 
arbetarfamilj medförde ett 
inte allt för ovanligt sätt att 
förhålla sig till musik. ”Ja-
visst det är väl trevligt med 
ditt musikintresse. Men det är 
ju inget du kan försörja dig 
på, eller hur? Skaffa dig du en 
utbildning som du kan få jobb 
på, så kan du hålla på med 
musiken på fritiden istället”. 
Och så blev det, säger Mor-
gan.

Tremansband
Han medverkade i två- och 
tremansband på hobbynivå 
och spelade och sjöng på 
mindre privata fester lokalt 
under några år. 

– Sedan gjorde jag ett up-
pehåll under några år och 

hoppade efter det med i ett 
musikband igen. Samtidigt  
utbildade jag mig till bygg-
nadsmålare i Trollhättan och 
såg fram emot en lång och 
trogen tjänst fram till pensio-
nen, men så blev det inte. En 
ryggskada satte stopp för den 
yrkesbanan och efter flera års 
sjukskrivning och lång tids 
rehabilitering föll det sig till 
slut att jag bytte yrkesbana 
för att jobba som kantor istäl-
let. Där får jag de bästa av två 
världar, kyrkan och musiken, 
konstaterar Morgan. 

Så efter många års sjuk-
skrivning och sedan flera års 
omskolning är han idag till-
baka i musikens värld.

timmar på att leta upp dessa 
platser.

Genom bokens titel kan 

man tro att han  syftar på att 
det vandrat jättar på vår jord 
och placerat ut de märkliga 
stenblock som finns ute i 
naturen. Men så är det inte.

Den allmänna teorin är att 
inlandsisen förflyttat de stora 
stenblocken. Glenn har en 
egen teori om detta.

– Jag såg från början att allt 
var mer avancerat än vad 
inlandsisen kunnat åstad-
komma. Min åsikt är att 
platserna tillkommit med 
hjälp av människor som be-
satt en avancerad teknik för 
att klara av det. Min överty-
gelse är att människorna 

även gjort grottorna. Men 
hur de bar sig åt vet jag inte, 
säger Glenn.

Platserna har en gemen-
sam nämnare; ett eller flera 
stora klippblock är uppallade 
utanför grottor med över-
häng där man levde på sten-
åldern. 

– Stenblocken kan inte ha 
hamnat där av en slump, 
framhåller Glenn och näm-
ner jordpulser som en intres-
sant teori.

Han har hittat ett tiotal 
platser i Dalsland, längs den 
forntida kustlinjen längs 
Kroppefjäll mot Åmål. 

Glenn har även hittat ett 40-
tal platser i Bohuslän plus ett 
antal platser på andra i landet 
och runt om i världen, bland 
annat Indien.

Glenns förhoppning är att 

vetenskapen på allvar tar tag 
i saken och försöker finna ut 
allt om jordpulserna.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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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 oktober -18 december 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Till Er alla som på 
olika sätt hedrat 

minnet av vår kära 

Birgit 
Gustavsson 

vid hennes bortgång framför 
vi vårt varma tack. 

SYSKONBARNEN 

Vår älskade 

Kerstin Lyrén 
* 1 oktober 1966  

har lämnat oss 
i sorg och saknad 

Mellerud 8 oktober 2016 

Andreas och Sara 
Frida 

Övrig släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 
Holms kyrka, Mellerud 
tisdag 25 oktober kl. 13.00. 

Vår innerligt älskade 
Mamma, 
Svärmor, 

Mormor och 
Gammelmormor 

Anna-Lisa 
Karlsson 

* 16 december 1926  

har idag stilla insomnat, 
i ljusaste minne bevarad.  

Skållerudshemmet 
13 oktober 2016 

Kerstin 
Märta & Arne 

Barbro & Peter 
Katarina & Anders 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

 

Övrig släkt och vänner 

Du var så god, 
Du var så glad 

Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 

denna dag 
Så sorgsna våra sinnen 

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 

Vi vet Du alltid 
på oss tänkt 

Tack kära Mamma 
för våra 

fina år tillsammans. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Grinstads kyrka 
fredag 28/10 kl. 13.00. 
Avsked tages vid graven. 
Därefter inbjudes till min-
nesstund i Församlingshem-
met. Svar om deltagande till 
Fonus tel. 0530-10045 
senast 24/10. Lika välkom-
met som blommor är en 
gåva till Hjärt-Lungfonden, 
givartelefon 0200-882400. 

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

FÖDDA

Den 8 maj föddes 
Linus efterlängtade 
lillebror Julius. Han 
vägde 3178 gram 
och var 49 cm lång. 
Stolta föräldrar är 
Malin och Henrik 
Gustavsson

Stort grattis till världens bästa Ju-
lia som fyller 6 år den 21 oktober. 
Du är det bästa som finns.

Stor kram från mamma

Hipp Hipp 

HURRA!

Veckans 
ros...

...till personalen på Solhaga 
för ert fantastiska arbete med 
närståendefesten. Vi gjorde 
det tillsammans. Bra jobbat.

Marianne GC

Begravningsgudstjänst 
har ägt rum i Kyrkans Hus i 
Mellerud för Greger Dahl-
qvist.Som inledning på ak-
ten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Som en 
bro över mörka vatten” av P. 
Simon. Akten förrättades av 
Ingemar Lahrin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 190 samt 297. Under 
akten framförde Gregers 
brorson Sergio Dahlqvist 

”Heaven” och som avslut-
ningsmusik spelades ”Air” 
av J. S. Bach. Vid urnan togs 
avskedet av brodern Börje 
med familj, släkt och vänner. 
Till minnet av Greger var 
kyrkan vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas 
tack framfördes av entrepre-
nören som även inbjöd till 
minnesstund. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 En kväll om och med 
bön. Lörd 18 Cafékväll med 
Eva Gustavsson (för Ibra 
och Icbi) att nå andra länder. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson m.fl. sång. Tisd 
14.30 Andakter på Bergs 
sjukhem och Fagerlidshem-
met. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Tisd 

10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 11 Ekumenisk 
gudstj. i fsh. Predikan, 
barnaktivitet, kyrkkaffe. 
Tisd 17.30 Trä & Plugg på 
Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats, stickcafé, 
servering. Torsd 19 Bibel-
läsning och bön. Fred 19 
Tonårskväll. Sönd 16 Eku-
menisk  gudstj. i fsh. ”Dela 
tro - hur då?” David Celin-
der, Thomas Holmström, 
servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset 
Thomas Holmström. Fred 
19 Inspirationskväll i Brå-
landa fsh. Kristen resa i vår 
tid. En kväll om att upp-
täcka vad som vill dra oss 
bort från gud, Anne-Berit 
och Karl-Johan Ekström, 
Lovsångsgruppen, bön och 
kvällsfika. Sönd 16 Eku-

menisk gudstj. i fsh. David 
Celinder, Sigward Karls-
son, Thomas Holmström 
m.fl. Ssk. och servering. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
Kl. 12.15-13.30 Lunch. 
15.30 Kyrkliga syförening-
en i fsh. 17-19 Kulturcafé i 
fsh.
Sundals-Ryr: Onsd 14 
Kyrkliga syföreningen i 
fsh.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh. Gäst Sture Pettersson. 
Sönd 18 Sånggudstj. Ge-
stads hembygdskörs 85-
års jubileum, Poet: Gunil-
la Rubbestad, Flöjt: Elin 
Johansson. Andakt: Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 
321 18. Månd 19 Samtals-
grupp i fsh. Thomas Holm-
ström. Tisd 15 Gestads nor-
ra sykrets i Gestads fsh. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Musikcafé med Anita 
och Thomas Granat, an-
dakt, servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Torsd 14 Gemenskapsträff 
på Ringhem. Thomas och 
Anita Granath, sång och 
musik. Kaffe och andakt.

Så blev sommaren 
i skulpturparken

Per Blombergs skulpturpark pryds förutom av betongskulpturer även 
med delar från gamla jordbruksredskap som vittnar om en svunnen tid. 

I Per Blombergs skulpturpark finns Lilith som sägs vara Adams första 
och sanna hustru men även att hon är maran som rider om natten. Det 
finns också många andra förklaringar om vem hon var.

Skulpturparken i Låttsbyn 
har varit öppen för allmän-
heten hela sommaren. 
Per Blomberg var med i 
Konstvandring på Dal för 
andra gången i år. Per är en 
erfaren konstnär som arbetar 
både i olja, akvarell och bly-
erts, vilket man kan se inne i 
ladan där han har sin utställ-
ning. 

Även utomhus kan hans 
konst betraktas, då han även 
arbetar i betong. Per har tänkt 
sig att besökarna ska få en 
upplevelsevandring i parken 
när den blir färdig.

– Men helt färdig blir den 
nog aldrig, jag kommer hela 
tiden på något nytt, säger Per 
med ett leende.

Under årets konstvandring 
som varade i tre dagar kom 
200 besökare vilket är några 
färre än första året. Under 
sommaren har det varit öp-
pet, men då har det bara 
kommit ett fåtal trots att han 
varit med i broschyren ”Dals 
Rostock 2016”. 

Men Per är optimist och 
hoppas på fler besökare nästa 
sommar.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Fira dina nära och kära
med en grattishälsning

130:- 
maila in bild och text till

annons@mellerudsnyheter.se
senast fredag innan pubilicering vill vi ha din annons
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Melodikrysset v.42 - 22 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. 42 – 22 oktober

Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, vecka 42, t o m sön 23/10 2016 
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Succé för vår nya fiskdisk!
Vi erbjuder färsk fisk varje dag 

måndag-fredag 10-19 och lördag-söndag 10-16

Torget, Mellerud

Vi samarbetar bl.a. med 

15:-
/burk

Aioli

Chili, lime och original.
Ca 150 g. Jfr pris 100:-/kg.

99:-
/kg

Dillhalstrad röding med vitvinssås och potatispure.  
Recept hittar du i butiken

Rödspättafilé

179:-
/kg

 Rödingfilé

Strömming

49:-
/kg

Färska  
räkor  
varje  
dag

Förbjuden kärlek  
”Kom snart” var drottning 
Victorias sista ord i livet till 
sitt livs stora kärlek, läkaren 
Axel Munthe. Utan honom 
hade hon dött redan som 
ung. Axel Munthe är allas 
doktor på Capri. En Robin 
Hood som tar bra betalt av 
de rika för att gratis kunna 
hjälpa de fattiga. Kronprin-
sessan Victorias äktenskap 
är olyckligt och hennes man 
Kronprins och senare Kung 
Gustav V dras alltmer till 
män. Victoria behöver en 
läkare och söker upp Axel 
på ön. De blir häftigt föräls-
kade och inleder en hemlig 
kärlekshistoria som varar 
livet ut. 

Denna dokumentärfilm 
visas på Centrumsalongen i 
Mellerud söndag den 23 ok-
tober. 

Aktuellt
 på bio

Berömda värmlänningar

Rappa repliker och rappa klädbyten utlovas under föreställningen.

Kärleksfullt tar Kunskaps- 
teatern sig an världskändi-
sarna som vuxit upp i Värm-
land och reder ut vad som 
gör en kändis och vem som 
egentligen är värmlänning.
På lördag 22 oktober ges den 
humorfyllda, hisnande och 
läroria föreställningen Världs-
berömda värmlänningar på 
Kulturbruket på Dal i Melle-

rud. Manusförfattaren Johan 
Fält lovar rappa repliker och 
ännu rappare klädbyten när 
han presenterar skådespelet 
tillsammans med sina kolle-
gor i Kunskapsteatern, Mat-
tias Walan och Malte Hall-
qvist.

Någon historielektion är 
det dock inte fråga om! Även 
om publiken kanske får en 

Eld- och ljuskväll
Efter en lång ljum sensom-
mar kryper hösten inpå 
med kyliga morgnar och 
mörka kvällar. Då passar 
det perfekt med en mysig 
eld- och ljuskväll i Uppe-
rud.
Andra lördagen i november 
brinner lågor hela vägen runt 
sjön Upperudshöljen och 
man kan ta del av ett varie-
rande program med utgångs-
punkt från Dalslands konst-
museum. 

I Håverud kan du besöka 
Glashyttan, äta en bit på 
Brasseriet eller upptäcka 
Kanalmuseet by night. Det är 
fri entré och Katriine West-
ling guidar dig runt. Dessut-
om visas det ett bildspel från 
Skans 453 samt gamla bilder 
från Håverud och Upperud. 
Kör över den upplysta bron 
vid akvedukten och värm dig 
en stund i föreningshuset i 
Åsensbruk med en kopp 
glögg och Jimsons orkester.

Vid Dalslands konstmu-
seum i Upperud kan barnen 
göra skuggteater på utesce-
nen, kanske gå en vandring i 
parken med ficklampor och 
mumsa godfika på museicafé 
Bonaparte. Höstens utställ-
ningar passar hela familjen 

Stenebyskolans smidesstudenter 
har med läckra eldkorgar.

eller annan ny kunskap, eller 
aha-upplevelse på köpet när 
Selma, Monica, Margot, Ste-
fan, Zarah, Svennis samt 
Eriksson, Eriksson och Er-
iksson lyfts fram till beskå-
dande.

En röd matta är föreställ-
ningens röda tråd och tidslin-
je. Selma kommer inte att 
hoppa höjdhopp mot Stefan, 
Svennis och Margot möts 
inte i politisk duell.

Den värmländska identite-
ten tar plats i föreställningen 
både ur ett patriotiskt per-
spektiv och genom att belysa 
hur icke-värmlänningar ser 
på människor med rötter i 
Värmland.

Och publiken riskerar att 
ryckas med av sketcher, 
sånger, fakta och kärleksful-
la lögner! Så till den grad att 
de efter föreställningen kom-
mer att känna sig som värm-
länningar. Allihop.

med ”Tomtebobarnen kom-
mer till Upperud” Elsa Be-
skow. I galleriet finns tröjor 
direkt från ”Sagornnas stick-
bok” och fantastiska verk av 
Hannah Streefkerk och Gre-
ger Ståhlgren. I parken hittar 
du unika eldkorger av Stene-
bys smidesstudenter.

I Upperud 9:9 finns nume-
ra café, hotell och festsal. 
Under ljuskvällen håller de 
öppet med pubkväll och le-
vande musik. På scen står 
dalslandsbönan Carro An-
derberg och vänner med 
musikrötterna väl rotade i 
blues och country.  
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www.sittymobler.se

VÄNERSBORG: Trestad Center 
Tel: 0521-25 53 03.

BRASTAD: Fabriksv. 1, 
Tel: 0523-475 50

Vänersborg: Mån-fre: 10 - 18.00, Lör: 10 - 16.00, Sön: 11 - 15.00
Brastad: Mån-fre: 10 - 18.00, Lör: 10 - 15.00, Sön: 11 - 15.00

Kontinental Cozy XL 
180 x 200 cm. Bonell
/pocketfjädring. Bädd-
madrass i latex 8 cm. 
Finns även i grått tyg.
inkl. gavel, ben och bädd-
madrass

13.950:- 

9.990:-

Zitti väggvitrin 
i svart eller 
vitt. Finns i två 
höjder med 1 
eller 3 hyllplan. 
glasdörr. B32, 
H70 eller 32, D 
18 cm

795:-  335:-

Höstens nyheter! 

Handla nu 
betala om 

6 mån. 

Ställbar säng Unique Följsam bäddmadrass i latex. Resårmadrass med 5-zonad pocket-
fjäder medium eller fast. Trådlös fjärrkontroll.

90 x 200 cm: 10.990:- nu 7.990:-

Matgrupp Lyon 190 x 95 cm med två lådor, betsad/mattlackerad Hevea (gummiträ) och 
6 stolar. Insticksklaff finns att köpa till för 825:-

9.990:- 

7.990:-

Reclinersoffa New York Microfibertyg i vintagelook, 
dekorativa sömmar. Inbyggd reclinerfunktion. Skön 
och praktisk. Snurrfunktion på fåtöljen.

Paketpris: 3:a + 2:a 18.980:- 15.990:- 1:a 6.490:- 5.990:-

1:a 5.680:- 4.490:-
2:a 6.990:- 5.990:-
3:a 8.990:- 7.990:-

Reclinersoffa Calypso i kraftigt microtyg 
med mockakänsla, dekorativa sömmar. 
Inbyggd reclinerfunktion. Skön och praktisk.

230:-
Kampanj! 

Halva prise
t!

Möte idag om köp 
av Nuntorpskolan

Skolinspektionen sade nej 
till en friskola på Nuntorp. 
Grunden är framförallt att 
lokalfrågan inte är löst. 
Idag har kommunstyrel-
sen i Vänersborg ett ex-
trainsatt möte om köp av 
fastigheten.
Vänersborgs kommun har 
fortfarande inte tagit beslut 
om att köpa fastigheten, ett 
måste för att  Hushållnings-
sällskapet med Dalslands 
Naturbruks AB ska kunna 
hyra lokalerna och bedriva 
gymnasieverksamhet på 
Nuntorp.

Avslaget på ansökan, där 
lokalfrågan är den tyngst 
vägande grunden, har upp-
rört många.

– Jag har aldrig varit med 
om att en fråga engagerat så 
och jag har varit med länge, 
säger Robert Svensson, ord-
förande i Hushållningssäll-
skapet Väst.

