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

www.uteinne.se

KVÄLLSÖPPET
Torsdag 27/10 18-20

20% 
på en valfri vara

Stort sortiment av fina gravdekorationer

179:-Sensorljus 49:-

Dekorationer, smink  och utklädnad

c
Vänster : . Sensorljus 49:-
Höger: Halloween Dekoratio-
ner, smink och utklädnad.

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

MONTERAT  
& KLART

Köp tak, fönster, dörr, 
golv, garageport,  

förvaring/skjutdörrar  
hos oss och få det  

monterat & klart till

FAST PRIS

Söndagens modevisning på Mellerudsmässan som arrangerades för femte gången den gångna helgen. Kalle Lindblom, TLAB, visade arbetskläder 
tillsammans med sonen Ludvig 2 år, som var stolt över sin leksaksmotorsåg och charmade hela publiken. Mässan hade 2 500 besökare totalt.

– Sidorna 22 och 23 –

2 500 på Mellerudsmässan

Kvällsöppet
torsdag 27/10 kl. 18-20

Se erbjudande på sidan 9

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 43.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!Svensk fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, skivad, med ben, ca 1,1-1,8 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 43.

Nacho chips
Santa Maria, gäller Original, 185 g, jfr-pris 27,03/kg.

5:-/st
5995

 

/kg

10:-
 

/st

Klipp!

My Time
Handtvål. 
500 ml.

Tema Jord & Skog
– Sidorna 11 till 18 –

Årets företagare
– Sidan 23 –

Seger för Giants
– Sidan 27 –
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LARS STAM 
OCH

LILLA BANDET

2 NOV. 2016 KL. 19:00
Kulturbruket på Dal, Mellerud

Föreningslivet i kombination med bra musik kryddat med humor.
Föreställningens längd ca 2 tim, inkl paus. 
Köp biljett i Kulturbruket på Dals entré, från kl 18.00.
Insläpp och mingel med föreningar kl 18:00. 

Lars Stam är välkänd för de fl esta i området efter 50 år som vokalist och 
gitarrist i dansbandet Jimsons. Lilla Bandet bildades 2012 och består av 
Ulrika Claesson, sångerska, tillsammans med Johan Pettersen, keyboard.

I sammarbete med: 

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

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

 

Trolls 3D (Sv. tal)   
Lör 29/10 kl. 16.00
Sön  30/10 kl. 16.00 

Från 7 år Pris 80:-
1 tim. 32 min

Doctor Strange   [3D]   
Sön 6/11 kl. 19.00 
Ons 9/11 kl. 19.00 

Från 11 år Pris 80:-
1 tim. 55 min

Premiär

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.

Princekonsert
Musikskolans elever hyllar ikonen Prince
Konstrummet, Melleruds Bibliotek  

Lördag 29/10 kl. 11-13
Biblioteket bjuder på ”Prince’esstårta 

Välkomna!

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

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

Barn 50:-   Vuxen 60:-

 

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Kulturveckan 2016
vanersborg.se/kulturveckan
facebook.se/kulturveckan

Torsdag 27 oktober kl. 19.00 i Åttersruds bygdegård
Söndag 30 oktober kl. 17.00 i Gestad bygdegård

Pris: 100 kr inklusive fika
Arr: Åttersruds & Gestads bygdegårdsföreningar

DALSLANDSFILMEN
Erling Zackrissons film från 1957

- digitaliserad och bearbetad av Jan G Andersson

Peter Gerdehag har följt livet på gården Krox-
hult 1:4 med sin kamera i 31 år. Ingen har någonsin 
dokumenterat en gård under så lång tid i Sverige. 
Peter har gjort dokumentärfilmen ”Hästmannen” m.fl
Onsdag 9 november kl. 19.00
Kulturbruket på Dal
Inträde: 100 kr

Landet som
inte längre är

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

26 okt-2 nov 2016
23:a söndagen efter Trefaldighet
”Förlåtelse utan gräns”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Sammanlyst till Kyrkans Hus, Mellerud.
Ons 2/11 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings- 
  hem, Kerstin Öqvist. Irja Lignell berättar om 
  Mellerudshjälpen och diakonin.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor  08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Tor  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.
  Arrangör: Internationella gruppen.
Fre 17.00  Vardagsgudstjänst ”Allhelgona” i Kyrkans  
  hus, Lena Hildén. Fika efter gudstjänsten.
Sön 11.00  Högmässa ”Sammanlyst” till Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson. Kören Morgonstund. 
  Lunch, Glenn Norling medverkar med infor-
  mation utifrån sin roll som folkhälsosamord-
  nare. Anmälan till lunchen exp tel. 362 00 
  senast 26 okt.
Tis 1/11 11.30   Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 1/11 14.30   Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 2/11 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00, tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons  14-16 Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem. 
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Pär-Åke 
  Henriksson.
Sön 11.00  Sammanlyst till Kyrkans Hus, Mellerud

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin  
  Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 11.00 Sammanlyst till Kyrkans Hus, Mellerud.
Ons 2/11 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 2/11 15.00  Prat och Kakkafé i Örs församlingshem.
Ons 2/11 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, 
  Irja Lignell.

Rotary
Mellerud

Joakim Bratell
berättar om

Toppfrys

Måndag 31/10
Café Gruzzolo kl. 18.15

Lördag 29/10 kl. 18
 ”Israel ett tidens 
tecken” Siegfried 
Luikert, Cafékväll 

Söndag 30/10 kl. 11
 ”Väktare på  

Jerusalems murar”
Välkomna!

Israel-
helg

www.mellerudsnyheter.se

Kyrkofullmäktige i 
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans hus, Mellerud

tisdag 8 november 
kl. 19.00

Ann-Christine Ivarsson
ordförande
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BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000  - 52 rop
VSH - JACK 11.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 27/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Inbjuder till 

Kaninutställning
lördag 5 november kl. 9.00-16.00

Nuntorpskolan, Brålanda
Ta med familj och vänner. Upplev över 300 raskaniner 

i alla dess storlekar och färger. Upplev spänningen 
när hoppkaninerna bemästrar hinderbanan.
Inträde: Vuxen 25:- Barn 15:- Familj 50:-

Njut av en god lunch eller fika i vårt café

25%

Få rabatt & en Julfin hund.
Ring mellan 1/11-15/11 och boka 

pälsvårdstid innan jul

073-970 71 95
angelicashundcenter.se

 

Erbjudande

Dalslands
Naturprodukter

Tar även emot beställningar 

Din blomsterbutik
i Bäckefors

Öppet: Fred 15-18
 Lörd 12-15

Följ oss på

Torggatan 4 • Tel. 072-215 90 11

0555-130 15, www.grums.nu

Kiels 
Julmarknad
5-7/12 ................1.635:-
Bussresa t/r, båtresa med
Stena Line t/r inkl. B2-
hytt, 2 frukostar, shopping
på Citti-Park m.m.

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

15,90 hg

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

129:- helt kiloHandskuren 
koljafilé

Edsbo nominerad
Inga-Lill Tellskog från 
Dals-Ed är nominerad 
till Årets Mentor i Västra 
Götaland i kategorin upp-
startsfas. Hon har på ett 
framgångsrikt sätt varit 
bollplank till Lars Hell-
man, som driver Karigo 
Byggprojektering AB i 
Dals Långed.
– Att ha en mentor ger samma 
utväxling för en företagare 
som att ha en personlig trä-
nare för att komma i form, 
säger Nina Gillbo, men-
toransvarig på Almi Väst.

 Det är NyföretagarCen-
trum Väst som på uppdrag av 
Almi Väst som utser Årets 
Mentor i kategorin uppstarts-
fas i Västra Götaland.

Nina Gillbo menar att det 
borde vara självklart för en 
företagare att vilja ha en 

mentor, ett erfaret bollplank 
som pushar och driver på.

– När man jobbar i sitt 
bolag är man ofta själv och 
stångas med olika problem. 
Det kan vara i organisatio-
nen, försäljning, medarbeta-
re, ekonomi. Det är frågor 
företagaren ofta står själv 
med. Mentorn vet hur jobbigt 
det är med de här frågorna.

Nominerade till Årets 
Mentor i kategori Uppstarts-
fas var även bland annat:

 Mentor: Janerik Gunnars-
son, Purtech AB, Lidköping 

Adept: Jens Sjöström, 
Bengtsfors Glasmästeri AB, 
Bengtsfors

Prisutdelning sker 27 okto-
ber i landshövdingens resi-
dens i Göteborg. Prisutdelare 
är landshövding Lars Bäck-
ström.

Föreningar, mingel och musik
Onsdag 2 november är det 
utställning av föreningar 
och mingel på Kulturbru-
ket på Dal. För underhåll-
ningen står Lars Stam och 
Lilla Bandet.
– Under mitt första år på ABF 
träffade jag en massa fantas-
tiska eldsjälar hos våra med-
lemsorganisationer, musik-
grupper, kulturarbetare, 
sociala företag och kompis-
gäng. Det som var gemen-
samt för alla var att de ville 
ha en meningsfull fritid, lära 
sig och utvecklas och i många 
fall skapa en bättre situation 
för människor i Mellerud. 
Jag upptäckte att de flesta av 
dem hade för få medlemmar 
för att kunna få tillräckligt 

Helg med Israel-tema
Siegfried Luikert besöker 
Smyrna i Mellerud den 
kommande helgen för att 
tala om Israel och bibeln.
På lördag blir det cafékväll 
där Luikert informerar om 
”Israel ett tidens tecken på 
Jesu andra återkomst”. Han 
medverkar även under sön-
dagens gudstjänst med 
”Väktare på Jerusalems mu-
rar”.

Siegfried Luikert har un-
der 17 år tjänat som pastor i 
både Tyskland och Sverige. 
Han är född och uppväxt i 
södra Västtyskland och kom 
som 19-åring till Sverige. 
Efter utildning på Allians-
missionens Bibelskola 
tjänstgjorde han och hans 
hustru Ruth innom Israels 
vänner i Malmö. Först ett år 
i Aten, Grekland och sedan 
sammanlagd tolv år på det 
Skandinaviska Service Cen-
tret i Netanya, Israel. Under 
deras femåriga vistelse i 

Beer-Sheba, Israel jobbade 
han som teknisk medarbetare 
för Ben-Gurion universitetet 
i ett bevattningsprojekt i Ne-
gevöknen.

Under deras 17 år i Israel 
har makarna på olika sätt 
stöttat den lokala messianska 
församlingen. Två av deras 
fyra barn är födda i Israel och 
två av barnen gifte sig med 
israeler.

Siegfried och Ruth ser sin 
kallelse i ordet från Jesaja 
40:1 ”Trösta, trösta mitt folk! 
säger er Gud.”

Sedan december 2015 är 
Siegfried tillbaka i Sverige 
och är pastor och förestånda-
re i Landskronas Pingstför-
samling.

 

Pastor Siegfried Luikert och hustrun Ruth. Foto: Privat.

Lila upplevelse på biblioteket
Den 29 oktober kommer 
ikonen Prince att hyllas 
på biblioteket i Mellerud i 
ett samarbete mellan bib-
lioteket och kulturskolan. 
Elever på estetiska pro-
grammet på gymnasiet 
kommer att ge en före-
ställning som badar i lila 
som var Prince färg.
– Ann-Marie Berg på biblio-
teket kontaktade oss om ett 
Prince-tema på biblioteket 
och vi tyckte det var en bra 
idé, säger musikläraren Peter 
Halvorsson.