Robert Svensson, Monica 
Andersson Skall och Hus-
hållningssällskapets arbets-
grupp, med lokala lantbruka-

Idag har kommunstyrelsen i Vänersborg ett extrainsatt möte om köpet 
av Nuntorp. Arkivbild från Nuntorpsdagarna.

re och flera jordbruks- 
relaterade företag har träffat 
politikerna i Vänersborg vid 
två tillfällen. Först de rege-
rande partierna och senast 
oppositionspartierna. Mö-
ten där man diskuterat Skol-
inspektionens synpunkter 
och de svagheter som finns 
i dessa. 

– Vi är alla överens om att 
Nuntorp ska vara kvar, säger 
Robert Svensson. 

Men för att kunna över-

klaga Skolinspektionens 
beslut är det bråttom att få 
klarhet i frågan  om  Väners-
borgs kommun köper fastig-
heten. Idag hålls ett extrain-
satt kommunstyrelsemöte.

– Vi förväntar oss att man 
tar sig samman i politiken i 
Vänersborg. Det är lokalpo-
litiken som avgör detta, sä-
ger Robert Svensson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Morgan var på besök 
hemma hos Hästmannen

Morgan Krave och Hästmannen, Stig-Andres Svensson, på trappan till 
stugan där Stig-Anders bor ensam utan några djur. Inte ens en katt har 
han idag. Foto: Privat.

En av årets sommardagar 
åkte Morgan Krave till en 
släkting i Eksjö. De åkte 
runt och tittade på olika 
sevärdheter och hamnade 
slutligen hos Stig-Anders 
Svensson, ”Hästmannen”.
Mikael Karlsson bor i Eksjö. 
Det var hit Morgan Krave 
åkte den här sommardagen 
som inte slutade som han 
tänkt sig. Han och Mikael 
åkte runt och tittade på in-
tressanta saker. De pratade 
om allt möjligt under bilre-
san och så småningom kom 
de in på Hästmannen och de 
båda filmerna om honom. 

Hästmannens tre hästar 
hade blivit omhändertagna 
då det sades att de var van-
vårdade och därefter skicka-
des de till slakt. Många 
upprörda stämmor har hörts 
både på facebook och andra 
ställen om att hästarna inte 
alls varit vanvårdade och att 
det utövats maktmissbruk. 
Idag har han inga djur, inte 
ens en katt.

Besökte Hästmannen
Mikael hade tidigare besökt 
Stig-Anders Svensson som 
Hästmannen heter och före-
slog att de skulle hälsa på 
honom. Först kom de till en 
granne som visste att han var 
hemma, så det verkade som 
grannarna har bekymmer om 
honom.

Stig-Anders trädgård var 
helt igenvuxen och allt stod 
kvar som det gjort i alla år, 
ända sedan det sist användes. 

Till och med mjölksilen stod 
utanför trappan i gräset.

– Kom in, kom in, sade 
Stig-Anders och såg glad ut 
över besöket.

De gick alla tre in i köket 
och det blev en hel del prat, 
kanske mest om hästarna 
som han saknar. Han berätta-
de också att han inte hade 
något vatten eftersom pum-
pen gått sönder, men han 
skulle införskaffa en ny.

– Det var mest Mikael och 
Stig-Anders som pratade, 

sade Morgan. Han hade ju 
träffat honom förut. Jag för-
stod att han tyckte övermak-
ten bestämde för mycket, att 
det var förmynderi.

Det blev en intressant dag 
med en oväntad händelse för 
Morgan Krave som inte sett 
filmerna. Men nu har han 
skaffat boken och dessutom 
träffat Stig-Anders Svensson 
i levande livet.

AnnChristine Ivarsson
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Följ oss på

Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

79.90/st149:-

Fodrade 
gummistövlar
Stl. 20-35

Fodrade regnkläder
Byxa

199:-

Jacka

Rusta er för höstrusket

149:-

Flanellskjortor

99:-/st

Perenn ljung

Ord. pris 29,90/st.

199:-199:-
Hel låda 129:-Hel låda 129:-

Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
www.blomsterlandet.se

Oljeljus 
Brinntid ca 55 timmar. 
20 st ljus i en låda.
Ord. pris 9,90/st.

4 FÖR 
99:-

Solrosfrö

Solrosfrö, 20 kg 
Strimmigt. 
Ord. pris 249:-.

Mer fisk är på gång
Fiskhandlaren Johan Stjernehag i ”Fiskbilen” som utökar i Dalsland och Värmland.

Fiskbilen i Mellerud utö-
kar sitt utbud och sin rutt 
i Dalsland och Värmland. 
Förutom två dagar i Mel-
lerud får Åmål, Bengtsfors 
och Säffle besök av den.
Arbetsdagen för en fiskhand-
lare börjar tidigt. Under de 
tidiga morgontimmarna säljs 
nyfångad fisk på fiskauktio-
nen i Göteborg, från tisdag 
till och med fredag. Ingen 
fiskar under helgen, så mån-
dag finns inte på en fiskhand-
lares schema.

Tisdag förmiddag står fisk-
bilen på torget i Mellerud, 
laddad med havets delikates-
ser. Så kommer det att förbli, 
men förutom tisdagarna och 
fredagarna i Mellerud, där 
fiskbilen är mycket populär 
sedan många år, slår den 
följe med blomsterhandlaren 
och besöker övriga dagar i 
veckan Åmål, Säffle och 
Bengtsfors.

Leveranser av ny färsk fisk 
kommer att ske med en kyl-
bil, direkt från auktionen i 
Göteborg, där fiskhandlaren 

Johan Stjernehag själv köper 
in.

– En jättefin räksäsong 
ligger framför oss. Höst och 
vinter är det fin kvalitet på 
mycket som till exempel 
torsk. En nyhet är att vi börjar 
med en lunchbox, innehål-
lande en lyxmåltid på fisk 
och de kunder som köper den 
får rabatt på det övriga sorti-
mentet, berättar han. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Biogas i Mellerud 2018

Trollhätteföretaget BRC 
Sweden får 8,9 miljoner 
i klimatinvesteringsstöd  
för att bygga biogastank-
stationer. 
Biogas har en viktig roll att 
spela i omställningen till 
fossilfria fordonsflottor. Men 
hittills har fordon drivna med 
biogas endast varit möjligt 
för de fem kommuner i Fyr-
bodal som har tankställen. 
Stora delar av Dalsland och 
norra Bohuslän har varit vita 
fläckar på biogaskartan. 

Men nu ser det alltså ut att 
ändra sig. Naturvårdsverket 
har beslutat att ge företaget 
BRC Sweden nära 8,9 miljo-
ner kronor för att stötta deras 
investering i att bygga fyra 
tankstationer för biogas.

De nya tankstationerna är 
senast våren 2018 tänkta att 
uppföras i Mellerud, Åmål, 
Bengtsfors och Strömstad.

– Det här är en mycket 

positiv utveckling för Melle-
rud. Vi har länge velat ha en 
etablering av en tankstation, 
och nu ser det äntligen ut att 
bli verklighet, säger Tommy 
Johansson, kommunalråd 
(S) i Mellerud.

– Detta är en vinstlott för 
klimatet, lokala företag och 
våra kommuner. Vi lyfter på 
hatten för BRC som vågar gå 
före och skyndar på utveck-
lingen mot ett fossilfritt 
Fyrbodal, säger Karin Sten-
lund, affärs- och miljöstrateg 
på Fyrbodals kommunalför-
bund.

Naturvårdsverkets klimat-
investeringsstöd innebär att 
BRC Sweden får cirka 73 
procent av investeringskost-
naden. BRC Sweden står för 
cirka 3,4 miljoner av den 
totala kostnaden.

Eftersatt på landsbygden
– Infrastukturen för fossilfria 

bilar är eftersatt på landsbyg-
den. Det vill vi ändra på. 
Därför vi sökte vi pengar hos 
Naturvårdsverket för att få 
stöd till vår investering i fyra 
nya tankstationer för biogas 
i tätorterna Mellerud, Ström-
stad, Bengtsfors och Åmål, 
säger Dennis Staaf, vd på 
BRC Sweden. Han fortsät-
ter:

– Det här är också ett nytt 
steg för oss på BRC, efter-
som vi både ska bygga och 
sköta driften på tankstatio-
nerna. Vi kommer att köpa 
lokalproducerad biogas från 
Biogas Brålanda och Troll-
hättan Energi i så stor ut-
sträckning som möjligt. Och 
vi behöver anställa mer per-
sonal. Vi spår en mycket ljus 
framtid för biogasmarkna-
den.

BRC utvecklar och bygger 
gastankstationer och gasfor-
don i Trollhättan sedan 2010. 
Bland kunderna finns Ford 
Motor Company, Scania, 
AGA och Eon. Företaget har 
tidigare legat bakom både 
Saab och Subarus gasbilar. 
Och snart börjar planeringen 
för att bygga de fyra nya 
biogastankstationerna. Upp-
draget ska vara slutfört se-
nast den 1 april 2018.

Våren 2018 kan mellerudsborna tanka biogas på hemmaplan.
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www.optimera.se

Fönster och dörrar
Gäller t.o.m. 30 oktober 2016

Ytterdörr
Opus Traditional.
9x20, 9x21, 10x20 och 10x21.

Pris: 3995:-

Ytterdörr
Opus Classic.
9x21 och 10x21.

Pris: 4995:-

Ytterdörr
Opus Trend.
9x21 och 10x21.

Pris: 5495:- Opus

Köp
4 fönster

betala för 3*
* Gäller SP fönster och 

Tradydfönster. Vi bjuder på 
det billigaste.

&BYGG 
BILGLAS

0530-605 16 070-962 48 04www.stensglas.com

KONSTNÄRER

Inramningar

Amatörer som proffs
När det gäller konstnärsmaterial

har vi det Ni behöver!

Är det inte dags att komma 
upp ur sandådan och i stället 
bli en del i arbetet att skapa 
det nya Dalslands Natur-
bruksgymnasium på Nunt-
orp? Lantbruksnäringen be-
höver ett gymnasium med 
god förankring i näringslivet 
som klarar av att utbilda 
framtidens landsbygdsföre-
tagare och personal till de 
gröna näringarna.

Vi är övertygade om att ett 
frigymnasium med goda 
kopplingar till näringslivet 
har de bästa möjligheterna att 
leva upp till detta. Hushåll-
ningssällskapet i Väst har 
gjort ett stort arbete att samla 
näringslivet, organisationer 
och andra intressenter i Dals-
land. Tyvärr har de ännu inte 
fått sin ansökan att starta 
frigymnasium godkänd. En 
viktig del kvar att lösa är 
tillgången till lokalerna på 
Nuntorp. Här kan Väners-
borgs kommun spela en 

viktig roll genom att bli äga-
re till fastigheten.

Vi välkomnar alla politi-
ker, som på riktigt vill att ett 
naturbruksgymnasium på 
Nuntorp skall bli verklighet, 
att vara med i detta arbete. 
Det gäller även moderaterna 
i Vänersborg.

I regionens regi har Nunt-
orps naturbruksgymnasium 
minskat i popularitet under 
ett flertal år, vilket torde vara 
väl känt även hos ovanståen-
de debattörer. Kvalitén på 
utbildningen har brister, som 
i första hand beror på att re-
gionen inte förmått att vara 
en bra huvudman.

Centerpartiet har kämpat 
för naturbruksskolorna. Vi 
hade en förhoppning att regi-
onen skulle ha kvar utbild-
ningarna och få en bättre ut-
veckling på alla skolor.  
Centerpartiet har dock varit 
ganska ensamma med den 
inriktningen. Socialdemo-

kraterna i naturbruksstyrel-
sen har under en längre tid 
haft inriktningen att stänga 
flera av naturbruksskolorna i 
Västragötalandsregionen.

Dock välkomnar vi Lena 
Hult och Gert-Inge Anders-
sons plötsliga omsorg om 
naturbruksutbildningar i 
Dalsland! Vi räknar med att 
ni är med och jobbar för att 
det nya Nuntorp kan bli en 
verklighet. 

Till sist vill vi gratulera 
grupperna bakom de nya 
naturbruksgymnasierna på 
Strömma och Dingle. Vi ser 
en bra framtid för de gröna 
näringarna och en god ut-
veckling på naturbruksut-
bildningarna i regionen.   

Bo Carlsson (C), Brålanda,         
ledamot regionfullmäktige
Ann-Marie Jacobsson (C), 

Högsäter,  
ers. regionfullmäktige

Svar till Stefan Kärvling (V), Lena Hult (S), 
Gert-Inge Andersson (S), Henrik Harlitz (M), 
Lena Ecerbom (M) och Henrik Josten (M)

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.

I slutet av april i år slöts ett 
centralt kollektivavtal mel-
lan Sveriges Kommuner och 
Landsting och Kommunal. 
Det var ett bra avtal. Ett steg 
i rätt riktning för jämställd-
het och med ett ordentligt 
lönelyft för en otroligt viktig 
yrkesgrupp – undersköter-
skor. Avtalet var tydligt – det 
är inte bara undersköterskor 
som omfattas, det gör även 
grupper med andra titulatu-
rer som jobbar i vård- och 
omsorg och har undersköter-

skeutbildning. 
Nu förhandlar vi lokalt. 

Kommunal Dalsland för-
handlar med respektive kom-
mun, i detta fall Melleruds 
kommun. Till skillnad från 
våra grannkommuner försö-
ker Melleruds kommun smi-
ta från sitt ansvar och gör 
egna tolkningar av det cen-
trala avtalet. För trots att 
kommunen vid rekrytering 
kräver undersköterskekom-
petens till flera yrken som 
exempelvis stödassistent, 

boendestödjare, personlig 
assistent och boendehandle-
dare vill kommunen inte att 
dessa yrkesgrupper ska om-
fattas av det extra lönelyftet. 

Vi tycker att det här är 
skamligt. Har man underskö-
terskeutbildning och jobbar i 
vård och omsorg ska man 
omfattas av lönelyftet oav-
sett vilken titel man har. Det 
kommer vi fortsatt att kämpa 
för. 

 Christina Melin, ordförande 
Kommunal Dalsland

Kommunen måste ta ansvar!
Melleruds kommun har inte 
gjort någon annan tolkning 
av det centrala avtalet än de 
övriga dalslandskommuner-
na. Melleruds kommun val-
de däremot till skillnad från 
någon av de övriga dalsland-
skommunerna att inte byta 
titel på de grupper som inte 
har benämningen underskö-
terska. För oss har det varit 
viktigt att man inom vår 
LSS-verksamhet har olika 
titlar kopplat till det praktis-
ka arbete man utför. Detta 
gäller exempelvis stödassis-

tent, boendestödjare, person-
liga assistenter och boende-
handledare. 

Det finns också inom 
LSS-verksamheten och 
framförallt för stödassisten-
terna sedan tidigare ett kom-
petenskrav som innebär att 
både en formell kompetens 
inom omsorgsutbildningen 
men också inom barn och 
fritidsprogrammet med in-
riktning funktionshinder, 
likställs med att man uppfyllt 
kompetenskravet.

Det gör det än mer uppse-

endeväckande om vi därför 
bara skulle ge lönelyft till de 
stödassistenter som har om-
sorgsutbildning men inte till 
de stödassistenter som har en 
utbildningsbakgrund inom 
barn och fritidsprogrammet.

Melleruds kommun hopp-
as kunna se över extrasats-
ningar av resterande yrkes-
grupper inom vård och 
omsorg under kommande år.

Maria Kristiansson 
HR-Chef 

Melleruds kommun

Svar till Christina Melin

Jag vill dela mig av en erfa-
renhet på både gott och ont 
ett igenkännande. En förstå-
else för hur viktig vikten är.

Jag är överviktig. Det är ett 
elände. Alla som ser mig vet 
att jag drar på en massa extra 
onödiga kilon. Jag har en 
kraftig övervikt, hur mycket 
är det ingen som har med att 
göra. Kilona är mina och det 
är jag som bär på dem. Det är 
ett tungt elände! Ni som är 
lätt- eller normalviktiga, 
tänk på hur det skulle vara att 
ständigt bära 20-30-40- extra 
kilo. Det är ingen lätt börda. 
Det är en tung börda.

Jag var inget tjockt barn 
som liten, kilona kom smy-
gande på mig i tonåren. De 
har sedan följt mig troget 
genom åren och blivit alltfler.

Banta är rådet. Jag har 
prövat ”allt”. För en tid går 
det bra, kilona rasar men 
hittar väldigt lätt tillbaka plus 
ytterligare kilon. Anlag, ja-

visst. Men det är inte allt. 
Enkelt kan det uttryckas så: 
För mycket mat och för lite 
rörlighet. Det är jag själv som 
stoppat i mig maten, godiset, 
snasket. Tyck inte synd om 
mig, jag får skylla mig själv! 
Det är mitt ansvar vad jag 
stoppar i mig. Ibland är det 
svårt att tacka nej när det 
trugas på kafferep och andra 
trevliga tillställningar där 
god mat serveras. Det går att 
tacka nej, det går också att 
smaka lite grann det är ändå 
vardagsvanorna som är vik-
tiga.

En annan aspekt som vi 
lever med är kroppsfixering-
en: smal är vacker tjock är 
ful. Vi har det i reklam, tid-
ningar, TV, medvetna och 
omedvetna kommentarer. 
Det är nålstick som gör ont. 
Det inger en skamkänsla. 
Man skäms för sin kropp. 
Man känner sig klumpig. Det 
är svårt att hitta snygga klä-

der. Många barn är i dag 
överviktiga. Jag tror också 
att många barn lider av det 
utan att säga något. Så snälla 
vuxna, föräldrar var rädda 
om era barn. Hjälp dem att 
äta sunt men ändå gott. Gå 
före med gott exempel.