Nu repeteras det för fullt.
–Det är ganska svåra låtar 

och mycket programmerad 
musik som vi får göra om till 
akustisk och texterna är mör-
ka och dystopiska, berättar 
eleverna.

För flera av elverna var 
Prince en okänd artist. Nå-
gon har föräldrar som lyssnat 
på Prince, men har själv inte 
lyssnat så mycket.

– Han har många intressan-
ta ackord och han använder 
dem på ett sätt vi inte är vana 
vid. Det låter mer avancerat 
än det är, tycker Liisa Paiste.

– Han var en fantastisk 
gitarrist och tekniskt kunnig 
på många instrument. Jag har 
sett honom live två gånger 
och första gången var det 
magiskt, berättar Peter Halv-
orsson.

Elever på det estetiska programmet repeterar inför Prince-hyllningen på biblioteket lördag 29 oktober.

Att försöka sjunga som 
Prince tycker eleverna är 
jättesvårt.

– Femte gången man lyss-
nar förstår man vad han hål-
ler på med, säger Liisa.

Mediainriktningen på este-
tiska programmet jobbar 
med ett bildspel som ska gå 
samtidigt som musiken flö-
dar.

Det blir en Prince-installa-
tion som presenteras av el-
verna i konstrummet lördag 
29 oktober. Två timmar mu-
sik och prat i ett helt lila rum

– För oss är detta en annor-

lunda grej. Det blir spännan-
de, säger eleverna.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

med deltagare till aktiviteter 
eller en ekonomi att kunna 
genomföra större aktiviteter, 
berättar Marianne Sand Wal-
lin på ABF i Mellerud.

Så startade ABF tillsam-
mans med elsjälarna en sam-
verkansgrupp med syftet att 
genom kunskapsutbyte och 
samverkan stötta varandra 
och tillsammans planera, 
genomföra och ekonomisera 
aktiviteter. Med samver-
kansgruppen ville man bidra 
till ett utökat utbud för såväl 
medlemmar och kulturlivet i 
Mellerud. 

Man planerade och ge-
nomförde en gemensam ak-
tivitet på Kulturbruket som 
blev mycket uppskattad och 
nu upprepas arrangemanget. 

Denna gång kommer  
IOGT, Föreningen Järnvägs-
historia, Funktionshinderrö-
relsen, Kooperativet Veris, 
Afghanska Föreningen och 
Socialdemokraterna att stäl-
la ut i foajén på Kulturbruket, 
i samband med mingel och 
musik.
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Jullunch 8-11 december  
Lilla julbordet  

125 kr med förbokningar

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

Öjentorps Kök
Serverar  fem-
rätters meny, 

klassiska julbord 
och julbord med 

show!
Förbokningar. 

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

      

HÖSTLO
V

Vecka 44
Måndag 31/10: Köttbullar med stuvade 
grönsaker (ärtor, morötter) och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 1/11: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor. 
Dessert: Björnbärskräm.  
Onsdag 2/11: Köttkorv med rotmos och 
broccoli.  
Dessert:  Konserverade persikor.

Torsdag 3/11: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert:  Kesokaka med sylt.

Fredag 4/11: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och romanabönor. 
Dessert: Tropisk kräm. 
Alla helgons dag 
Lördag 5/11: Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 6/11: Ugnsbakad lax med citron, 
gräddfilssås med dill, potatis och skivade 
morötter. 
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 44 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Senior

VECKANS LUNCH

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.

Morran och Tobias
Efter en incident med en 
luftballongsbrännare råkar 
Morran och hennes son To-
bias, två lite udda karaktärer 
på samhällets skuggsida, 
bränna ned det hus som varit 
deras hem i 34 år. Med en 
utbränd husvagn på släp fylld 
med sotigt bohag går flytten 
till det nya hem som de till-
delats av kommunen. 

Samtidigt som Morran ser 
chansen att ge sig och Tobias 
en möjlighet att starta om på 

nytt, så har Tobias mängder 
av kreativa idéer om hur han 
ska förbättra huset – med allt 
från högtryckstvätt till kuls-
pruta. Men det är något med 
det nya hemmet som känns 
bekant och genom en rad 
slumpartade händelser 
tvingas den skeva duon en 
gång för alla ta itu med det 
förflutna. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag den 26 
söndag den 30 oktober och 
onsdag 2 november.  

Aktuellt på bio Stor kaninutställning på Nuntorp

Adelina Torin med tre av sina lovande kaniner; två vädurkaniner och en av rasen sachsen gold. Alla kommer 
att ställas ut på Nuntorp.

På lördag 5 november 
arrangerar Tvåstads Dals 
kaninavelsförening stor 
utställning på Nuntorp-
skolan utanför Brålanda. 
Cirka 350 kaniner är an-
mälda. Det anordnas även 
kaninhoppning
Adelina Torin, vice ordfö-
rande i föreningen, föder 
själv upp rasrena kaniner i 
hemmet utanför Mellerud. I 
stallet finns 52 kaniner av 
raserna vädurkaniner och 
sachsen gold, den senare en 
ovanlig ras i Sverige. I dags-
läget finns endast sex uppfö-
dare.

Kaninerna tävlar i olika 
klasser. I klass A är djuren 
från sex månader och uppåt i 
ålder. I klass B deltar ungdjur 
mellan fyra och sex månader. 
I elitklass väljer man ut sina 
fyra bästa djur, oavsett ålder 
och ras. I klassen familje-
grupp medverkar ett föräld-
radjur och fem avkommor. 
Nytt för i år är klassen pro-
dukter. Här visas allehanda 
produkter, exempelvis ango-
rapäls, skinn och garn.