Idag har jag ont i min 
kropp, mycket beroende på 
övervikten. Det gör ont när 
jag sitter och när jag ligger, 
det gör ont när jag går och när 
jag står. I somras genom 
provtagning upptäcktes att 
mitt blodsocker var för högt.

Jag började då med så kall-
lad diabeteskost. Det mår jag 
bra av och har sedan dess 
tappat några kilon. Genom 
sjuk- och hälsovården får jag 
god hjälp både med att äta 
rätt, röra på mig och genom 
en bra läkare.

Margareta Larsson

Jag är överviktig!
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Allt måste man inte klara av själv.
Servicetjänster till din förmån!
Visste du att garantin för din bil behålls även hos oss?
Bilars serviceprogram varie-
rar beroende på märke och 
modell. Hos Fixus-verkstäder 
sköts service och reparation 
till ett konkurrenskraftigt pris 
och garanterat säkert. 

Fixus-kedjans verkstäder an-
vänder märkesreservdelar som 
motsvarar de ursprungliga och 
är av hög kvalitet. 

Biltillverkarens garanti  
behålls, då servicen utförs 
enligt tillverkarens och im-
portörens serviceprogram 
och genom att beakta de 
svenska förhållandena.

Du får ett serviceerbjudande 
lätt och snabbt antingen på 
plats, per telefon eller e-post. 
Det enda vi behöver är bilens 
registreringsnummer. Be om 
ett erbjudande från din hem- 
orts Fixusverkstad.

SISU SEDAN 1927   |   FIXUS BILVERKSTAD   |   WWW.FIXUS.FI

Behöver du hjälp? 
Välkommen att 

kontakta din lokala 
Fixus  Bilverkstad!

Fixus Bildelar Brålanda
TELEFON 0521-57 14 14

ADRESS 

E-MAIL

Göteborgsvägen  
464 61 Brålanda

bralanda@fixusbildelar.se

HEMSIDA www.fixus.fi

ÖPPET Måndag–Fredag 8–18 
Lördag 10–14

Vi säljer Reservdelar & Tillbehör till: 
Bilar, Bussar, Lastbilar, Släp, Traktorer 
och Entreprenadmaskiner.
Vi är också fullutrustad återförsäljare av 
Autoglym och Selaclean, Proffesionell Bilvård.

Kom och besök oss i vår butik och se vårt 
utbud. Hos oss hittar ni de bästa priserna!

Hälsningar  
Mikael H., Veronica, Marcus, Helen, 
Anders, Michael L., Börre

Här finns din lokala Fixus Bilverkstad:

Mellerud:
Gustavssons Bil
Kärragatan 15, Tel. 070-748 81 11

Brålanda:
Brålanda Bilverkstad
Industrigatan 2 (Toppfrys)
Tel. 070-625 52 99

Vänersborg:
A.Perssons Verkstad
Finngårdsred 116 (skogen/Öxnered)
Tel. 073-687 27 45
Vänersborgs Rostskydd & Bilverkstad
Tenggrenstorpvägen 15, Tel. 0521-622 22

Trollhättan:
Trestad Motorservice
Kardanvägen 23, Tel. 0520-790 50

Frändefors:
Jimek AB
Ekenäs, Tel. 073-632 22 42

Bengtsfors:
Bengtsfors Bilteknik
Järngatan 18, Tel. 073-820 34 95

www.klsugglarps.se | www.dalsjoforskott.se

Christer Emanuelsson
Inköpare Nöt
Bohuslän Dalsland
0704 - 93 01 41
0107 - 22 23 33

Välkommen att kontakta Christer 
Emanuelsson och prata nötkött!

VI SATSAR PÅ 
SVENSKT KÖTT 

– OCH FÖRSTÄRKER 
MED NY MEDARBETARE!

Den 22 september 2016 cite-
ras Birgitta Losman (MP) i 
tidningen Västsverige (före 
detta Västerbygden) då hon 
uttalar sig om Västra Göta-
landsregionens naturbruks-
skolor och anledningen till 
beslutet att lägga ner tre av 
dem (Dingle, Strömma och 
Nuntorp). Losman säger att 
om man inte fattat detta be-
slut hade ”skolorna förmod-
ligen varit stängda av skolin-
spektionen”. Vi på Natur- 
bruksgymnasiet Nuntorp 
ställer oss mycket frågande 
till detta påstående och krä-
ver en ursäkt och en dementi.

Det är inte första gången 
Losman far med osanning 
angående situationen på 
bland annat Nuntorp. Redan 
för ett år sedan påstods det att 
naturbruksskolorna saknade 
betygsättande lärare, vilket i 
Nuntorps fall var ren lögn. 
Tittade man då på uppgifter i 
SIRIS var Dingle och Nunt-
orp de två skolor med högst 
antal lärare med högskoleex-
amen – två skolor som man 
alltså valde att lägga ner. 

Om och om igen presente-
rades denna felaktiga infor-

mation i olika forum, till 
exempel P4 Väst (2015-09-
15), samt under regionfull-
mäktiges debatt (2015-09-
22). 

Nu var det då dags igen. 
Den här gången hävdar Los-
man alltså att Skolinspektio-
nen skulle stängt skolorna 
om inte regionen förekommit 
denna myndighet. Återigen 
framförs för Nuntorps del 
rena sakfel.  Under Skolin-
spektionens senaste besök, 
vilket skedde hösten 2013, 
fick vi fyra punkter att åtgär-
da. Alla är åtgärdade. 

Vad skulle ha förändrats så 
kapitalt sedan dess? Om det 
skulle vara brist på behöriga 
lärare, vilket hävdades för ett 
år sedan, är det fortfarande 
fel. Vi har fortfarande behö-
rig och kompetent personal. 
Har kvaliteten på undervis-
ningen försämrats så extremt 
mycket sedan hösten 2013? 

Vi skulle vilja påstå att vi, 
trots naturbruksförvaltning-
ens uppenbara vilja att få 
personalen att sluta innan 
juni 2017, fortfarande har 
hög kvalitet på den utbild-
ning som bedrivs. Om Los-

man är av en annan åsikt 
kräver vi att fakta redovisas. 
Att, som Losman försökte 
ursäkta sitt osanna påstående 
med för ett år sedan, hävda 
att uttalandet inte gäller nå-
gon enskild skola håller inte. 

Vi är (i alla fall än så länge) 
en av dessa naturbruksskolor 
och om det inte är Nuntorp 
specifikt som avses, så säg 
det då. Uttalar man sig om 
alla skolor, uttalar man sig 
därigenom också om oss.

Nej, Birgitta Losman, vi 
vill av dig ha en ursäkt och 
en dementi. Vi är en skola 
under nedläggning, räcker 
inte det? Måste vi dessutom 
återigen behöva höra okun-
niga politiker fara med osan-
ning?

Personal på Naturbruks 
gymnasiet Nuntorp: 

 Bodil Alsenmyr,  
leg. yrkeslärare

 Ann-Charlotte Andersson 
Torin, utbildad studie- och 

yrkesvägledare
 Elin Andersson,  

instruktör/djurskötare  
ladugården

 Sandra Andersson, leg. lärare
 Annelie Aronsson,  

fritidspedagog
 Lena Berglund Andersson, 

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.

Hur många lögner kan en politiker få uttala?

Socialdemokraterna Gert-In-
ge Andersson och Lena Hult 
försöker i en insändare ta 
parti för naturbruksutbild-
ningen vid Nuntorp. Med 
tanke på sakförhållandet om 
naturbruksutbildningen i re-
gionen blir det ett mycket 
märkligt inlägg. Gert-Inge 
Andersson hade under perio-
den 2010-2014 det högsta 
ansvaret i regionen. 

Redan då hade naturbruks-
utbildningen stora problem 
med sviktande elevunderlag, 
bristande utbildningskvalitet 
och skenande kostnaderna. 
Dessa problem tog inte 
Gert-Inge tag i. Resultatet 
blev att flera skolor nu måste 
avvecklas. 

När regionfullmäktige tog 
beslutet om vilka skolor som 
skulle fortsätta yrkade (S) på 
att två av de sex skolorna 
borde vara kvar utan att näm-
na vilka skolor. Något förslag 
om att just Nuntorp skulle 
prioriteras lämnades inte 
från (S).

I regionens naturbrukssty-
relse har däremot socialde-
mokraterna drivit på för att 
snabbt lägga ner utbildning-
arna i motsats till bland andra 
moderaterna. Socialdemo-
kraterna föreslog bland annat 
att Nuntorp skulle läggas ner 
redan den 30 juni 2016.

Det blir också märkligt att 
socialdemokraterna ställer 
hoppet till en kommande 

friskola på Nuntorp samti-
digt som man på riksplanet 
kraftfullt argumenterar mot 
friskolor och valfrihet för 
elever att själva välja skola.

Moderaterna ser gärna att 
vi får fler friskolor med bra 
utbildningar när regionen nu 
har misslyckats. 

Det är visserligen Skolin-
spektionen som avgör om det 
finns förutsättningar att be-
driva en friskola och om man 
ekonomiskt bedöms klara 
sina åtagande. Tyvärr avslog 
Skolinspektionen ansökan 
från Nuntorp vilket jag be-
klagar.

Gunnar Lidell 
Ledamot i naturbruks- 

styrelsen (M)

Svar till Gert-Inge A och Lena H

leg. lärare
 Marina Blomqvist, kokerska
 Karin Carlsson, yrkeslärare

 Åsa Edvardsson,  
yrkeslärare häst

 Cathrine Ervestrand,  
kokerska

 Marianne Ervestrand,  
administratör

 Leif Hansson, fritidspedagog
 Jens Hermansson, leg. lärare
 Johan Hultberg, vaktmästare

 Nanna Håkansson,  
fritidspedagog

 Erik Johansson, leg. lärare
 Sofia Karlssonm lärare

 Sean Kurtis, fritidspedagog
 Linn Laakso, yrkeslärare

 Linda Lamotte, leg. lärare
 Christina Larsson,  

leg. lärare, f.d. anställd
 Elisabeth Luttje Larsson,  

leg. speciallärare
 Karin Löfqvist,  

leg. lärare, Naturbruksgymna-
sierna Dingle & Nuntorp

 Paulina Murberger,  
diplomerad hästskötare  

och ridledare
 Jessica Nielsen, lärare

 Elisabeth Ottosson,  
leg. yrkeslärare

 Maria Pettersson,  
fritidspedagog

 Marie Robertsson,  
fritidspedagog

 Annelie Sandberg,  
elevassistent

 Lars-Åke Sandeberg,  
vaktmästare

 Anita Sundin Johansson, 
skolsköterska

 Gustav Tapper, leg. lärare
 Sandra Thunberg,  

resurspedagog
 Kristina Torrestad,  

leg. specialpedagog

 Daniel Tesfay, lärare - väntar 
på svensk legitimation

 Helena Udd, leg. lärare och  
specialpedagog, f.d. anställd

 Frida Wännman Kvantenå,
 lantmästare 

Vi har en mödrahälsovård i 
världsklass. Personalen är 
duktig och kunnig, säkerhe-
ten hög och kvinnorna som 
tar del av den är nästan till 
hundra procent nöjda. Men 
nu riskerar allting att raseras. 

Den moderatledda majori-
teten i Västra Götalandsregi-
onen vill nämligen göra ett 
marknadsexperiment av 
mödrahälsovården. 

De vill göra det trots att 
såväl barnmorskor, läkare 
och annan vårdpersonal, lik-
som tjänstemännen i regio-

nen, varnar för allvarliga 
risker, inte minst vad gäller 
patientsäkerheten.

 Varför vill ni i den mode-
ratledda majoriteten slå sön-
der en väl fungerande vård?

Vore det inte bättre om ni 
lade kraft och pengar på att 
rädda den vård som inte 
fungerar; där köerna växer, 
tillgängligheten försämras 
och på den utarbetade perso-
nalen?

Regionpolitiker är valda 
för att använda skattepengar 
klokt och ge invånare en god, 

rättvis och jämlik vård. Att 
lägga pengar och resurser på 
vanskliga ideologiska expe-
riment, där skattepengar går 
till vinster i välfärden, är inte 
att ta det ansvaret.

Den svenska välfärden ska 
utvecklas – inte avvecklas. 
Och gravida kvinnor och 
ofödda barn ska inte göras till 
vinstmaskiner på en vård-
marknad! 

Michael Melby (S) 
Ewa Arvidsson (S)

Gravida är inga vinstmaskiner!
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Din lokala portleverantör

Levererat och 
installerat 
portarna

Vi levererade 
stål till bygget 

Ventilation Komfort och Industri

Luftfilter Energideklarationer 

Energiberäkningar OVK-besiktningar

Patrik Lundquist • Tel. 070-228 48 36
patrik@evmteknik.se

Magnus 0702-80 44 86

Allt schakt- och
markarbete 
är gjort av

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

Installation 
av rör och 
värme är 
gjort av

Ändamålsenliga lokaler för kyrkvaktmästarna

I april 2016 stod vaktmäs-
tarnas nya samlingslokal 
i Melleruds pastorat klar. 
Den omfattar 365 kvadrat-
meter och ligger i anslut-
ning till Holms kyrka, strax 
norr om Mellerud. Istället 
för tio-elva olika små omo-
derna vaktmästarlokaler 
runt om i pastoratet, kan 
nu alla träffas i en ny – som 
dessutom lever upp till de 
lagar och förordningar 
som krävs.
Det gjorde nämligen inte de 
gamla lokalerna. Dessa var 
gamla och slitna, en del var 
inte renoverade på 40-50 år, 
och utdömda dels av Kom-
munal och dels av ett regio-
nalt skyddsombud.

– Vi fick ett åläggande. Så 

det gällde att tänka om och 
tänka nytt, säger kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson.

Vad var lämpligast? Rusta 
upp alla befintliga vaktmäs-
tarlokaler? Det skulle inne-
bära omfattande investering-
ar, exempelvis separata 
duschar för dam och herr, 
separata omklädningsrum 
och särskilda lokaler för 
”heta arbeten” – på samtliga 
platser. Det blev för dyrt, helt 
enkelt.

– Därför var det bättre att 
bygga en ny fastighet som 
uppfyller alla kraven, istället 
för att rusta upp de andra. Vi 
ville satsa på nya ändamål-
senliga lokaler för begrav-
ningsverksamheten, konsta-
terar Per-Åke.

Sagt och gjort, besluts-

I april 2016 stod den nya samlingslokalen för vaktmästarna i Melleruds pastorat klar. Kostnaden hamnade på cirka sju miljoner kronor och finan-
sierades av begravningsavgiften. Här finns gjutna fack för det avfall som vaktmästarna samlar in från 

kyrkogårdarna. I bakgrunden t.v syns delar av Bergs Säteri.
gången tog fart under 2014, 
efter att kyrkogårds- och 
fastighetsutskottet (KGFU) 
sagt sitt. Byggstart skedde 
under september 2015 och 
allt stod alltså klart i april 
2016, då slutbesiktningen 
gjordes

Var perfekt
– Det var bara ett par mindre 
anmärkningar, till exempel 
ett handfat som satt för högt. 
Annars var allt perfekt ge-

nomfört, vi är mycket nöjda 
säger Bo Alfredsson, kyrko-
gårds- och fastighetsansva-
rig i Melleruds pastorat. In-
flyttningen påbörjades 
direkt. 

I de nya fräscha lokalerna 
finns separata omklädnings-
rum och duschar för både 
dam och herr, personalrum 
med pentry, en tvätthall för 
gräsklippare och mindre 
maskiner, verkstad samt lo-
kal för förvaring av maski-

nerna. Allt uppfyller de 
kravspecifikationer som 
finns.

Vaktmästarna samlas i 
princip varje morgon i perso-
nalrummet för ett morgon-
möte. Fram till 20 november 
handlar det om 14 stycken 
personal, därefter är sju 
stycken kvar då de säsongs-
anställda slutar.

Vi träffar en av de säsongs-
anställda vaktmästarna, 

Christina Kjellin, som precis 
ätit upp sin lunch och är på 
väg ut igen.

– Jag tycker vi har fått 
jättefina lokaler, säger hon 
glatt.

– Tidigare utgick vaktmäs-
tarna i Örs pastorat från 
Gunnarsnäs, de som jobbar i 
Mellerud och Järn utgick 
från Kyrkans hus, de i Bol-
stad pastorat utgick från 
Grinstad församlingshem 

Det var vi  
som byggde
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Bo Alfredsson i samtal med vaktmästaren Christina Kjellin i det nya personalrummet.

Ann-Christine Ivarsson, ordförande kyrkofullmäktige och församlingsrådet, kyrkoherde Pär-Åke Henriksson, 
Bo Alfredsson, kyrkogårds- och fastighetsansvarig samt Jan Carlsson, ordförande KGFU.

och vaktmästarna i Skållerud 
utgick från kyrkstugan vid 
Skålleruds kyrka, förklarar 
Pär-Åke.

Han konstaterar att man 
försöker undvika enmansar-
bete så mycket som möjligt, 
genom att ha nya rutiner och 
avstämningar.

– Nu får man fler arbets-
kamrater och det är ju inspi-
rerande. Men det behövs en 

inkörsperiod så att man blir 
van med de nya rutinerna, 
menar Ann-Christine Ivars-
son, ordförande i kyrkofull-
mäktige, ordförande i för-
samlingsrådet och med i 
KGFU.

– Vi har ständiga förbätt-
ringar när det gäller arbets-
miljön och skyddsfrågor 
samt att hantera stress, tilläg-
ger Pär-Åke.

Han upplever att alla är 
nöjda över de nya lokalerna. 
De nya rutinerna har alla 
jobbat tillsammans med. Bo 
berättar att man haft utvärde-
ring några dagar tidigare och 
det framkom inget negativt 
från berörd personal vid det 
tillfället.

Vad har då projektet kos-
tat? Fastigheten har finansie-
rats av begravningsverksam-

heten som kyrkan gör på 
uppdrag av staten. Alla beta-
lar en begravningsavgift, 
oavsett om man är medlem i 
Svenska kyrkan eller inte. 
Totalt hamnade investe-
ringskostnaden på cirka sju 
miljoner kronor.

– Det blev inte dyrare än 
beräknat utifrån det underlag 
vi tog in, menar Pär-Åke.

Ska smälta in
En återkommande fråga som 

många ställer sig är om huset 
ska målas.

– Länsantikvarien rekom-
menderade oss att inte måla 
fastigheten vit, då blir det för 
likt en kyrka. Fastigheten ska 
smälta in i landskapet och det 
ansåg vi att den gör när den 
liknar den nya logistikhallen 
på Bergs säteri. Men vi har 
inget förbud mot att måla 
fasaden, så detta är inte hug-
get i sten, svarar Bo.

För tillfället pågår en om-

byggnad av den gamla vakt-
mästarlokalen vid Holms 
kyrka till ett nytt bårhus samt 
en samlingssal för exempel-
vis mindre minnesstunder. 
Denna lokal kan även använ-
das för borgerliga begrav-
ningar Dessutom sker en re-
novering av kyrkans fasad. 
Allt ska vara klart våren 
2017.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Pensionärsgympa i Rådahallen

Rådahallens vattengympa 
för pensionärer på mån-
dagar är en uppskattad ak-
tivitet som aktiverar både 
kroppen och knoppen.

Ett tjugotal pensionärer viker 
måndagseftermiddagarna åt 
vattengympan i Rådahallen. 
En modig herre, Ulf Allo, 
vågar sig ensam in bland alla 
damerna. 

– Det kan vara trögt att gå 
hit men när man väl är här är 
det gott, säger Elin Martins-
son som vattengympat i un-
gefär fem år.

Gympasset
Erica Olsson leder sedan tre 
år tillbaka vattengympan på 
måndagar och aquapuls på 
tisdagar. Erica står vid bas-
sängkanten och visar alla 
rörelser till musik på hög 
volym och alla i vattnet käm-
par på, var och en efter sin 
förmåga. Hon berättar att 
hela kroppen får sin del av 
rörelser, armar och ben, rygg 
och höftleder. Halvtimmen 
avslutas med avslappande 
andningsövningar.

 

Avslutning
När halvtimmen gått börjar 
andra aktiviteter, för detta är 
även en social bit. Jacuzzi, 
bastu, lilla bassängen, som är 
varmare än den stora, det 
finns mycket att välja på för 
att slappa en stund efter Eri-
cas jobbiga träningspass.

Som avslutning tar sig 
några av pensionärerna en 
kopp kaffe och en pratstund 
innan de går hem, var och en 
till sitt, vältränade och upp-
mjukade.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Full fart i Rådahallens bassäng när pensionärerna är i farten under ledning av Erica Olsson.

Kathrin Solang, Anna-Greta Broberg, Gerd Alm. Margit Waldenström och Gunborg Fredriksson i ”kannibal-
grytan”.

Jensen mötte Busch Thor
I mitten av förrförra 
veckan tog den allmänna 
motionstiden i riksdagen 
slut och kristdemokra-
terna hade precis lämnat 
in årets motioner och 
även presenterat partiets 
skuggbudget.
En av några angelägna punk-
ter är att man vill sänka 
skatten för pensionärerna så 
att man hamnar på samma 
nivå som den som för för-
värvsarbetar. Förslaget inne-
bär att man återställer detta 
etappvis. Idag har man sam-
ma nivå upp till 10 000 kro-
nor per månad, men över det 
skiljer det. 

Kristdemokraternas för-
slag är att det skall vara 
samma nivå upp till 14 000 
kronor per månad och att 
skillnaden helt bör försvinna 
inom några år. 

Barnfamiljernas ekonomi 
har halkat efter de senaste 20 
åren och för att stärka den 
föreslås ett jobbskatteavdrag 
på 500 kronor per månad och 
förälder. Barndelen i bo-
stadsbidraget höjs och en 
barnomsorgspeng införs för 
att den som vill vara hemma 
med sina barn upp till tre års 
ålder. 

Då det gäller de gröna nä-
ringarna fanns också några 
förslag. Fick kristdemokra-
terna bestämma skulle 
mjölkbönderna få  
1 000 kronor per ko och år i 
kostnadsersättning för de 
merkostnader som belastar 
svensk mjölkproduktion i 
jämförelse med övriga euro-
peiska länder. 

Daniel Jensen (KD), Mellerud och KD:s partiledare Ebba Busch Thor. 
Foto: Privat.

En höjd milersättning till 
20 kronor per mil föreslås 
vilket skulle gynna lands-
bygdsbor och folk i glesbyg-
den. 

Dessa förslag och stora 
delar av partiets budget pre-
senterade partiledare Ebba 
Busch Thor vid en kommun-
ledningsdag i riksdagshuset 
där Daniel Jensen fanns med. 

Innan Ebba skyndade vi-
dare för att förbereda partile-
dardebatten så fick Daniel 
Jensen några ord med henne. 

– Bra att få möjlighet att ta 
del av förslagen direkt, att 
kunna ställa frågor och utby-
ta erfarenheter om hur Sveri-
ge ser ut och utvecklar sig 
även utanför storstäderna, 
säger Jensen.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Idag onsdag 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 torsdag 20/10
Lördag 29/10 14.30 
Kaffe o mys på Prästkragen
Onsdag 9/11 11.00 
Sopplunch med tema Demens 
Vi tittar på filmen Still Alice  
Equmeniakyrkan Brålanda 
Se kommande annons.

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

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Köp komplett – Spara mer
NYA EKENS ÄR HÄR

Rabatterna gäller endast i kombination med köp av säng. Gäller ej Ekens Entré

+40%
PÅ BEN

10%
PÅ SÄNG

+20%
PÅ BÄDDMADRASS

+30%
PÅ GAVEL

Gestads Hembygdskör
firar sitt 85-årsjubileum

Söndag 23 oktober kl. 18.00 i Gestads kyrka
Poet Gunilla Rubbestad, flöjt Elin Johansson

Andakt Thomas Holmström

TACK!
till funktionärer, sponso-
rer, domare, plöjare och 
publik!

Hultestommens 
förvaltning 

Familjen Thore Berg

Ett hejdundrande tomtetåg väntas

Ett glatt gäng som planerar för julmarknad och tomtetåg och som gär-
na ser att fler engagerar sig.

Lions, företagare, för-
eningar och enskilda 
har träffats vid några 
tillfällen och planerar för 
julmarknaden och tomte-
tåget som närmar sig. 
Uppmaningen till alla brå-
landabor är att tända upp, 
sätta ut ljus i fönster och 
trädgårdar under julmark-
nadsdagen och ha röd eller 
grå tomteluva och jacka på 
sig. 

Ännu pågår planeringen 
och det finns stora möjlighe-
ter för samarbete kring jul-
marknaden. Alla brålanda-
bor uppmanas att delta. 
Barnen är som vanligt i 
centrum.

Lennart Malm berättar att 
han gått i tomtetåget sedan 
1957, alltså i 59 år. Förra året 
vävdes en handduk med tom-
tetågsmotiv och det är Len-
nart Malm som är förebilden.

Lokalproducerat
Det som är klart är att det blir 
tomtetåg, halmhoppning, 
hästdroskor, framträdande 
av musikskolan, julsaga, 
tomteland och godispåsar. 
Fler idéer arbetas det på, ut-

ställare är på gång och det 
finns plats för fler. 

– Vi vill ha mycket närpro-
ducerat denna julmarknad 
för att kunna bygga en jul-
marknad med dalsländsktra-
dition på livsmedelsproduk-
ter och hantverk, nu och i 
framtiden, säger Lennart 
Malm.

Man välkomnar alla mark-
nadsförsäljare och utställare 
att medverka under dagen 
och enskilda personer att 
delta i ett hejdundrande 
64:de tomtetåg. 

Tomtetågets framtid
Lions har huvudansvaret för 
julmarknad och tomtetåg 
tillsammans med företagar-

föreningen. De uppmanar 
alla givmilda intressenter att 
ge ekonomiska bidrag till 
förmån för julmarknaden, 
tomtetåget och allt runt det.

– En tanke om organisatio-
nen kring julmarknaden och 
tomtetåget för framtiden är 

att en förening, där organisa-
tioner, föreningar och företa-
gare ingår, driver julmarkna-
den, berättar Carl-Anders 
Magnberg, Lions. 

 Marianne Karlsson

Ryslig spökrunda i Bollungen
Det anordnas rysliga 
spökrundor i Bollungen, 
Sundals Ryr den 21 och 
22 oktober. En för barnen 
och en för modiga vuxna.
Det är fjärde året som eldsjä-
larna Anders Harrysson och 
sonen Kevin samt Jens Car-
debrandt och Ulrika 
Berglund arrangerar spök-
runda ute i skogen. Detta har 
blivit allt mer populärt, ryk-

En ruggig kyrkogård har byggts upp. Foto: Privat.

tet har spridit sig och 2015 
kom cirka 300 besökare.

– På fredagen är det spök-
runda för barnen och på lör-
dagen kör vi ”all in” för 
vuxna. Då blir det hemskt på 
riktigt, säger Anders Harrys-
son.

Spökrundan är en slinga på 
cirka en kilometer inne i 
skogen. Ett 15-tal spöken 
huserar runt om i den mörka 
skogen där du även vandrar 
in i en kyrkogård. En och 
annan zombie plus diverse 
andra överraskningar dyker 
också upp.

– Vi tänder 600 marschal-
ler, drar ut en kilometer elka-
bel, har rökmaskin och olika 
ljussättningar. Vi lägger ner 
ganska mycket arbete på 

detta, men det är så roligt, 
förklarar Anders.

Småspöken delar ut godis 
och det finns korv med bröd. 
Mellan 15-20 personer är 
engagerade i spökvandring-
arna.

Hur hittar man dit? Det 
finns en sjö vid namn Bol-
lungen, mellan Brålanda och 
Sundals Ryr. 

Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Jubileum för hembygdskör

Gestad hembygdskör firar 85-årsjubiléum på söndag i Gestad kyrka.

Gestads Hembygdskör fi-
rar sitt 85-årsjubiléum på 
söndag med en sångguds-
tjänst i Gestad kyrka. 
Kören startades på hösten 
1931 av Martin Sundberg 
som då fått tjänst som skol-
kantor i Ulebergs folkskola. 

På Valborgsmässoafton 
1932 sjöng kören vårsånger 

på Lövås trappa och fortsatte 
med det ända in på 60-talet. 
Numera hälsas våren i för-
samlingshemmet. Sundberg 
tjänstgjorde som kantor fram 
till 1975 då Barbro Magnus-
son tog vid men fortsatte som 
körledare fram till 1977. Ef-
ter 46 år som körens ledare 
slutade han och paret Sund-

berg flyttade till Karlstad där 
dottern fanns.

 Kören, numera en damkör,  
är lika aktiv i dag. De förgyl-
ler kyrkoårets högtider och 
andra tillfällen med sång. Vid 
jubileet medverkar Gunilla 
Rubbestad med tankar och 
dikter och Elin Johansson 
spelar flöjt.

Brålanda • Frändefors



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 19 OKTOBER 2016

Brålanda • Frändefors

Föräldrar och personal fixar utemiljö
Föräldraföreningen vid 
Skerrud skola i Gestad, 
har emellanåt arbetsda-
gar på skolan. De sam-
arbetar med personalen 
och har fixat till en roli-
gare utemiljö för barn, 
elever och personal.
Utemiljön vid Skerruds sko-
la är omväxlande med gräs, 
grus, asfalt och skog. Många 
föräldrar ställde upp i våras 
och planterade bärbuskar 
och sådde grönsaker och 
blommor i pallkragar på för-
skolans utegård. Buskarna 
skänktes av en mormor.

De fixade också en grill-
plats och målade bandyplan 
och annat på asfalten på 
skolgården. 

Barnen och eleverna har 
använt bär, grönsaker och 
blommor, grillat och använt 
de uppmålade olika spelru-
torna flitigt.

Älg till frukost
Som liten följde hon 
emellanåt med mamma 
på jakt. När hon nu är in-
gift i en jaktfamilj var det 
naturligt att ta egen jakt-
licens. I torsdags morse,  
strax efter frukost, fällde 
Helen Hjert Helogsson sin 
första älgtjur på familjens 
mark i Björnerud. 
De gick och väntade på att 
barnen skulle åka med skol-
bussen sedan skulle de träffa 
jaktlaget och lägga upp stra-
tegin för att kunna få en tjur 
till och fyra kalvar som åter-
stod av lagets tilldelning. 
Två vuxna djur var redan 
skjutna.

Sovrumsfönstret 
Men Helen Hjert Herlogsson 
tittade ut över markerna ned-
anför sovrumsfönstret och 
såg två älgar, en ko och en 
tjur, komma gående över 
gärdet på väg mot skogen.

Hon tog älgstudsaren och 
smög i väg ett par hundra 
meter. Pang! Hondjuret rusar 
i väg och den träffade älgtju-
ren snubblar in i skogen.

De åkte som planerat och 
träffade jaktlaget som nu 
agerade enligt regelboken. 
Den skjutna älgtjuren hitta-
des 50 meter in i skogen.

Enhornig älg 
Det visade sig att den endast 
hade ett horn och när den 
flåddes upptäcktes att den 
hade skador på kroppen. Den 
har förmodligen förlorat hor-
net i slagsmål vid brunst. 
Ingen av jägarna i laget hade 
tidigare sett den enhorniga 
älgen så den har troligen 
vandrat hit från annat områ-
de.

Helen Hjert Herlogsson vid älg-
tjuren hon fällt.  Jaktlaget på cir-
ka 20 jägare har 2600 ha mark 
till sitt förfogande. Foto: Mikael 
Herlogsson.

– Det är jätteroligt att få 
vara med om detta, vi kvin-
nor kan också. Gubbarna i 
jaktlaget blev också glada 
och gratulerade förstås, sä-
ger Helen som fick sin licens 
i våras..

– Jakt är i första hand en 
naturupplevelse, det vikti-
gaste är inte att skjuta, det är 
väldigt intressant att sitta på 
pass och studera djuren. Det 
vore roligt om fler kvinnor 
kom med, tycker hon. 

Ett stort antal markägare 
får nu sin del av köttet innan 
resten delas mellan jägarna.

– I boxen har vi olika vilt-
kött, man vet vad man äter, 
säger Helen Hjert Herlogs-
son. 

 Marianne Karlsson
 

 – Vi är med i skolprojektet 
gröna skolgårdar och har fått 
ekonomiskt bidrag från 
kommunen, säger ansvariga 
Katarina H Johansson, fri-
tidspedagog.

Material, som färg, köptes 
in och föräldrarna målade 
och fixade. Mer är planerat.

Tillsammans
Föräldraföreningen är aktiv, 

de köper frukt till skolan och 
hittar på mycket, som att 
ordna utflykter och bjuda 
barnen på glass.  Företag i 
området sponsrade med lot-
terivinster när skolan nyligen 
fyllde 50 år.

Elisabeth Johansson har 
varit ordförande något år 
men har nu lämnat uppdraget 
vidare.

– Vi har ingen medlemsav-
gift men tar emot ett frivilligt 
bidrag från familjerna. För-
hoppningsvis har alla den 
möjligheten. Tillsammans 
kan vi då göra mer för trev-
naden på skolan, vilket är 
positivt för alla, säger Elisa-
beth.

Hon har en önskan om att 
kunna få en asfalterad slinga 
för barnen i förskolan att 
cykla på.

 Marianne Karlsson

Söndagscafé med sångarglädje
Mycket sång bjöds det 
på och deltogs i när 
IOGT-NTO Logen 2716 

Kamratringen anordna-
de söndagscafé i Gestad 
bygdegård i söndags ef-

Alva Svantesson och Uno Hanson  sjöng, spelade och trivdes på sön-
dagscaféet.

termiddag. 
Stämningen var god i kaffe-
pausen. Dagens underhållare 
var tidigare sjuksköterskan 
Alva Svantesson, Väners-
borg, som förutom att åka 
runt och underhålla även 
spelar teater. Hennes mång-
åriga spelkompis, tidigare 
yrkesläraren på A. Lundqvist 
skola, Uno Hanson, Trollhät-
tan, tyckte att det var en 
mycket trevlig eftermiddag.  

Besökarna kom från Mel-
lerud, Frändefors, Brålanda, 
Sundals Ryr och Gestad.

– Vi brukar åka hit i flera 
bilar för det brukar alltid vara 
så trevligt på söndagscaféer-
na, sade Ingvar Asp från 
Mellerud.

Alva läste en tänkvärd och 

allvarligt humoristisk berät-
telse om miljötänk. Uno och 
Alva framförde  Änglamark, 
När Solola, Mitt eget land 
och flera andra sånger innan 
de avslutade med Gungeli-
gung. Alva hade även satt 
musik till en dikt om Floget 
vid Hunneberg.  Publiken 
sjöng med i flera sånger.

– Man skulle kunna tro att 
ni är en kör, så bra som ni 
sjunger, sade Alva. 