– Det är så spännande. Av 
angoraull kan man göra en 
hel höstkollektion med 
mössor, västar och vantar. Av 
skinnet kan man göra åkpå-
sar till barnvagnar, kanin-
skinn är väldigt varmt näm-
ligen, berättar Adelina.

Fyra stycken domare finns 
på plats och vad de bedömer 
kan du läsa i faktarutan.

Maxpoängen är 100 po-
äng, men det har aldrig någon 
kanin fått i Sverige. Högst 
bedömningen är 96 poäng. 
Adelina är en flitig kaninut-
ställare och har hög kvalitet 
på sina djur. Flera av dem har 
tilldelats 95 och 95,5 poäng. Det är lätt att falla för en söt kanin.

Domarna bedömer:
Vikten, alla raser har en egen vikt 
utifrån sin rasstandard
Rasprägel och presentation
Kroppsform
Pälsens täthet
Pälsens kvalitet
Färg
Kondition, vård, sundhet

FAKTA

I somras vann hon BIR i 
Alingsås med en viltsvart 
fransk vädurshane. Den ska 
med till Nuntorp.

Deltar med 15 kaniner
– Jag har med mig 15 kaniner 

till Nuntorp, upplyser Adeli-
na.

Vid kaninhoppningen, 
som är öppen för alla, gäller 
att att hoppa en bana på tid. 
En rivning ger ett fel. Är man 
felfri väntar omhoppning. I 
samma lokal blir det försälj-
ning av kaninprodukter och 
fikaförsäljning.

Adelina började med kani-
nuppfödning som sjuåring. 
Hon skrek sig till sin första 
kanin (en hane) av sin pappa 
på en utställning på Trestad 
Center. Samtidigt fick hen-
nes syster en hona.

 – Och på den vägen är det, 
ler Adelina.

Nu har hon avlat fram så-
pass bra material att hon 
planerar att ställa upp på 
Landsutställningen i Troll-
hättan i februari 2017.

– Intresset för kaninutställ-
ningar är störst bland medel-
ålders män, så det skulle be-
hövas fler tjejer, understryker 
Adelina.

Vill du ställa ut? Då krävs 
en rasenlig kanin med stam-
tavla och öronmärkning.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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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 

&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!

Välbesökt vernissage i Mellerud

Konstnärerna samlade. Monika Torstensson, Lisbeth Claesson, Asta Strid, Britt-Marie Forsman, Britta An-
dersson och framför dem sitter Kajsa Olsson, Mona Falk och Anita Johansson.

Under lördagen var det 
vernissage i konstrummet 
på Melleruds bibliotek. 
Sju dalsländska damer, 
vänner sedan många år 
tillbaka, står bakom ak-
varellutställningen. 
De sju är: Kajsa Olsson, Brit-
ta Andersson, Asta Strid, 
Anita Johansson, Monica 
Torstensson, Britt-Marie 
Forsman och Mona Falk. 

De har haft Lisbeth Claes-
son till sin hjälp att hänga 
bilderna. Lisbeth är ju en 
känd konstnär och har tidiga-
re hängt utställningar.

Klockan elva på lördagen 
var det dags att slå upp por-
tarna. 

Brittas lillstuga
För många år sedan satt var 
och en av dessa sju konstnä-
rer hemma i sin egen lilla vrå 
och målade. Efter några år, ja 
för sådär tjugo år sedan, bör-
jade de måla tillsammans. De 
åkte, under sommarhalvåret, 
hem till varandra och satt ute 
i trädgården och målade. 

Det blev trångt om platserna längs väggarna, Maylis Dolk fortsätter till 
nästa konstnär.

Men för sex år sedan började 
de träffas varje tisdag året om 
i Brittas lillstuga i Dals Ro-
stock.

– Vi börjar med att måla, 

sedan tar vi en fikapaus, se-
dan målar vi igen, förklarade 
Britta Andersson, en av de 
sju och dessutom ägare till 
Brittas lillstuga.

De turas om att ta med fi-
kabröd. På slutet har de alltid 
en genomgång där de ärligt 
säger vad de tycker om var-
andras alster. Men inte utan 

att förklara varför eller hur 
något kunde bli bättre eller 
vad som är bra.

Anita Johansson, som bor 
längst bort, gör varje tisdag 
en rundtur i Dalsland. 

– Jag bor i Dals Ed, arbetar 
i Bengtsfors och målar i Dals 
Rostock, så det är verkligen 
Dalsland runt, säger hon.

Utställningen
Det blev snart trångt längs 
väggarna av alla som ville 
beskåda de sju konstnärernas 
verk. Det tittades, begrunda-
des och diskuterades. Intres-

serade stod i grupper och det 
pratades och jämfördes.

– Det är en intressant ak-
varellutställning med olika 
stilar. De är duktiga och har 
producerat mycket, tyckte 
Sivan Lojander och Kerstin 
Melin. 

När utställningen stängde 
för dagen åkte sju nöjda ut-
ställare hem efter en lyckad 
vernissage med många posi-
tiva kommentarer av nöjda 
besökare.

Utställningen pågår till 12 
november.

AnnChristine Ivarsson

Rostockbutik fick Nomellpriset
Stämningen var hög på 
Böxefickans Livs i Dals Ro-
stock förra måndagen när 
norrmännen Roy Nomell 
och Oddvar Rakeng dök 
upp för att överlämna det 
nyetablerade Nomellpri-
set till butiksinnehavarna 
Karin och Gökhan Ayde-
mir.
Oddvar Rakeng, en av initi-
ativtagarna, höll ett kort tal 
där han påminde om att man 
befann sig i Nobelprisets 
hemland. Då en av kunderna 
till nämnda butik har en viss 
namnlikhet med Nobel föll 
det sig naturligt att kalla det-
ta lokala pris för Nomellpri-
set.

Karin och Gökhans butik 
erbjuder god service och de 
är kända för sin vänlighet 
mot kunderna. Därför förtjä-
nar de att bli värdesatta, 
menar initiativtagarna till 
priset.

Butiksägarna mottog di-
plom och blommor och tack-
ade hjärtligt för detta. De 
lovade också att priset ska 
finnas på en framträdande 
plats i butikslokalen.

Rakeng och Nomell är 
fritidsboende Dals Rostock, 
men bosatta i Lillehammer 
och Moss i Norge.

Mottarna av det första Nomellpriset, Karin Aydemir på Böxefickans Livs i Dals Rostock, flankerad av Oddvar 
Rakeng t.v och Roy Nomell. Den andra pristagaren Gökhan Aydemir var förhindrad att delta. Foto: Brit Rakeng.

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Barbro avsäger sig
Barbro Prästbacka (V) avsä-
ger sig ersättarplatsen för 
Vänserpartiet i socialnämn-

den då hon arbetar på annan 
ort. Vänsterpartiet föreslår 
som ersättare Emmy Unal.

Ulf Rexefjord och Morgan 
Mathiasson, Sverigedemo-
kraterna i Mellerud, har 
lämnat in en motion till kom-
munstyrelsen om att under-
söka möjligheterna för kom-

munen att stå för utgifter 
gällande läkarbesök och 
mediciner upp till högkost-
nadsskyddsnivå för de pensi-
onärer i kommunen som har 
låga inkomster.

Motion från SD

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?
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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!

TACK
till all personal på Skålle-
rudshemmet som på olika 
sätt bidragit till Irma Björ-
hammars sista underbara år. 

Hälsningar familjen

TACK

Vår käre 

Rune Svensson 
* 7 december 1926  

har nu somnat in 
och lämnat oss i stor 

sorg och saknad. 
I ljust minne bevarad. 

Dals Rostock 
16 oktober 2016 

Lars och Ulla-Britt 
Birgitta och Bo 

Barnbarn med familjer 
Släkt och vänner 

På andra sidan stranden 
vid fridens ljusa hamn 

står Mor och väntar stilla 
att Far få ta i famn 

Tyst likt dagg som faller 
de sakta börjar gå 

Nu är de åter samman 
nu är de åter två 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Gunnarsnäs 
kyrka torsdag 3/11 kl 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Stakelund. 
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 0530-100 45 
senast 28 oktober. 
Tack till Hemvården 
Kroppefjäll och Fagerlids-
hemmet i Mellerud för god 
omvårdnad. 

Ett stort, varmt tack 
till Er alla som på olika sätt 

hedrat minnet efter vår 
älskade 

Anders 
Andersson 

Ett särskilt tack vill vi ge till 
personalen på Fagerlids- 

hemmet och Bergs sjukhem 
avdelning A. 

Monica, Mona-Lena och 
Ann-Louise med familjer 

SORGTACK

DÖDSFALL

All. ev uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligt men bestämt. 

Lasse Jonsson

UPPVAKTNING

ett sent men inte desto min-
dre HJÄRTLIGT TACK 
Sten Torstensson för ROLI-
GASTE 70-årskalaset nå-
gonsin med god mat och 
dryck, jätteintressant före-
drag och glada människor!

Stor kram från  
Susanne Dahlman

TACK

Veckans 
ros...

...till personalen på Sörbygår-
dens äldreboende, avd. 10, 
Brålanda, för den trevliga an-
hörigträffen 13/10. Både trev-
ligt och gott.

Anna-Greta, Christer & Karin

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Irma Björhammar. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Amazing gra-
ce”. Akten förrättades av 
komminister Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 190, 249 och 248.
Under akten sjöng Elisabette 
Emanuelsson ”Gabriellas 
sång” av P. Bäckman/S. Nils-
son till eget ackompanjemang 
och som avslutningsmusik 
lyssnade man på ”Änglagård” 
som  framfördes på orgel och 
fiol av Elisabette och Daniel. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Irma var koret 
vackert dekorerat med många 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Anders Andersson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Amazing grace” 
varefter  han sjöng ”Ljus och 
värme” av Å. Alexandersen. 
Akten förrättades av kommi-

nister Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psalmer-
na 297 och 249. Solisten sjöng 
även ”Som en bro över mörka 
vatten” av Å. Arenhill samt 
”Du är för alltid en del utav 
mig” av L. Holm/L. Bergha-
gen och som avslutningsmu-
sik spelades ”Änglagård” av 
B. Isfält på fiol och orgel. Vid 
kistan togs avskedet av dött-
rarna med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Anders 
var kistan vackert dekorerat 
med röda rosor. Anhörigas 
tack framfördes av entrepre-
nören som även inbjöd till 
minnesstund i  Kyrkans hus 
där officianten läste upp in-
komna kondoleanser. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för  Sven-Erik ”Jocke” 
Backlund. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Barbro Magnusson ”För 
kärlekens skull” av Ted Gär-
destad. Därefter spelades på 
CD ”Himlen är oskyldigt 
blå”. Akten förrättades av 
kyrkoherde Thomas Holm-
ström och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 248 och 
289. Vid kistan togs avskedet 
av familjen samt släkt, vänner 
och arbetskamrater. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Tears in heaven” av Eric 
Clapton. Till minnet av 
Sven-Erik var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättningen ägde rum i 
kretsen av familjen efter be-
gravningsgudstjänsten.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Liselotte Hertel. Som inled-

ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanu-
elsson ”Chess” av B. 
Andersson och B. Ulvaeus.  
Akten förrättades av Lena 
Hildén på både svenska och 
tyska och tillsammans sjöng 
man psalmerna 297 och 249 
och som utgångsmusik spela-
des ”Amazing grace”. Till 
minnet av Liselotte var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Kistan fördes i proces-
sion till graven på Skålleruds 
kyrkogård där avsked togs.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för Anders Andersson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Amazing gra-
ce”. Akten förrättades av 
kyrkoherde Thomas Holm-
ström och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 304 samt 
190.Vid kistan togs avskedet 
av familjen, släkt och många 
vänner. Till minnet av Anders 
var koret vackert dekorerat 
med ett hav av blommor. Efter 
att anhörigas tack framförts 
av entreprenören spelades 
”Höstvisa” av E. Tauro som 
avslutningsmusik. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Sundals Ryrs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karl August Ericsson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson  ”Blue moon” Akten 
förrättades av komminister 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
251 och 297. Vid kistan tog 
familjen och släkt avsked. 
Som avslutningsmusik spela-
des ”Kvällens sista dans”.