Innan den avslutande lott-
dragningen läste Börje Vibe-
rud spontant en dikt.

Logens ordförande Sonja 
Berg tackade de medverkan-
de och kaffegästerna för 
ännu ett roligt söndagscafé.

Marianne Karlsson
 

Familjegudstjänst i Frändefors
Barnen var i centrum när 
Frändefors kyrka hade 
familjegudstjänst 21 sön-
dagen efter trefaldighet. 
Samhällsansvar var te-
mat. Programmet visade 
på flera möjligheter till 
det.
När kyrkklockorna ringt tå-
gade Jubilatekören in med 
Ella Wendel  som korsbärare. 
De sjöng flera sånger till 
musik av ungdomsorkestern 
under kantor Ruben Bengts-
sons ledning.

  Barn- och ungdomsleda-
ren Victoria Håkansson sam-
lade de barn som ville längst 
fram och visade en bild på 
Fairtrade-märket, rättvise-
märket, och talade om dess 
betydelse. Varor med det 
märket ska produceras utan 
att barnarbetare utnyttjas och 
att de som arbetar ska ha bra 
arbetsförhållande och lön. 
Barnen kom med fina tankar 
omkring barnarbete.

De församlade uppmana-

Victoria Håkansson berättar om rättvisemärket och barnen tyckte det 
var ett bra märke. 

des att se efter i affärerna hur 
många sådana varor som 
finns.

– Vi har det väldigt bra i 
vårt land och det är 0,08 pro-
cents chans att födas i Sveri-
ge. Genom kyrkans interna-
tionella arbete kan vi hjälpa 
barn som har det sämre än vi, 
sade Victoria.

Komminister Lennart 
Staaf predikade från dagens 
bibeltext om Sackaios som 
var en ensam och illa om-

tyckt tullindrivare som gärna 
tog ut för mycket skatt av 
folket. När han en dag mötte 
Jesus fick det som resultat att 
han lämnade tillbaka flerfal-
digt till de han lurat.

– Med Jesus är inget kört, 
sammanfattade Lennart 
Staaf, dagens text. 

 Efter gudstjänsten bjöd 
församlingen på uppskattat 
kyrkkaffe som avnjöts i 
kyrkbänken.

 Marianne Karlsson

Festlig vardagsgemenskap

Carina Håkansson byter några ord med Sonja och Börje Pettersson, 
Bolstad. Några unga lantbrukare syns i kön bakom dem.

Svenska kyrkan, LRF och 
Gestad Bygdegårdsfören-
ing har många besökare 
andra fredagen i månad-
en när de anordnar lunch 
i Gestad Bygdegård. 
Först på plats är ofta pensio-
närerna som har ro att sitta 
och njuta länge av maten. De 
som tar lunch från arbetet har 
ofta mer bråttom men hinner 
byta några ord med bords-
grannarna medan de förser 
sig av läckerheterna. Barnfa-
miljer finns också på plats. 

– Idag har vi dukat till 70 
personer och erbjuder  kål-
pudding och kräm, säger 
ansvariga Carina Håkansson.

Måndagen den 19 september 
hade Aktiespararna i Vä-
nersborg ett möte. Det kom 
över 80 deltagare till en full-
satt Rådhussal. Kvällens 
program inleddes därefter 
med ett föredrag av Karin 
Sjöblom från Växjö. Karin 
har ett stark engagemang i 

Aktiespararna och är en flitig 
föredragshållare. Kvällens 
välbesökta föredrag hade 
rubriken ”Alla kan spara i 
aktier”.

Karins tankar är att akties-
parande lämpar sig för alla 
oavsett ålder och kön. Exem-
pel finns där handikappades 

liv berikats av detta intresse.
Därefter följde en presen-

tation av Claes Hansson, VD 
för Götenehus Group presen-
terar det lilla projektbolaget 
med inriktning på utveckling 
och byggnation av bostäder.

Jan Carlstein

FÖRENINGSREFERAT

Denna gång har hon hjälp 
i köket av Sonja Berg och 
Malin Karlsson.

Ryktet om de goda lun-
cherna och trevliga gemen-
skapen sprider sig och förut-

om Gestadbor finns gäster 
från Trollhättan, Väners-
borg, Frändefors, Brålanda, 
Sundals Ryr och Bolstad. 

Marianne Karlsson
 

Elisabeth Johansson ser till hallonplantorna som föräldrarna har plan-
terat. Vid lekstugan till höger finns det solrosor kvar.
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Ledig 
annonsplats

Ring

0530-125 40
för info och pris

LEDIG PLATS

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

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

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

DÄCK REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER

RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

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

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

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

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

Mammas Mat

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?

Fartfyllt inomhusmaraton
Eleverna på hästprogram-
met utmanade lärarna i 
inomhusmaraton i ridhu-
set på Naturbruksgymna-
siet Nuntorp. En fartfylld 
stund där samspelet mel-
lan människa och häst vi-
sades och samtidigt stärk-
tes gemenskapen mellan 
deltagarna.
Först iordningställde delta-
garna banan i ridhuset med 
maratonhinder och preci-
sionskoner  för ryttare och 
häst. När det blev dags för 
körning med häst och vagn 
breddades desamma.

Man tävlade både indivi-
duellt och i lag. Eleverna i två 
lag red banan och lärarna 
körde den. 

Efter ett träningsvarv star-
tade tävlingen och det gällde 
att komma igenom hindren 
så snabbt som möjligt utan att 
riva dem.

Sandra Thunberg är resur-
spedagog på skolan och täv-
lar i sportkörning med häst. 
Hon talar om för hästen hur 

Sandra Thunberg kör Binette 21 år, med en maratonvagn med Diana 
Bergström som groom, stående bak. Groomens uppgift är att se till att 
vagnen inte välter.    

Trevligt mingel i växthuset

Lars-Göran Granat, Ulla Andersson, Ingemar Karlsson, Kent Bergqvist, 
blomsterhandlare Göran Larsson och Ann-Katrin Hult delar erfaren-
heter.

I torsdags kväll bjöds det 
in till mingel hos Rökila 
Blomstergård i Brålanda. 
Säsongen öppnades och 
utanför utanför ingången 
fanns bland annat ljung 
och pumpor. 
Inne i  växthuset är det väfyllt 
med blommor och allt annat 
som behövs för att få det fint 
i höst. 

Lars-Göran Granat och Ulla 
Andersson från Färgelanda, 
brukar åka till Rökila ett par 
gånger per år. De sitter och 
fikar vid ett bord liksom Kent 
Bergqvist och Ann-Katrin 
Hult från Frändefors.

– Jag har hittat ett par kop-
parfärgade krukor som jag 
ska göra om till växtlampor, 
säger Lars-Göran. 

Kent blir intresserad och så 
är erfarenhetsutbytet igång.

– Vi handlar det mesta här 
för det är bra kvalitet på väx-
terna, i kväll ska jag ha köpa 
ljung, säger Ann-Katrin.  

 Från Brålanda kom Gunil-
la Lindhé, Sonja Kall och 
Vanja Nordberg.

– Här är helt fantastiskt och 
personalen är trevlig. Det är 
andra gången vi är här idag, 
säger de.

Brålanda • Frändefors

den ska gå; höger, rakt, vän-
ster, igenom det kluriga ma-
ratonhindret för att runda alla 
fem delarna.

– Det underlättar för mig 
och hästen för jag behöver 
inte styra så mycket, berättar 
Sandra.

 Bodil Alsemyr är ansvarig 
för hästutbildningen på Nun-
torp och tävlingsledare.

– Det här var riktigt kul, 
god stämning och det stärker 

gemenskapen mellan elever 
och lärare, säger hon.

 I stallet håller Linnea Gus-
tavsson och Malin Olsson på 
att sadla av och pyssla om 
hästarna.

– Det här var så himla kul 
och det blir en bra gemen-
skap,  säger Malin.

– Verkligen jätteroligt och 
vi gjorde det tillsammans, 
det känns bra, säger Linnéa. 

 Marianne Karlsson 

Granristid
Nu arbetas det flitigt med att 
få iordning alla granrisbun-
tarna till kyrkogårdsförvalt-
ningar och till konsumenter. 

Johan Larsson slutade som 
svetsare, kom hem till föräl-
dragården och fixar nu till-
sammans med pappa Göran 
och kollegan Jan-Olof Jo-
hansson  så att det finns gra-
nar och granris till kunderna. 
Han trivs med det omväxlan-
de arbetet på Rökila 
Blomstergård.

– Till allhelgonahelgen 
behövs mycket granris och 
gravdekorationer. De stora 
granarna ska vara på plats till 
advent och växthuset gå i 
rött. Vi har fullt upp att göra 
och det är så roligt med alla 
trogna kunder som kommer 
tillbaka. Vi hade en bra öpp-
ningsdag med ett trivsamt 
och uppskattat mingel på 
kvällen, det var väldigt ro-
ligt, säger Göran Larsson, 
Rökila Blomstergård.

Marianne Karlsson
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SPORT
Melleruds chanser bortspolade

FOTBOLL 
Trots förlusten hemma 
förra helgen mot Kode, 
fanns fortfarande god 
chans att kunna ta sig 
upp till division 3, om 
man vann mot Falköping. 
Men när lördagens match 
blåstes av på Odenplan i 
Falköping, stod det 2-2 på 
resultattavlan.
Med en match kvar i kvalet 
är det kört för Melleruds IF 
att ta sig tillbaka till division 
3. Detta efter bara ett poäng 
borta mot Falköpings FK.

Samtidigt vann IK Konga-
hälla sin andra kvalmatch, 
den mot Kode IF, och kommer 
bara att behöva ett poäng mot 
Mellerud till helgen för att ta 
klivet upp till division 3.

Katastrofal start
I matchen mot Falköping 
började det katastrofalt för 
MIF. Redan efter 25 sekun-
der låg en boll i mål bakom 
Fredric Johansson, lika 
chockad som resten av de 

Sebastian Hedlund i Melleruds IF satte det viktiga kvitteringsmålet borta mot Falköpings FK i kvalet till divi-
sion 3, men trots Albin Broberg ledningsmål en stund senare slutade matchen 2-2. Foto: Marcus Ek/Arkivbild

SLUTRESULTAT
Falköpings FK  
– Melleruds IF 
2-2 (1-0)

Kval till division 3
Målskyttar:
1’ 1-0 Andreas Mann
64’ 1-1 Sebastian Hedlund
77’ 1-2 Albin Broberg
86’ 2-2 Linus Willbo

Åsebro får ta omtag i division 5

Trots en förkrossande förlust 
i första kvalmatchen så repa-
de Åsebro IF mod till sig 
inför hemma mötet mot divi-
sion 4-laget IF Viken. Vid 
seger så hade chanserna varit 
stora att man 2017 spelade i 
division 4. Men trots en led-
ning genom Fredrik Grenan-
der efter 17 minuter grusades 
förhoppningarna efter en 
timmas spel på Rudevi.

– Vi inleder starkt och är 
det bättre laget i början. Vi 
hade kunnat leda med 2-0 om 
vi satt våra chanser. Men ef-
ter 1-0 känns det bra, men vi 
släpper in två fasta situatio-
ner inom loppet av 2 minuter 
i slutet av halvleken. 

Men i paus känner vi ändå 
att vi är med och har chansen, 
men när de sedan gör 3-1 då 
går luften ur oss, berättar den 
spelande tränaren Peter Er-
iksson efter matchen.

”Räckte inte till”
Åsebro kämpade på och för-
sökte få till en reducering 
mot ett bra Viken, som i di-

Åsebros Fredrik Grenander gjorde sitt när han satte 1-0 på IF Viken, 
men det blev förlust i kvalet till division 4 med 1-4. Foto: Andreas Asp/
Arkivbild

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – IF Viken 

1-4 (1-2)
Kval till division 4

Målskyttar:
17’ 1-0 Fredrik Grenander (Straff)
40’ 1-1 Lars Jingfors
41’ 1-2 Thomas Sääv
59’ 1-3 Tobias Pettersson
63’ 1-4 Hossam Kaawach

tillresta dalslänningarna.
Men trots starten reste sig  

MIF och kunde skapa några 
chanser.

– Matchen började inte 
som vi hade tänkt oss, med 
1-0 underläge redan efter 25 
sekunder. Vi skapar ändå 
några chanser i första halvlek 
men bollen vill inte in, berät-
tade målskytten Sebastian 
Hedlund.

Hans mål kom efter en 
timmas spel, då inhopparen 
Wictor Svensson slog en boll 
i djupled mot Hedlund. Mål-
vakten står lite väl långt åt 
höger och Sebastian placerar 
in bollen vid närmaste stol-
pen, till 1-1.

– I andra halvlek så kom-

mer vi ut som ett nytt lag 
tycker jag, mer aggressiva 
och fokuserade, vi kommer 
närmre och närmre mål. Till 
slut kvitterat vi och fortsätter 
sedan att ha bra tryck och 
man kunde känna att 1-2 
ligger i luften, berättar Hed-
lund.

Ledningsmål av Broberg
Efter ett hårt tryck av Melle-
rud kom till slut 2-1. Detta 
genom Albin Broberg som 
nickade in Viktor Öhrlings 
inlägg. Men trots ledning så 
skulle det tappas två poäng.

I slutminuterna fick hem-
malaget en frispark från långt 
håll. I motljuset missbedöm-
de en annars duktig Fredric 

Johansson bollen, som segla-
de in i den 86:e minuten.

– Det kändes som att vi 
hade allt under kontroll, men 
i slutminuterna  kvitterar de 
på en frispark. Det känns 
väldigt tråkigt, jag såg verk-
ligen fram emot att få spela 
med Mellerud i division 3 till 
våren. Men det är bara att 
kämpa på i vinter och sedan 
får vi vinna division 4 nästa 
år.

Mellerud har en match 
kvar, mot kval-ledarna IK 
Konghälla. Mellerud har 
chans att grusa deras chanser 
vid seger, men då är Kode 
tvungna att vinna sin match 
hemma mot Falköping.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

på att vi hade chansen på att 
gå upp. Så pass bra lag hade 
vi. Men så som säsongen och 
kvalet har sett ut så är det 
kanske rättvist.

Killarna har verkligen 
gjort två bra säsonger, så 
killarna ska känna att vi är 
väldigt nöjda, säger Eriks-
son.

Ingen futsal
Nu är säsongen över för Åse-
bro som får en månads ledigt. 
Samtidigt meddelar Peter att 
det inte blir någon futsal för 
laget till vintern.

– Det blir ingen futsal i år, 
det ser inte ut som det i alla 

fall. Vi har flera yngre killar, 
men det är tunt i den truppen. 
Några pluggar på andra orter 
och andra är i lumpen.

 Text: Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Trots storförlust borta mot Myckleby/Stala förra hel-
gen så fanns alla chanser fortfarande för Åsebro att 
ta sig upp till division 4, efter en fin säsong i Dals-
lands-femman. Men hemma mot IF Viken förvandla-
des 1-0 ledning till 1-4 förlust.

vision 4 stundtals spelat fin 
fotboll. Men när 1-4 kom 
bara minuter efter 1-3, då såg 
det nattsvart ut på Rudevis 
gräsplan. Målet blev för 
tungt för Åsebro som inte 
skapade något nämnvärt ef-
ter det.

– Vi kämpar hela matchen 
ut och försöker, men vi räck-
te inte till, berättar Peter.

Nu får laget ta omtag i di-
vision 5 inför 2017, efter en 
lyckad säsong, kvalet till 
trots.

– Det känns väll bra, eller 
bra och bra, men nu är det 
som det är tyvärr. Det är kan-
ske där vi ska vara nästa år 
sett till hur kvalet gick, men 
just nu är det en besvikelse.

Trots att man varit osäkra 
på hur ett eventuellt avance-
mang skulle påverka truppen 
och föreningen, så hade spe-
larna redan mentalt börjat 
tänka tanken på att det kan-
ske skulle bli ”fyran” till slut.

– Självklart är man besvi-
ken för att vi inte fixade det, 
innerst inne hade man tanken 

Förlust mot  
Herrestad

Herrestads IBK 
– Melleruds IBK

4-0 
(1-0, 0-0, 3-0)
Div. 6 Bohuslän/Dal

SLUTRESULTAT

INNEBANDY 
Efter förra helgens per-
fekta seriepremiär för 
Melleruds IBK, med se-
ger mot Orust, så blev 
man snabbt nedslagen 
på jorden igen. Sönda-
gens bortamatch mot 
Herrestads AIF slutade 
med förlust mot ett boll-
trillande lag, 4-0 slutade 
matchen.
Det är skillnad på matcher, 
den saken är säker. Efter 
förra helgens snygga seger 
mot Orust blev det en desto 
smutsigare förlust i söndags. 
Herrestad hade det mesta av 
spelet och var bra på det.

– Det är väldigt tungt. Vi 
hade spelmässigt underläge 
hela matchen, de hade mas-
sor med boll och var duktiga 
på det, berättar ”Giants” 
spelande tränare Micael Lind 
efter matchen.

Men trots ett stort övertag 
var det snålt med målen in-
ledningsvis. Matchens första 

kom 16 minuter in i den 
första perioden, när Her-
restads Viktor Andreasson 
stänker in bollen, framspelad 
av Markus Lindeskär.

Men MIBK höll emot för 
fler baklängesmål, mycket 
tack vare unga målvakten 
Olle Adamsson, som visade 
upp ett brett målvaktregister 
även i denna match.

– Olle i mål var grym, han 
kände redan innan matchen 
att han hade en bra känsla. 
Olle gjorde många viktiga 
räddningar, berättade träna-
ren.

Trots ett underläge spel-
mässigt stod det fortfarande 
bara 1-0 även när den andra 
perioden blåstes av, men se-
dan i den tredje orkade ”Gi-
ants” inte stå emot. Då kom 
matchens resterande tre mål.

– Det var många utvisning-
ar i matchen och det fällde 
oss lite. Det sliter att spela 
boxplay, när man är en man 
mindre. Men vi hade en del 
målchanser och hade vi satt 
någon av dem och fått 1-1, så 
hade vi vänt matchen, berät-
tar Micael Lind. 

Giants ställs mot Dingle på 
bortaplan redan på fredag.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Storseger 
i premiären

INNEBANDY 
Söndag 16 oktober hade 
Melleruds Innebandyklubb 
äntligen seriepremiär mot 
Åmåls IBK.  
Melleruds IBK:s 04/06- lag 
spelar i år i 04:A serien, vilket 
innebär att de andra lagen har 
mest spelare födda 2004 och 
dispens för fyra stycken föd-
da 2003. 

Det har inför seriepremiä-
ren varit nervöst då det är en 
så blandad åldersgrupp i 
truppen och det skiljer tre år 
som mest om motståndarna 
har med spelare födda 2003. 

Laget har haft en bra försä-
song med träning två gånger 
per vecka. De flesta i truppen 
har varit med i flera år men 
några nya killar har också 
tillkommit. Det finns en bra 
laganda och teamkänsla. 

Tog över
Killarna startade matchen 
mycket bra och allt fungera-
de; passningsspel, skotten på 
mål,  försvarsspelet och en 

mycket stabil insats från 
målvakten Georgio Nemer.  

Efter första perioden hade 
MIbk en ledning med 3-1. 

I andra perioden satte 
Åmål press direkt genom att 
göra 2-3 några sekunder in i 
perioden. Det var den press 
de hade, därefter tog MIbk 
över helt och hållet och peri-
oden slutade med en 7-2 
ledning. I tredje perioden 
fortsatte storspelandet och 
det blev ytterligare två mål. 

Flera målskyttar
Målskyttarna var flera, vilket 
är glädjande och de som gjor-
de mål i denna matchen var: 
Anton Flodin 3, William 
Kjellin 2, Viktor Måneklev 1, 
Elias Mabäcker 1, Vilhelm 
Jansson 1 och Joel Olsson 1. 

Nu ser man fram emot att 
spela bortamatcher kom-
mande helger och hoppas på 
fortsatt lika bra spel. 

Ledarna Mibk 04/06
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Premiärfest
Elitserien 2016/2017

Kom i god tid, köp din matchbiljett på...
vanersborg.ebiljett.nu eller hos våra ombud 

Torpa Tips & Trav samt Gillbergs Tobak

Ingen mat eller dryck får medtagas in i Arena Vänersborg. Visitation kan utföras.Ingen mat eller dryck får medtagas in i Arena Vänersborg. Visitation kan utföras.

VSVSVSVSVSVSIFK Vänersborg
Gripen Trollhättan

Lördag 22/10 
Matchstart kl. 17.00

Härlig och intensiv 
handbollslördag

HANDBOLL 
Förutom pojkmatcher 
spelades även Regionspel 
för Melleruds IFs flickor 
03/04 den 15 oktober.
Totalt spelades sex matcher 
under dagen och mycket folk 
kom och gick på läktaren för 
att se på underhållande hand-
boll.

I Regionspelet fick Melle-
ruds IF att bita i mot HK 
Brätte, det slutade med för-
lust och väldigt besvikna 
tjejer.

Det dröjde hela tre timmar 
till nästa match mot Torslan-
da HK som vid det laget hade 

besegrat HK Brätte på ett 
mycket respektingivande 
sätt. 

– Vi hade i ärlighetens 
namn inga höga förväntning-
ar inför det mötet men tjejer-
na var revanschsugna och 
satte in högsta växel från 
start. Motståndarna tog ti-
meout efter tio minuter när 
Mellerud ledde med 6-1. Den 
ledningen tappade aldrig 
hemmalaget utan gjorde en 
fantastisk kämpainsats i så-
väl försvar som anfall, vi är 
oerhört stolta över lagets in-
sats, berättar ledaren Petra 
Gull.

56 vackra kilometer genom Dalsland

Inledningen består av en 
klättring upp till toppen av 
Höghedens slalombacke. På 
toppen kan man se hur de 
dalsländska skogarna breder 
ut sig i en vacker höstskrud.

 Det märktes att glädjen 
över att vara i gång var stor 
då gruppens prat, skratt och 
bitvis pustande fyllde sko-
genstystnad.  Efter 16 kilo-
meter var etapp ett avklarad 
och en  välförtjänt paus 
väntade. Här passade man på 
att fylla på med både mat och 
vätska för att sedan ge sig ut 
på etapp två. Den sträcker sig 
över åtta kilometer och av-
slutas i Högelund. 

Väl framme passade flera 
på att ta en paus och gå upp 
i utsiktstornet. Här anslöt fler 
löpare och gruppen fick nytt 
liv inför nästa etapp mot 
Råsjökross/ Nygård. 

Etappen mellan Högelund 

och Råsjökross/ Nygård an-
ses vara den vackraste delen 
av leden. Här löper/ cyklar 
man i en vacker ”fjällmiljö” 
med utsikt så långt ögat kan 
nå. Man tar sig fram i naturen 
över spänger, stigar och berg. 
Vid något stycke har man 
vatten på var sida och sko-
gens närvaro gör att känslan 
av bebyggelse känns avläg-
sen. 

Bullar i Upperud
Efter cirka 41 kilometer an-
länder man så Upperud. Ett 
mål många tänkt på ett tag 
vid det här laget. Både dis-
tans och höjdmeter gör sig nu 
påmint och stelheten börjar 
så smått komma. Enligt tra-
ditionen bjuds deltagarna här 
på nybakta kanelbullar och 
kaffe. 

Mellan skobyte och bullä-
tande byter en del deltagare 

Pilgrimsloppet 2016. Varje löpargrupp bestämmer sitt tempo under de 
56 kilometerna.

Komfortabel vinst
HANDBOLL 
Under söndagen spelades 
fjärde seriematchen för F 
03/04 hemma i Rådahal-
len. 
Inledningen av matchen var 
svag från Melleruds sida och 
Lysekils HK tog ledningen 
med 2-0. Försvaret fungera-
de jättebra men anfallsspelet 
krånglade. 

En bit in i matchen började 

tjejerna få igång passningar-
na  och de började bli kreati-
va, det gjorde att hemmalaget 
gick till pausvila med 6-4.

Andra halvan startade i 
flygande fläng med mål efter 
tio sekunder och sedan fort-
satte målen att trilla in sam-
tidigt som försvar och mål-
vaktsspel fungerade utmärkt.

Det blev till slut en ganska 
komfortabel vinst med 18-7.

Peter och Per redo 
för en ny säsong

FOTBOLL 
Åsebros tränarduo Peter 
Eriksson och Per Arons-
son är klara för en ny sä-
song med Åsebros herrar. 
Detta meddelade Åsebros 
fotbollssektion i söndags 
eftermiddag.
Åsebro har två framgångsri-
ka säsonger bakom sig. Trots 
att det inte blev ännu en 
uppflyttning så har man gjort 
det bra i divison 5, med ett 
för starkt Färgelanda framför 
sig.

Nu tar alltså Peter och Per 
ännu ett år med laget och vill 
ge det en ny chans.

– Det känns väldigt bra. Är 
glad att Per också fortsätter. 
Vi har ett bra samarbete och 
har verkligen hittat våra rol-
ler, berättade Peter efter be-
skedet.

Peter Eriksson kommer 
fortsätta som spelande träna-
re med huvudansvaret med-
an Per fortsätter som assiste-
rande tränare.

– Jag ville ge det en ny 
chans. Vi gjorde en väldigt 
bra höst men våren var inte 
lika bra. Vi förlorade två 
matcher och de matcherna 
gjorde att det blev som det 
blev. Vi kom aldrig upp i nivå 
i de matcherna. Men vi är 
nöjda med säsongen ändå, 
sade Peter som meddelade 
sitt beslut till fotbollssektio-
nen efter lördagens match.

Det är enbart positivt för 
Åsebro att fortsätta med kon-
tinuiteten i denna tränarduo. 
Spelarstommen man har är 
kapabla att vinna ”femman” 
nästa säsong vilket man visa-
de denna säsongen. Nu när 
tränarna är klara för nästa 
säsong så kan man i lugn och 
ro fortsätta jobba med spelar-
truppen och eventuellt för-
stärka den med ett par namn, 
för att bli ännu mer slagkraf-
tiga.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Peter Eriksson har förlängt sitt kontrakt som spelande tränare över 
säsongen 2017. Detta tillsammans med sin vapendragare Per Aronsson. 
Foto: Andreas Asp/Arkivbild

Färgelanda spelar i futsalens division 1
FUTSAL 
Färgelanda IF spelar den-
na säsong futsal i division 1 
Norra Götaland och ställer 
upp med en stark trupp. 
Förutom att man har be-
hållit truppen från förra 
säsongens cuper, har man 
kunnat presentera fyra 
nyförvärv.
I Norra Götaland har Örebro 
SK Söder precis dragit sig ur, 
kvar finns fem lag från stä-
derna runt Vänern. Färgelan-
da från Dalsland har fokus på 

seriespelet och vill klättra 
uppåt i seriesystemet.

– Vi ser bara positivt på 
vårt deltagande i division 1 
och har mycket goda chanser 
att prestera bra. Tidigare år 
har ju allt fokus legat på cu-
per, förra året spelade vi åtta 
stycken och kom som sämst 
delad trea i en av dem. Denna 
säsong har vi lagt allt fokus 
på seriespelet och även blivit 
mer taktiska och noggranna i 
varje träningspass vi gör. Vi 
i div 1 norra har bland annat 
FC Diaspora från Uddevalla 

och Lidköping som vi ser 
som favoriter. Men vi vill 
givetvis blanda oss in i topp-
skiktet, säger Linus Karls-
son, Färgelanda IF.

Av de fyra motståndarna så 
är FC Diaspora från grann-
kommunen det lag man kan 
bäst och de får även bära fa-
voritskapets tunga ok enligt 
”Fiffen”.

– Det är inga fler dalslands-
lag i de högsta serierna mer 
än FC Mellerud, då i SFL. 
Men det är FC Diaspora vi 
har som favoriter. De har ett 
spelarmaterial som ser 
mycket starkt ut för futsal, 
dem har vi även väldigt bra 
koll på eftersom de är från 
Uddevalla. Sedan har vi även 
en cup som vi arrangerar, den 
5 november. Den är redan 

full, med 20 stycken lag, 
bland annat många bra lag 
från allsvenskan och division 
1. Där får vi en bra chans att 
titta på kommande lag i se-
riespelet. De andra lagen i 
serien har vi nämligen lite 
sämre koll på men Lidköping 
känns farliga med, säger Li-
nus Karlsson.

I lördags spelade Färgelan-
da två träningsmatcher på 
hemmaplan. Först mot El-
lenö IK (seger 4-2) och Skär-
hamns IK (seger 3-1), som 
spelar i division 1 Nordsväs-
tra Götaland.  
I måndags spelades lagets 
tredje träningsmatch, mot IK 
Oddevold, men den förlora-
des med 2-4.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

LÖPNING/CYKEL
Den 8 oktober var det dags för den fjärde upplagan av 
Pilgrimsloppet,  med deltagarekord. Drygt 20 entusias-
tiska löpare och cyklister samlades  utanför Edsleskogs 
kyrka. 

både skor och kläder för att 
sedan ge sig ut på den sista 
etappen mot målet vid Holms 
kyrka i Mellerud.  Ytterligare 
löpare ansluter i Upperud 
och nya samtalsämnen tar 
vid. Total distans mäter 56 
kilometer och ger dryga 1000 
höjdmeter genom den mest 
fantastiska terräng Dalsland 
och Sverige bjuder.  Det fina 
med arrangemanget är att det 
är gemenskapen och glädjen 
i naturupplevelsen som har 
fokus. Ingen tidtagning görs 
och man bestämmer själv i 
mindre grupper hur hårt tem-
pot ska vara. Ingen får läm-
nas ensam utan gruppen 

håller ihop. Den som önskar 
kan ansluta i Högelund vilket 
ger cirka  32 kilometer till 
mål alternativt i Upperud 
vilket då ger cirka 15 kilome-
ter till mål. 

Holms kyrka
Vid målet vid Holms kyrka i 
Mellerud kunde man inte ta 
fel på glädjen. Många var 
både trötta och slitna men 
också mycket glada och stol-
ta över att ha klarat sitt eget 
mål. Många grattis och tack 
för hjälpen utbyttes.

Nästa år genomförs ar-
rangemanget den 7 oktober. 

Jhonny Lystad

www.mellerudsnyheter.se

Magnus blir tränare för amerikanskor
ALPINT 
Mellerudsbördige Magnus 
Andersson har blivit an-
ställd som huvudtränare 
för USA:s damlag i alpina 
världscupen.
Magnus har i flera år tränat 
de svenska herrarna i slalom 
och storslalom. Nu växlar 

han till det amerikanska 
damlaget i dessa grenar.

– Erbjudandet dök upp och 
jag tackade ja. USA har ett av 
de bästa slalomlagen i värl-
den och att jobba med dem är 
en bra erfarenhet, säger 
Magnus.

Det amerikanska laget har 

mycket av sin träning förlagd 
till de europeiska skidnatio-
nerna Italien, Schweiz och 
Österrike. Redan nu till hel-
gen startar världscuprävling-
arna i Sölden, Österrike och 
helgen därpå är det dags för 
Finland att stå som värd för 
världscupstävlingarna.

– Jag har kommit in sent, 
har bara varit med laget i tolv 
dagar hittills. Det finns 
många väldigt duktiga tjejer 
i det amerikanska laget. Det 
blir intressant att fightas mot 
svenskorna, säger Magnus 
Andersson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakt@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

olesensbygg@gmail.com

BILREKOND
in- och utvändigt

Lyktpolering fast pris
Keramisk lackskydd

Privat- och företagsbilar

Tel. 076-172 06 00

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

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

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

Vår CLAAS säljare i Dalsland
Lennart Eriksson 072-748 70 93

85 personer gick tipsprome-
naden denna söndag. Rätt 
svar vuxenfrågor: 1) X, 
Torbjörn. 2) 1, 22 september. 
3) 2, Mona Sahlin. 4) 1, Rick-
ard Olsson. 5) 2, Celiaki. 6) 
X, Modist. 7) X, Medelhavet. 
8) 1, Madonna. 9) 2, Jämt-
hund. 10) 2, 30 juni 2017. 11) 
1, Mobilkran. 12) 2, 7. Rätt 
svar barnfrågor: 1) 2, Hal-
lonsaft. 2) X, Tiger. 3) 2, GB 
glass. 4) X, Kurragömma. 5) 
X, Babblarna. 6) 1, (Bild 1). 
7) 2, Röda Hund. 8) 1, Ärt-
soppa. 9) 2, Simning. 10) 1, 

Trappan. 11) 1, Milou. 12) 2, 
Melleruds IF. Skiljefråga: 
Hur många bönor gömmer 
sig blandsäden? Svar: 18 st. 
1:a pris: Annika Adolfsson 
12 rätt 17 st. 2:a pris: Uno 
Adolfsson 12 rätt 17 st. 3:e 
pris: Åsa-Karin Persson 12 
rätt 16 st. Extravinster: Jes-
per Adolfsson, Inger Råberg, 
Bo-Erik Larsson. Barnvin-
nare: Thella Persson, Nellie 
Vallhagen, Greta Stjärnhem, 
Elina Hammar.

Välkomna nästa söndag 9-12

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 16/10

Serien drog igång
HANDBOLL 
Lördagen den 15 oktober 
var det handbollsfest i 
Rådahallen, det var också 
dagen då serien drog igång 
för P 05/06.
Killarna var laddade och 
gjorde två fina insatser i sina 
matcher mot IK Sävehof och 
Lysekils HK. Det här var 
deras allra första hemma- 

match eftersom det spelades 
Minihandboll hela förra sä-
songen och det kan inte spe-
las i Rådahallen som är för 
smal.

Det var således också de-
but på stor plan och med sex 
utespelare. Det syntes stund-
tals att de var ovana men det 
kommer bli bättre ju längre 
säsongen lider.

P 05/06 gjorde fina insatser mot IK Sävehof och Lysekils HK.

Inför säsongen med FC Mellerud
FUTSAL 
FC Mellerud, nykom-
lingarna från landet som 
funnits som klubb sedan 
2012, laddar för Svenska 
futsalligan, SFL. Men hur 
står de sig egentligen och 
hur ser deras uppladdning 
ut inför säsongen? Vi satt 
ner med lagets spelande 
tränare, Valon Gashi för 
att ta tempen på Mellerud.
– Vi började ganska sent med 
uppladdningen eftersom 
många fortfarande är igång 
med utomhussäsongen. Vi 
började förra veckan och har 
kört två pass. Vi skulle ha 
tränat i söndags också, men 
då var hallen upptagen. Näs-
ta vecka (läs: denna)kommer 
vi köra hårdare tag och hår-
dare träningar. Vi kommer att 
träna mer på vårt anfalls- och 
försvarsspel, berättar Gashi.