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bibel-
klass. 17.00 Språkcafé. Lörd 
18.00 Cafékväll med Siegfried 
Luikert ”Israel ett tidens teck-
en på Jesu andra återkomst”. 
Sönd 11 Gudstj. S.Luikert 
”Väktare på Jerusalems mu-
rar” Månd 17 U-landsgruppen. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 16-
19 ”Ett liv värt att leva” Film 
och samtal kring Filipperbre-
vet, Thomas Segergren. Fika. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 Bön. 
Fred 8.00 Frukostträff för 
män, Att aldrig ge upp Gunilla 
& Håkan Gniste. 14.30 Andakt 
på Servicehuset. 20 Ungdoms-
samling på Sörgården. Sönd 
11 Gudstj. David C. Vår nya 
vandring med Jesus (Ef. 5) 
Ssk., mingelfika. Tisd 17.30 
Trä & Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 15 
Kongogruppen. 19 Högläs-
ning av Bibeln, bön. Sönd 11 
Gudstj. ”Hur ska jag kunna 
förlåta?”, kyrkkaffe, försam-
lingsmöte efter kaffet.

Brålanda: Sönd 18 Lovsångs-
gudstj. Anette Jarsved Carl-
son och Lovsångsgruppen. 
Kvällsfika. Kyrkbil 308 70. 
Månd 11 Förmiddagsträff i 
fsh. Ungdomar sjunger och 
spelar cello, dragspel, piano o 
gitarr. Månd 12 Middagsbön i 
fsh. 12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé. i fsh. Onsd 18 För-
samlingsafton i Brålanda fsh. 
Underhållning av Lätt&La-
gom. Andakt: Thomas Holm-
ström. Servering.
Sundals-Ryr: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Anette Jarsved Carl-
son. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Torsd (3/11) 19 Veck-
omässa och bön i fsh. Thomas 
Holmström. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 11 
Gemenskapsträff, Sigward 
Karlsson, kåserar, servering, 
andakt. Fred 10 Bibelsamtal. 
Sönd 16 Församlingsmöte. 
18 Söndagskväll i kyrkan 
Sigward K, ”Hur ska jag kun-
na förlåta?”, serveruing.  
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Thomas och Anita Granath, 
sång och musik. Kaffe och an-
dakt. Sönd 10 Gudstj. Lennart 
Staaf. Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem, Ralph Liljegren.

PREDIKOTURER Barnfest med stort F

Det var dans, musik och 
mycket bus på Mejeriet 
i torsdags när Alexandra 
och Emanuel Hyllerud från 
Floda utanför Göteborg 
festade loss med ett 80-tal 
barn i alla åldrar.
Torsdagar på Mejeriet brukar 
innebära fullt ös när det är 
Mini-kids och Maxi-kids för 
barn mellan 3-12 år. I tors-
dags var det inget undantag, 
när det anordnades en stor 

Den roliga och busiga Osborn Sporre tävlar med barnen på Mejeriet.

barnfest då de olika ålders-
grupperna slogs samman för 
en kväll. Det var mycket 
dans och musik, bra budskap 
om kärlek från scenen och 
många busiga bus från Os-
born Sporre som var på be-
sök ändå ifrån Göteborg. 

Skratt och glada tillrop 
kom från barnen när den 
busiga Osborn lurade en av 
ledarna att sätta sig på en 
pruttkudde.

In emellan de dansvänliga 
låtarna med rörelser som 
Ellen Pettersson och Ma-
ja-Stina Svensson visade, så 

spelade Alexandra Hyllerud 
teater i olika skepnader.

Dockteatern med figurerna 
Mats och Anita berättade om 
att Jesus älskade alla 
människor medan berättel-
sen om en pojk som var för-
lorad, men kom tillbaka till 
sin pappa, engagerade flera 
av barnen. Det hela avsluta-
des med fika för både barn 
och föräldrar.

– Det var jätteroligt, sade 
Noaf, 6 år.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Emmanuel Hyllerud ledde alla barn i sång.
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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

Massor med prylar 
inför halloween
• Smink
• Dekoration
• Godishinkar
• Maskeradkläder
• Ballonger
• m.m...

inför halloweeninför halloween

Maskeradkläder

Torsdagskaffet fortsätter
Kaffet som serveras var-
je torsdag i Åsensbruks 
föreningshus verkar vara 
fortsatt uppskattat.
Det är medlemmar i Skålle-
ruds byalag som två och två 
varje torsdag oförtröttligt 
serverar kaffe och smörgås. 
Tillbehören handlas i Åsens-
bruks enda matvaruaffä; 
bröd, smör, pålägg, en lott-
ring och så vinsten – ett 
presentkort i samma butik. 
Muggar och termoskannor 
med kaffe ställs ut längs ett 
långbord. 

Även om fikastunden drivs 
av Skålleruds byalag och är 
förlagd till Åsensbruks för-
eningshus så är det inget som 

är förbehållet enbart ”Åsa-
re”.

Ne,j vem som vill får kom-
ma, mantalsskrivningsort 
har ingen betydelse.

Kaffetörstiga
Det startar klockan tio, men 
det står alltid några kaf-
fetörstiga i dörren några mi-
nuter före. I torsdags kom 
tjugo personer så det blev 
bara någon enstaka plats le-
dig runt bordet. Innanför 
dörren står ett bord där alla 
breder sin/sina smörgås(ar). 

En liten kaka att knapra i 
sig på slutet brukar också 
finnas. Ibland när någon har 
bakat en god kaka är det fest.

I torsdags dök Arne Myr-

berg upp för första gången. 
Han tänkte inte köpa någon 
lott, eftersom han aldrig vin-
ner något. Men hur det nu var 
så köpte han fyra lotter och 
när dragning genomfördes i 
slutet av fikastunden så visa-
de det sig att han vunnit 
veckans presentkort.

- Inte nog med att det varit 
en trevlig fikastund, jag vann 
ett presentkort på lotteriet 
också. Hit kommer jag att 
komma fler torsdagar, sade 
Arne.

Så var ännu ett uppskattat 
torsdagskaffe slut och med 
en ny glad besökare som inte 
deltog för sista gången.

AnnChristine Ivarsson

Ett tjugotal glada, hungriga och kaffesugna besökare som kommer till föreningshuset i Åsensbruk de flesta 
torsdagar.

Musiken fyllde kyrkan

Skålleruds församling-
skör med solister fyllde 
Skålleruds kyrka under 
söndagens gudstjänst när 
de framförde Missa Brevis 
i G-dur av W. A. Mozart
När klockan slog sex och 
söndagens gudstjänst skulle 
börja var Skålleruds kyrka 
fullsatt. Skålleruds försam-
lingskör drar alltid folk till 
kyrkan och denna gång var 
det extra högtidligt då det 
annonserats att de skulle 
framföra Missa Brevis i 
G-dur av Mozart.

Kören började med ”Så går 
min korta dag” av Burman/
Leijon. Sedan följde olika 
konstellationer med solister-
na och Skålleruds drängar 
avslutade första musikdelen 
före andakten med Schuberts 
”Helig, helig, helig.

Tjänstgörande komminis-

ter Daniel Westin talade runt 
dagens bibeltext som handla-
de om frälsningen.

– Vi tror på Jesus i svenska 
kyrkan och Jesus är enda 
vägen till Gud Fader, sade 
Daniel Westin. Energi är 
också viktig och den hämtar 
man i kyrkans gemenskap.

Missa Brevis
I Missa Brevis, som betyder 
kort mässa, ingår Kyrie 
(Kristusrop), Gloria (lov-
sång), Credo (trosbekännel-
se), Sanctus (helig), Bene-
dictus (välsignad), och 
Agnus Dei (O, Guds lamm).

Publiken blev helt troll-
bunden av körens framföran-
de av mässan. De hade blivit 
ombedd att inte applådera 
förrän efter sista musikstyck-
et, men då blev det desto mer 
applåder. 

Daniel Westin, som själv 
sjunger i Skålleruds försam-
lingskör, delade ut en blom-
ma till alla sångare och mu-
siker.

Kvällens solister var Kata-
rina Kjörling, sopran, Almut 
Fock, alt, Claes Hellberg, 
tenor och Fredrik Johansson, 
bas. Vid pianot satt Daniel 
Johansson, organist från 
Åmål. Dirigent var som alltid 
Elisabette Emanuelsson. 
Hon berättade att de övat av 
och till under ett helt år på 
Missa Brevis. 

Nöjda kyrkobesökare 
vandrade hemöver i mörkret, 
någon sade att de som inte 
var i Skålleruds kyrka denna 
söndagskväll hade gått miste 
om en musikalisk upplevel-
se.

AnnChristine Ivarsson

Skålleruds församlingskör fyllde kyrkan när de framförde Missa Brevis i G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Dalsländers på Älvan
I torsdags var det kaffe 
med underhållning av 
Sture Lindmark på dag-
centralen Älvan.
En uppskattad tradition som 
legat i vila under flera år 
återkom under torsdagsefter-
middagen. Sång och musik 
förekom tidigare varje vecka, 
men på grund av besparingar 
så har det inte funnits pengar 
till ren underhållning. På 
Älvan har Idégruppen bildats 
som kan söka bidrag från 
kommunen och andra instan-
ser till glädje för pensionärer.

Sture Lindmark, en av de 
två som Dalsländers idag 
består av, underhöll med 
gamla kända melodier av 
både Snoddas, Alf Roberts-
son och Evert Taube. Alla 
som ville var välkomna att 

sjunga med i de gamla väl-
kända låtarna.

– Kan ni inte texten kan ni 
nynna med, sade Sture glatt. 
Huvudsaken är att ni hjälper 
mig att sjunga.

Sture är en riktig underhål-
lare. Det var inte bara sång 
utan han kunde berätta 
mycket om olika kändisar 
som till exempel Bill Haley 
och Alf Robertsson. Dessut-
om varvade han med histori-
er.

Fika
Älvans café stod för kaffe 
och hembakat som besökar-
na kunde köpa för en billig 
penning. Denna torsdag var 
det både gula och bruna kär-
leksmums att välja mellan. I 
pausen var det lottdragning 

på lotterna som sålts vid en-
trén. Vinsterna i kvällens 
lotteri hade Café Älvan bak-
at och skänkt.

Uppskattat
Efter pausen fortsatte Sture 
Lindmark med sång och his-
torier i ytterligare en halv-
timme innan det blev dags att 
gå hem.

– Det är roligt med aktivi-
teter, Det är inte så ofta nu för 
tiden, förr var det alltid, sade 
en nöjd Torsten Hagström. 

Ett 60-tal personer hade 
kommit för att lyssna på 
halva Dalsländers. Det visar 
att ett behov finns av lättare 
underhållning, gärna med 
fikastund och hembakat.