Som nykomlingar är det 
alltid svårt och därför låter 
det sunt, när Valon berättar 
att fokus kommer ligga i att 
hålla tätt bakåt istället för att 
försöka bräcka motståndarna 

med en bländande offensiv.
– Försvarsspelet är vikti-

gast tycker jag, alltså så länge 
vi håller nollan kommer vi att 
få lägen framåt. Viktigast är 
att försvarsspelet är organi-
serat och fungerar, för fung-
erar inte det kvittar det hur 
många mål vi gör framåt. 
Försvaret är en viktig bit. 
Offensivt är jag inte orolig, 
vi har många gubbar som kan 
göra sin gubbe, de är tekniska 
och kreativa. Det är i defen-
siven matcherna avgörs på, 
berättar Valon.

Breddat truppen
Inför säsongen i SFL har man 
inte tappat någon spelare, 
utan bara förstärkt och bred-
dat truppen. Detta är något 
som talar för FCM, som kan 
fortsätta svetsa samman en 
starka trupp.

– Vi har inte försämrats 
tycker jag, men förbättrats 
vet jag inte heller efter som 
jag inte riktigt vet hur vi lig-
ger till. Vi har inte spelat 
några träningsmatcher eller 

så, men med tanke på nyför-
värven, både defensivt och 
offensivt, så har vi såklart 
förbättrats. Vi har många 
tillgångar och många olika 
spelartyper. Vi har ju fått in 
många spelare, bland annat 
Enver Colic från Väners-
borgs FK. Han är ung, snabb 
och teknisk och varit uttagen 
i landslaget i fotboll. Han är 
duktig med bra speluppfatt-
ning och jag tror att han kan 
bli grym i år. Sedan har vi 
Pajtim Beka som slet av 
korsbandet i Rastacupen 
förra året. Han spelade ing-
enting den säsongen och 
börjar komma tillbaka nu. 
Han tränade lite lätt med oss 
i veckan, men är fortfarande 
lite försiktig och rädd för att 
gå in i situationer och köra 
100 procent, berättar Valon 
och fortsätter:

Jobbar och sliter
– Florijan Fejzulovic kom-
mer från IFK Uddevalla, 
spelade i finalen mot Göte-
borg och har två år i hög-

sta-ligan bakom sig. Sedan 
har vi Anton Snibb från Vä-
nersborgs FK, men som 
spelade futsal för FC Troll-
hättan förra året. Han jobbar 
och sliter och är riktigt jobbig 
att möta, berättar Valon om 
några av alla nio förvärv man 
gjort inför säsongen.

Om lite drygt två veckor så 
sparkar säsongen igång i 
SFL, men det blir till en bör-
jan även två cuper; Färgelan-
das Höstcupen och Brålan-
das Rastacupen.

– Vi har en stor trupp på 25 
man, så vi får försöka balan-
sera upp det med lite cuper, 
så att alla är glada och nöjda. 
Men samtidigt vet alla vad 
som gäller. Alla är enade om 
att vi ska kriga för att hålla 
oss kvar första året.

– Vi är nykomlingar och 
ska ta så många poäng som 
möjligt och se hur långt det 
räcker. Vi har ju inget att 
bevisa, all press ligger på de 
andra lagen, berättar Gashi 
avslutningsvis.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Det stora lyftet för Brålanda IF

Lars Andersson och Bengt-Erik Andersson är eldsjälarna och initiativ 
tagarna bakom konstgräsplanen i Brålanda som invigdes i helgen.

Brålanda IF har äntligen fått sin konstgräsplan. Efter 
nästan sex år av arbete invigdes den i lördags med fot-
boll, tal och goda bullar.
I nästan sex år har Lars An-
dersson jobbat med att få till 
ett bygge av en konstgräs-
plan i Brålanda. Det har varit 
en lång process på en inte 
alltid spikrak väg, men i lör-
dags fick han äntligen vara 
med och se drömmen bli 
verklighet.

– Jag fick idén då jag körde 
buss med många fotbollslag. 
Det blev att man såg många 
fotbollsplaner runt om i Sve-
rige och det jag såg var fram-
tiden. Dalsland har alltid 
varit lite konservativa när det 
gäller nymodigheter, men till 
slut blev detta verklighet, 
säger Lars.

Vid Brålandas klubbhus 
satt vi ner och pratade i sam-
band med invigningen av 
konstgräsplanen. Den ser ut 
som en vanlig gräsmatta, 
men helt perfekt i både 
gräslängd och utan ojämnhe-
ter. 

Och bygget blev bra, annat 
kan inte sägas om platsen där 
klubbens grusplan tidigare 
fanns.

– Det blev bättre än vi nå-
gonsin kunde drömma om. 
Utan Lars drivkraft hade det 
aldrig gått, berättar Bengt-Er-
ik Andersson, ordförande i 
klubben och en av de som 
arbetat med genomförandet 
av konstgräset tillsammans 
med just Lars Andersson, 
Lennart Svensson och Den-
nis Karlsson.

Viktig stöttning
I processen har man bland 
annat fått god hjälp och stött-
ning från Nordalsalliansen 
och Peter Mossberg, Melle-
ruds kommun, som själva 

byggde konstgräsplanen i 
Mellerud 2009. 

– Peter kom ner till oss och 
lade en hel lördag på att ge 
oss tips och hjälpa oss. Han 
hade en sådan koll och var 
jätteviktig för oss. Nu har vi 
fantastiska förutsättningar. 
Det är jättebra för sponta-
nidrotten i Brålanda och för 
skolan som ligger här bred-
vid. Samtidigt blir det mer 
”hemma” och gemenskap för 
våra lag som slipper packa 
allt och åka till Mellerud eller 
Vänersborg för att träna på 
vintern, nu kan man bara 
promenera från sina omkläd-
ningsrum och ut hit berättar 
Lars.

Bengt-Erik lyfter fram 
klubbens fina anläggning 
med klubbhuset vid Sörby-
vallen, konstgräset 50 meter 
därifrån och inomhushallen 
som är ihopbyggd med om-
klädningsrummen.

– Det är inte många klub-
bar som har så här fina förut-
sättningar, säger han.

Öppen för alla
Det är inte klubben som äger 
konstgräset, det är Väners-
borgs kommun, så precis 
som andra anläggningar i 
kommunen så är konstgräs-
planen öppen att boka för 
alla.

– Vi har ingen förtur och 
har samma förutsättningar 
som alla andra lag. Men jag 
tror inte att vi kommer få 
någon större konkurrens om 
tiderna, säger Lars.

Under invigningen spela-
de bland annat Åsebro/Brå-
landa/Gestads flickor en 
match i mixade lag med 

Brålandas P14-lag. Där kun-
de vi se tjejerna Alice Wallin 
och Tova Stenmark spela.

– Det är jättebra, vi kan 
träna mer och behöver inte 
vara inomhus på vintern be-
rättade Alice efter sin match 
på den nya planen.

– Detta var första matchen, 
men vi har tränat två gånger 
på planen, sade Tova som 
tyckte det var roligt att få 
spela med killar.

– Det blir att man kämpar 
lite mer eftersom de är så 
duktiga, säger hon.

Under dagen spelade även 
herrarna och damerna match 
i mixade lag, efter att ordfö-
rande Bengt-Erik Andersson 
hållit tal för de drygt 70 sam-
lade åskådarna i blåsten runt 
Sörbyvallens konstgräsplan.

 Tobias Coster
 tobias@mellerudsnyheter.se
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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:                                                

Brålanda    0521-57 73 80
www.klmaskin.se

Ring oss 
– vi är till 

för er!
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– Nu har vi 

15% 
rabatt på  

kvarvarande  
gräsprodukter! 

Endast lagerprodukter. 
Gäller t.o.m. lagret är slut 

eller 15/11 2016

YRKESVUXUTBILDNINGAR – DALSLAND

Vill du bli

Byggplåtslagare?
Heltid (1000 p)35-40 veckor 
Utbildningen är förlagd till Bengtsfors.
Antagningsintervjuer sker löpande och  
vi startar utbildningen 7 november.

Bantekniker?
Heltid (800 p) 27-29 veckor
Utbildningen är förlagd till Åmål.
Kursstart måndag 14 november.

Utbildningarna innehåller både teoretiska och 
praktiska moment.

Utbildningarna är CSN-berättigade.

För mer information kontakta:
Susanne Dahlman, 0530-183 82
susanne.dahlman@mellerud.se

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60

 www.auktioner-mellerud.nu

A
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Leif Landberg & Co
Tomter till salu

Tomt med utsikt mot Dalslands kanal. 
Tomtarea: 1 112 m2. Enesundsvägen 10, Dals Långed

Högt belägen tomt vid Teåkersjön.
Tomtarea: 1 238 m2. Liane, Dalskog

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs 
och har idag byggvaruhus från Töcksfors i norr till  Trelleborg i söder. 
 Optimera omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 800 anställda.

Redo för nya utmaningar?

Nu söker vi dig som vill arbeta som lager-
ledare vid vår enhet i Mellerud

Läs mer om tjänsten och ansök på 
www.optimera.se

under rubriken Om Optimera

Lagerledare

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

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

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.

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

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

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

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Ring 
så gräver jag!

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

ÖNSKAS HYRA

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

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

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

Canal Digital, Viasat och Boxer
070-328 08 60, 0530-600 66

”Min väl inarbetade”
SKOBUTIK  säljes

Annonssvar till Melleruds Nyheter
Märk: Skobutik säljes

Dagmatte/husse
till lille Pongo, shitzu/lha-
sa paso. Dagtid mån-tors. 
Centralt Mellerud. Tel. 070-
662 46 72, Anne och Dick.

SÖKES

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Mellerud, Storgatan 24
Hyreshusfastighet 4 lägenheter, lokaler o
garage. Fjärrvärme. 
Tomt: 589 kvm.

Pris: 3.600.000:-

Mellerud, Järnvägsgatan 16
Floran 6, 8, 9. Industribyggnad, area på mark 
615 kvm + tomter.
Mark totalt: 2278 kvm.. 

Pris: 2.400.000:-

Mellerudsgatan 16
Äldre delvis nyrenoverad villa, 5 rum och kök. 
Luftvärmepumpar och braskamin.
 Tomt: 1.013 kvm. 

Pris: 850.000:- eller bud

Östra Bleken
Välskött fritidsstuga, 3 rum o kök, växthus, 
gäststuga o garage, vedbod o förråd.
Tomt: 1454 kvm. 

Pris: 625.000:-

Ånimskog, Årebol
Välrenoverad villa 5 rum och kök 
Direktel och värmepump.
Tomtt: 3300 kvm.

Pris: 538.000:-

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTBILDNING TILL SALU
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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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WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

VISNING: Lördag 22 /10 kl. 11.00 -11.45

Mellerud, Dals Rostock – Krökersrud Korserud 3 
Frit idshus med vacker t sjöläge vid Åklången. Boarea : 60 m2 
4 rok. Tomt: 1557 m2. Byggår: 1937. Pris 1 600 000 kr / bud

Mellerud, Erikstad - Rossalen 5
Enplanshus med garage och gäststuga. Boarea: 84 m2, 3 rok. 
Tomtarea : 4940 m2. Byggår: 1969. Pris : 650 000kr / bud

VISNING: Tisdag 18 /10 kl. 16.00 -17.00
             Lördag 22 /10 kl. 13.00 -14.00

Går du i säljtankar?  
Vi har många köpare 
på kö så kontakta oss 

redan idag för en  
kostnadsfri värdering.

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Jenni möter
21.30  Svindlande höjder
23.40  Om ett hjärta
00.40  Jorden runt med Line
01.10  Kobra
01.40  Genikampen
02.40  Tro, hopp och kärlek 

21.00  Next level
21.15  Leif GW Persson om 
 Mordutredningen
21.18  Mordutredningen
22.15  Billions
23.10  Suits
23.50  Marta & Guldsaxen
00.20  Ut i naturen
00.50  Robins
01.20  Korrespondenterna
01.50  Fångade
02.40  Veckans brott 

21.00  Om ett hjärta - syntolkat
22.00  Fångade
22.50  The Collection
00.35  Opinion live
01.20  Strömsö
01.50  Kultur i farozonen
02.20  Renskötarna
02.50  Plus 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
21.45  Må underbart med Tiffany 
 Persson
22.00  Skavlan
23.00  Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Peter LeMarc
00.00  Next level
00.15  Tova testar vuxenlivet
00.35  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Franska kusten 
 från ovan
16.10  Lärlabbet
16.40  Modernt ekoliv
17.15  Ät Vietnam
17.45  Berlin-Tokyo med bil
18.30  Ditt förutbestämda liv
19.15  Så gör djuren
20.05  De sista jägarfolken
21.00  Seriestart: Världens mode
21.55  My life my lesson
22.50  Jakten på Babylons 
 hängande trädgårdar
23.45  Artityd 

13.00  UR Samtiden
16.00  HBTQ i ungdoms-
 boken
16.25  Inspiration i New York
16.55  Världens medicin
17.20  Artityd
17.50  Matchmaking i Tel Aviv
18.40  Från mull till guld 
19.10  Världens natur
20.10  Seriestart: Dubbelspionen
21.00  Ät Vietnam
21.30  Den nya vildmarken
22.25  Så gör djuren
23.15  Världens mode

13.00  UR Samtiden
16.00  Från mull till guld
16.30  Världens fakta: 
 Tekniska underverk
17.30  Ät Vietnam
18.00  Världens natur
19.00  Världens största kina-
 restaurang
19.50  Världens medicin
20.15  Seriestart: Rom - super-
 makten
21.00  Ditt förutbestämda liv
21.45  Vetenskapsstudion
22.15  Dubbelspionen
23.05  Den nya vildmarken 

09.00  UR Samtiden
15.00  Världens största 
 kinarestaurang
15.50  Island runt
16.35  Världens mode
17.30  Ditt förutbestämda liv
18.15  De sista jägarfolken
19.10  Planet Earth
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Geniet Marie Curie
21.20  Genusbuggen
22.15  Berlin-Tokyo med bil
23.00  Dokument utifrån
00.10  Inspiration i New York 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
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  Zero dark thirty
00.10  Simpsons
00.40  Family guy
01.10  American dad
01.40  Scrubs
02.10  Scrubs
02.30  How I met your mother
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Grimm
04.45  Våra värsta år
05.10  Våra värsta år
05.35  Seinfeld 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
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  Snuten i varuhuset
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.20  Family guy
03.05  My name is Earl
03.25  American dad
03.50  Grimm
04.35  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
08.30  Jims värld
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: Awakening
23.40  ESL pro league magasin
00.10  Family guy
01.10  Scrubs
02.10  My name is Earl
02.35  Frasier
02.35  Nattsändningar

06.00  Monster jam
07.00  The new normal
07.30  Ink master USA
08.30  Frasier
08.30  Seinfeld
09.00  Jims värld
09.00  The Goldbergs
09.30  Fear factor USA
10.30  Face off
11.30  Ink master USA
12.30  Continuum
13.30  NCIS: Los Angeles
15.30  Last man on earth
16.00  Almost genius
17.00  Snuten i varuhuset
19.00  Community
20.00  Simpsons
21.00  Mumien – återkomsten
23.40  Act of valor
01.45  Brüno
03.05  Punisher: War zone
04.40  Almost genius
05.30  Seinfeld

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Tro, hopp och kärlek
12.45  Sverige!
13.15  Genikampen
14.15  Sågverket som blev 
 konsthall
14.25  Matiné: All is lost
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  Den automatiserade 
 framtiden
23.00  Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 00.50  Dox: Avrätta mig
03.00  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Om ett hjärta
12.45  Uppdrag granskning
13.45  En bild berättar
13.50  Anna Järvinen och
 kvinnorna
14.20  Vid lägerelden
14.50  Sociala monster
15.20  Svett & etikett
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Landgång
12.45  Svett & etikett
13.15  Stillbild
13.35  Plus
14.35  Opinion live
15.20  Robins
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  Seriestart: Tomas Anders-
 son Wij spelar med: Peter
  LeMarc
23.00  Må underbart med Tiffany 
 Persson
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar 

06.35  Sveriges bästa 
 hemtjänst
07.35  Opinion live
08.20  Uppdrag granskning
09.20  Landgång
10.20  Ut i naturen
10.50  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
11.20  Doobidoo
12.20  Genikampen
13.20  Karl för sin kilt
14.10  Skavlan
15.10  Må underbart med Tiffany 
 Persson
15.25  Goldfrapp - Tales of Us
16.50  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  Seriestart: Moraeus med 
 mera
21.00  Robins
21.30  The Collection
22.25  SVT Nyheter
22.30  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Tro, hopp och kärlek
12.45  Sverige!
13.15  Genikampen
14.15  Sågverket som blev konst-
 hall
14.25  Matiné: All is lost
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  Den automatiserade 
 framtiden
23.00  Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Om ett hjärta
12.45  Uppdrag granskning
13.45  En bild berättar
13.50  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
14.20  Vid lägerelden
14.50  Sociala monster
15.20  Svett & etikett
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Landgång
12.45  Svett & etikett
13.15  Stillbild
13.35  Plus
14.35  Opinion live
15.20  Robins
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  Seriestart: Tomas Anders-
 son Wij spelar med: Peter 
 LeMarc
23.00  Må underbart med Tiffany
  Persson
23.15  Nattsändningar

06.35  Sveriges bästa hemtjänst
07.35  Opinion live
08.20  Uppdrag granskning
09.20  Landgång
10.20  Ut i naturen
10.50  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
11.20  Doobidoo
12.20  Genikampen
13.20  Karl för sin kilt
14.10  Skavlan
15.10  Må underbart med Tiffany 
 Persson
15.25  Goldfrapp - Tales of Us
16.50  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  Seriestart: Moraeus med 
 mera
21.00  Robins
21.30  The Collection
22.25  SVT Nyheter
22.30  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gårde
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
16.50  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35  112 – på liv och död, forts
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  Syrror
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.39  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  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
22.35  Ekonominyheterna
22.39  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  Nattsändningar

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
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.55  Äntligen hemma
17.50  Hästen är din
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
21.30  Parlamentet
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.50  Idol extra
23.10  Cowboys & aliens
01.45  Ripley's game
04.05  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Hela Sverige bakar
12.25  Jamie Oliver: Middag på
 15 minuter
12.25  Parlamentet
12.55  Alpint
14.30  Idol 2016
16.25  Idol extra
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  Så mycket bättre
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Min så kallade pappa
00.55  The Mexican
03.20  Husjägarna - Danmark
04.15  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog

Onsdag 26 oktober
Manusstopp:

Torsdag 20 oktober

TEMATIDNI NG
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Välkommen till vår monter 
DE1 på Mellerudsmässan!

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

MELLERUD -Fd. Bolstad Församlingshem
Rymlig fastighet med många användningsområden! 
Här finns alla möjligheter att bedriva verksamhet 
med vilken inriktning man önskar och att kombinera 
med eget boende eller enbart som bostad. t.

Pris 1.250.000:- 

MELLERUD - Askedalen Kullen 1,2 
En idyll med närhet till Vänern. Fastighet med 
anor från 1800-talet. Grönskande trädgård och 
ett fritidshus från 70-talet med tillhörande uthus 
samt garage, uthus och vedskjul. 

Pris 950.000:- 

SÅLD!

ÅSENSBRUK - Tallvägen 18 
Högt vackert läge med sjöutsikt! Lättskött hörn-
tomt som angränsar mot naturen. 1½-plans villa 
med genomtänkt planlösning och stor härlig 
altan på baksidan. 

Pris 1.395.000:-

NYINKOMMET!

MELLERUD - Kurran Konvaljstigen 6 
Har ni drömmar om ett nybyggt hus? Här finns möj-
ligheten att förvärva en nybyggd, ytterst smakfull 
villa innehållande allt man kan önska! Lättillgängligt 
läge strax utanför Mellerud. 

Pris 3.950.000:- 

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Tisdag 25/10 kl. 17.00-18.00Nyinkommet!

Ring för visning

Mellerud / Fagerlid / Oxgatan 41
Trevlig enplansvilla  med källare, garage, gäststuga / förråd. Är belägen i ett attraktivt, lugnt och barnvänligt område.
4 rok boyta 104 kvm Tomtareal 952 kvm. Pris: 1 250 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Viravägen 4
Välvårdad suturrängvilla med lugnt och barnvänligt område i Åsensbruk, med närhet till mataffär, bad och akvedukten i Håverud.
5 rok boyta: 124 kvm Tomtareal: 625 kvm. Pris: 450 000:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Midnattssol - syntolkat
21.55  Tova testar vuxenlivet
22.15  Sveriges bästa hemtjänst
23.15  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.00  Sportspegeln
00.30  Hundra procent bonde
01.00  Uppdrag granskning
02.00  Doobidoo 

21.00  Tjockare än vatten - syntolkat
21.45  Landgång
22.45  Gift vid första ögonkastet
 Australien
23.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.00  Tro, hopp och kärlek
01.00  Suits
01.45  Skavlan 

21.00  Sveriges bästa hemtjänst 
 - syntolkat
22.00  Svett & etikett
22.30  Sociala monster
23.00  Hundra procent bonde
23.30  MiffoTV - teckenspråkstolkat
00.00  Kalkyl - teckenspråkstolkat
00.15 	Pappas	flicka
01.15  Allt för Sverige
02.15  Moraeus med mera 

09.00  UR Samtiden
15.00  K-märkt form
15.05  Genusbuggen
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Lärlabbet
17.00  Din plats i historien
17.05  Inspiration i New York
17.35  Artityd
18.05  Dubbelspionen
18.55  Berlin-Tokyo med bil
19.40  Ät Vietnam
20.10  Seriestart: De levande öarna: 
 Amazonas
21.00  Matchmaking i Tel Aviv
21.50  Rom - supermakten
22.35  Vetenskapsstudion
23.05  My life my lesson 

13.00  UR Samtiden
16.00  Konsten att hantera 
 kulturkrockar
16.15  Artityd
16.45  Matchmaking i Tel Aviv
17.30  Modernt ekoliv
18.10  Inspiration i New York
18.40  Genusbuggen
19.35  Vetenskapsstudion
20.05  Världens mode
21.00  Banta på japanska
22.00  Anarkismens historia
22.50  Lärlabbet
23.20  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Experternas framtid
16.15  Geniet Marie Curie
17.05  Berlin-Tokyo med bil
17.50  Från mull till guld - Camilla Plums
 kryddväxter
18.20  Den nya vildmarken
19.15  Rom - supermakten
20.00  Världens natur
21.00  Anarkismens historia
21.50  De levande öarna: Amazonas
22.45  Från Clinton till Clinton 

06.00  Wizard wars
07.00  The new normal
07.30  Face off
08.30  Jims värld
08.30  Seinfeld
09.00  Jims värld
09.00  The Goldbergs
09.15  Jims värld
09.30  Community
10.30  Last man on earth
11.00  Franklin & Bash
12.00  Fletch lever
12.00  Fletch är tillbaka
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  Lethal weapon
23.00  Family guy
00.00  2 1/2 män
00.30  Anger management
00.55  How I met your mother
01.50  Family guy
02.35  Brickleberry
03.00  Franklin & Bash
03.40  Nattsändningar 

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
08.30  Jims värld
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
02.50  My name is Earl
03.15  American dad
03.35  Grimm
04.20  Chozen

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Frasier
08.30  Jims värld
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  Edge of darkness
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  Nattsändningar

06.40  Anna Järvinen och 
 kvinnorna
07.10  Strömsö
07.40  Sverige!
08.10  Landet runt
08.55  Go'kväll
09.40  Sociala monster
10.10  Om ett hjärta
11.10  Svett & etikett
11.40  Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Peter LeMarc
12.40  Moraeus med mera
13.40  Citizenfour
15.30  Robins
16.00  Tro, hopp och kärlek
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  Seriestart: Allt för Sverige
21.00  Seriestart: Midnattssol
21.55  Leif GW Persson om Mordutred-
 ningen
21.58  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Landet runt
11.45  Sportspegeln
12.15  Klor, svett och tårar
12.25  Doobidoo
13.25  Skavlan
14.25  Matiné: Appassionata
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  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  Tjockare än vatten
21.45  Billions
22.45  Cosmopolitanism
23.05  SVT Nyheter
23.10  Midnattssol
00.05  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Robins
11.30  Må underbart med Tiffany Persson
11.45  Den automatiserade framtiden
12.45  Gymnasieångest
13.00  Moraeus med mera
14.00  Fråga doktorn
14.45  Matiné: Spöket på Bragehus
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  Veckans brott
22.00  Kobra
22.30  Seriestart: Mobilfotograferna
23.10  SVT Nyheter
23.15 	Nattfilm:	Ond	tro
23.15 Nattsändningar

06.40  Kobra
06.40  Anna Järvinen och kvinnorna
07.10  Strömsö
07.40  Sverige!
08.10  Landet runt
08.55  Go'kväll
09.40  Sociala monster
10.10  Om ett hjärta
11.10  Svett & etikett
11.40  Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Peter LeMarc
12.40  Moraeus med mera
13.40  Citizenfour
15.30  Robins
16.00  Tro, hopp och kärlek
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  Seriestart: Allt för Sverige
21.00  Seriestart: Midnattssol
21.55  Leif GW Persson om Mordutred-
 ningen
21.58  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige sammandrag
06.25  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Landet runt
11.45  Sportspegeln
12.15  Klor, svett och tårar
12.25  Doobidoo
13.25  Skavlan
14.25  Matiné: Appassionata
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  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  Tjockare än vatten
21.45  Billions
22.45  Cosmopolitanism
23.05  SVT Nyheter
23.10  Midnattssol
00.05  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Robins
11.30  Må underbart med Tiffany Persson
11.45  Den automatiserade framtiden
12.45  Gymnasieångest
13.00  Moraeus med mera
14.00  Fråga doktorn
14.45  Matiné: Spöket på Bragehus
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  Veckans brott
22.00  Kobra
22.30  Seriestart: Mobilfotograferna
23.10  SVT Nyheter
23.15 	Nattfilm:	Ond	tro
23.15 Nattsändningar

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Kockarnas kamp
12.30  Parlamentet
12.55  Alpint
14.30  Så mycket bättre
16.25  Halvvägs till himlen
16.55  Syrror
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto
20.00  Hellenius hörna
21.00  Johan Falk: Blodsdiamanter
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Johan Falk: Blodsdiamanter, forts
23.15  Misstänkta förbindelser
01.35  Jackass presents: Bad grandpa 0,5
03.15  Dicte
04.15 - 04.45  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Badhotellet
15.00  Sveriges mästerkock
16.00  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
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  Numbers
03.40  Brottskod: Försvunnen
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Badhotellet
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
01.45  Brottskod: Försvunnen
02.45  House
03.40 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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:-

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 42. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Premiär!
Fiskbilen hos oss
Tis 11-18 • Fre 10-18

Färdigskuren sallad
ICA. Rosa Bandet. 125-150 g.
Jfr pris 100:00-120:00/kg.

Lingongrova, Guldkorn
Pågen. 500 g. Jfr pris 20:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Schampo, Balsam, 
Dusch, Tvål
Barnängen. Schampo, Balsam, 
Dusch, Tvål 200-250 mi.
Gäller ej ren baby. Jfr pris 60:00-
75:00/liter.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Kaffe-, Tekapslar
Gevalia Tassimo.
8-16 st. Jfr pris 2:81-5:62/st.

Kaffe
Gevalia. 450-500 g. Gäller ej 
hela bönor och koffeinfritt.  
Jfr pris 50:00-55:56/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Ost
Ostgruppen. Präst, 
Herrgård och Greve. 
28-31%. 

Risifrutti
Risifrutti. 165-175 g. Jfr pris 34:29-36:36/kg.

Ta en 
rosa 
månad

Var medmbraå

45:-
/st

5990
/kg

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

KORT 
PRIS

15:-
/st

Minst
25%

rabatt

25:-
/st

superklipp

KORT 
PRIS

6:-
/st

Inbrott
6/10 var det inbrott i en villa i centrala Mellerud medan 
ägarna var ute med sin hund i cirka 1,5 timma. Smycken 
stals. 4-7/10 inbrott i villa och förråd i centrala Mellerud. 
Ett fönster lyftes ut och sattes tillbaka igen efter att en guld-
klocka stulits. 7-11/10 krossade någon ett fönster till ett för-
råd i Ör, man tog sig in och stal en såg, en timmersax och en 
hjälm. 1-8/10 inbrott i centrala Mellerud. En stege ställdes 
på baksidan av huset och tjuven gick in genom en olåst al-
tandörr på övervåningen. Polisen har säkrat saker för teknisk 
undersökning. 

Stölder 
En drogpåverkad man kom in på Systembolaget och stal al-
kohol den 12/10. Kassörskan sprang efter mannen och för-
sökte stoppa honom. Polisen kontaktades men kom inte då 
mannen inte längre var i butiken. Han kom dock tillbaka 
en stund senare, stal mer alkohol och var hotfull. Polisen 
kontaktades igen, men kom inte. Mannen slängde en stol 
mot fönstret på Restaurang Börsen, försökte stoppa en bil på 
Storgatan och slog på bilen. Polisen tillkallades från Hem-
köp, för femte gången, och kom till slut. Mannen är okänd 
på orten. 12/10 upptäcktes stöld av diesel och en gripklo i 
Järn.

Rådjurskollision
En bil kolliderade med ett rådjur på väg 2135 den 6/10.

En mobiltelefon av märket Huawei, vit, förlorades i centrala 
Mellerud mellan 3-7/10.

Försök till bedrägeri och identitesstöld
Någon försökte beställa varor i en annan persons namn men 
företaget kollade upp riktigheten och försöket lyckades inte.

Skadegörelse
Någon skar sönder två däck på en personbil i centrala Melle-
rud natten mellan 14-15/10. 

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se

M-budget med fokus på att bryta utanförskapet
Moderaternas talesper-
son för skolfrågor, Camil-
la Waltersson Grönvall, 
gästade Mellerud förra 
måndagen. Hon presente-
rade moderaternas bud- 
getmotion för 2017 och 
förklarade vad den inne-
bär på kommunal nivå.
Utanförskapet i Sverige 
ökar. I Västra Götalands län 
omfattas 149 000 personer av 
utanförskap.

– Vi jobbar för att Sverige 
och samhället ska hålla ihop. 
Vår budget innebär ansvar 
för ekonomin med minskade 
bidragskostnader, nolltole-
rans mot dåliga skolor och att 
arbete alltid ska löna sig, 

understryker Waltersson 
Grönvall. 

Hon berättar att svenska 
elever har ett års mindre stu-
dier än elever i många andra 
länder. Därför är hon glad för 
att budgeten har en tonvikt på 
just skolan.

Den omfattar riktade sats-
ningar till Västra Götaland 
med 1,7 miljarder kronor till 
en stärkt välfärd 2017. 3,2 
miljarder kronor fullt ut-
byggt 2020. Av dessa går 650 
miljoner kronor till skolan 
2017. 1,5 miljarder kronor 
fullt utbyggt 2020.

– Sverige har högkonjunk-
tur nu, men lånar för att fi-
nansiera regeringens sats-
ningar. Det är helt fel. Vår 

Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för moderaterna 
och Harald Ericson, ordförande moderaterna i Mellerud, tittar igenom 
partiets budgetmotion för 2017.

Välfärdssats-
ningar 2017

BUDGETSATSNINGAR
Skolsats-
ningar 2017

Välfärdssats-
ningar 2017

Skolsats-
ningar 2017

Mellerud: 21 257 049 kr 3 192 063 kr 28 875 961 kr 7 618 912 kr
Bengtsfors: 14 416 156 kr 3 809 111 kr 22 772 277 kr 8 356 121 kr
Dals Ed: 6 208 761 kr 1 615 304 kr 10 136 085 kr 3 927 324 kr  
Färgelanda: 9 883 413 kr 2 743 729 kr 15 853 980 kr 5 970 567 kr
Åmål: 20 236 084 kr 5 231 688 kr 31 809 730 kr 11 573 646 kr

budget är i balans 2017 och 
2018 börjar vi samla över-
skott inför sämre tider, men-
ar Waltersson Grönvall.

Budgeten visar på tio väl-
färdsmiljarder i oriktade 
medel för varje år 2018 till 
2010 plus riktade medel till 
skolan enligt följande: 5,5 
miljarder 2018, 7,5 miljarder 
2019 och 9,4 miljarder för 
2020.

Bra kombination
– Det är så här vi vill ha det, 
en bra kombination av rikta-
de och oriktade medel. Detta 
är en bra balans, säger Harald 
Ericson, ordförande för mo-
deraterna i Mellerud.

För att förbättra skolornas 
resultat föreslås bland annat 
en timme mer undervisning 
per dag i lågstadiet och en 
timme mer matematik i 
veckan i högstadiet, utökad 
undervisningstid på lärarut-
bildningen och högre lön för 
skickliga lärare samt fler lä-
rarassistenter.

Waltersson Grönvall be-
rättar vidare att man förelår 
att staten ska ställa tuffare 

krav på både kommunala och 
privata skolor. Skolor ska 
kunna tvångsförvaltas om 
man inte levererar bra resul-
tat. I sista hand ska dåliga 
skolor kunna stängas.

Starta om skolan
– I mindre kommuner med 
en skola bör ju åtgärderna 
lyckas, annars får man starta 
om skolan och alla får söka 
sina jobb på nytt, konstaterar 
hon.

Rätt ledarskap, goda rela-
tioner och höga förväntning-
ar är viktiga kriterier för att 
vända skolresultaten till det 
bättre.

Det ska löna sig att arbeta, 
så M anser att det behövs 
tydligare krav på att göra sig 
anställningsbar och aktivi-
tetskrav i försörjningsstödet. 
Tredubblat tak i RUT-avdra-
get är ett förslag som ska öka 
arbetstillfällena.

– När folk kommer i arbe-
te är det fler som bidrar till 
den svenska välfärden, säger 
Waltersson Grönvall.

För att öka tryggheten i 
samhället vill M ha 2 000 fler 

poliser samt utökat utrymme 
för att höja deras löner med 
2 000 kronor i månaden.

– Vi har alltför många po-
liser sittande vid skrivbor-
den, de ska ut och synas. 

Därför vill vi ha fler civilan-
ställda inom polismyndighe-
ten, understryker Waltersson 
Grönvall.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Ringa narkotikabrott
En man i 20-årsåldern står 
åtalad för ringa narkotika-
brott efter att olovligen inne-
haft 3,40 gram cannabis som 
är narkotika samt använt 
hasch eller annat canna-
bispreparat den 16 septem-

ber 2016. Detta hände på 
Villagatan i Brålanda. Man-
nen erkänner brott. Målet 
kan avgöras utan huvudför-
handling. Åklagaren yrkar 
på 60 dagsböter á 50 kronor, 
totalt 3 000 kronor.