AnnChristine Ivarsson

Ett sextiotal personer lyssnade till Dalsländers Sture Lindmark som underhöll på dagcentralen Älvan under 
torsdagseftermiddagen förra veckan.



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 26 OKTOBER 2016

Julbord 
2016

www.falkholt.com
0531-350 70
Förbokning

Närproducerad - Ekologisk

JulJul
mat

i december
Se hemsidan för info

Välkommen att avnjuta ett 
vällagat och traditionellt 

julbord hos oss!
26/11 kl. 16  •   27/11 kl. 13 och 16.30
3/12 kl. 18 med quiz, karaoke och dans
10/12 & 11/12 kl. 13 och 16.30

www.laneloge.se

Avnjut ett vällagat, traditionellt julbord 
kryddat med mängder av matglädje.

Julborden står uppdukade:

● 26/11 kl. 16

● 27/11 kl. 13 och 16.30 

    (Tomten med nissar hälsar på)

● 3/12 kl. 18 - musik-quiz 

    och spontandans

● 10/12 kl. 13 och 16.30

● 11/12 kl. 13 och 16.30

 (3 dec: 495 kr/pers.) 
Barn <12 år 20 kr/år

385kr
/pers.

Varmt välkommen att boka 

på: 0522-66 40 28

Catering av julbuffé på beställning.

Boka på  
0522-66 40 28

www.laneloge.se

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

Nystartat företag i Bäckefors

Daniel Andréasson driver Dalslands Naturprodukter i Bäckefors sedan 
i somras.

För tre månader sedan 
startade Daniel Andréas-
son upp företaget Dals-
lands Naturprodukter, 
med lokal i en källare på 
Torggatan i Bäckefors. 
Framför allt säljer han 
växter, krukor, tillbehör  
och spännande blomste-
rarrangemang.
– Jag har nog alltid varit in-
tresserad av blommor, tidi-
gare odlade jag pelargoner 
och tomater hemma, berättar 
Daniel.

Han arbetar som 
VVS-montör på heltid i 
Stockholmsområdet, men 
börjar ledsna på de långa 
resorna. Varför inte börja 
jobba med sitt stora intresse?

Sagt och gjort – lokaler 
fanns att hyra i fastigheten 
intill hemmet. Den fräscha-
des upp och kyldisk till snitt-
blommor införskaffades. 
Daniel har hittills bara öppet 
några timmar på fredagar och 
lördagar, men snurrar affä-
rerna på bra så är tanken att 

Daniel gillar att tillverka lite speciella arrangemang, som den här kaffe-
kannan och en torr gren pyntad med en tillandsia.

Ett blomsterarrangemang med ljusslinga lyser upp i höstmörkret.

Socialdemokraterna ankla-
gar Sverigedemokraterna för 
att vara ett arbetarfientligt 
parti i det debatt inlägg som  
LO-facken i Dalsland med 
flera skrivit under på i Mel-
leruds Nyheter 28 september 
2016.

Problemet är omvärlden. 
Per Albin Hansson ”folk-
hemmets” fader och social-
demokraterna byggde upp 
den svenska modellen och 
kanske nu håller på att riva 
ned densamma? Saltsjöbads-
avtalet 1938 gäller väl fortfa-
rande? När hörde vi senast 
om vilda strejker i Sverige? 

Arbetsfreden är inte hotad 
eller är problemet. Problemet 
är istället att omvärlden har 
förändrats. Vi befinner oss i 
en tillvaro med folkvand-
ringar och flyktingströmmar 
från krig och krigsdrabbade 
områden, något som har satt 
gamla begrepp på ända. Det 
finns inget Saltsjöbadsavtal i 
världen som kan stoppa den-
na utveckling. Den sätter den 

svenska arbetsmarknaden på 
hårda prov.

Tror att de flesta håller med 
om att ”den svenska model-
len” fungerar ganska bra. Till 
och med den hårt kritiserade 
lagen (LAS) finns kvar som 
stiftades på 1970-talet och 
den har inte ens någon bor-
gerlig regering försökt riva 
upp.

Nej, det som oroar och är 
nageln i ögat på LO-facken i 
Dalsland och socialdemo-
kraterna är den alltmer inten-
sifierade debatten om lägre 
ingångslöner som ett sätt att 
skapa fler jobb. Politikerna 
ska inte lagstifta om lägre 
ingångslöner. Detta ska ar-
betsmarknadens parter sköta 
själva – om de klarar av det, 
vill säga.

Det är väl oförändrade in-
gångslöner som LO- facken 
i Dalsland och Löfven menar 
med ”den svenska model-
len”. I så fall är jämförelsen 
vacklande. Varför är det så 
farligt med lägre ingångslö-

ner för människor som är helt 
nya på arbetsmarknaden, till 
exempel flyktingar som pre-
cis kommit till Sverige 
och som inte är inskolade i 
sitt yrke, som definitivt har 
lägre produktivitet och min-
dre erfarenhet än sina äldre 
kollegor? 

Varför är då denna fråga så 
het?  Risk för A- och B-lag 
på arbetsmarknaden? Knap-
past. Det är klart att vi alltid 
har haft A- och B-lag på ar-
betsmarknaden. Alla har 
aldrig haft samma lön. En 
erfaren ingenjör ska rimligt-
vis inte heller ha samma lön 
som en nyanställd.

Löneskillnader har alltid 
funnits och kommer alltid att 
finnas. Det är accepterat. 
Därför förstår inte jag debat-
ten om att en nyanställd ska 
ha samma lön som en person 
som har arbetat i företaget i 
tio år och som samlat på sig 
stor skicklighet och erfaren-
het.

Det här är bara dumheter. 

Och det är LO som ligger 
bakom och vill för inget smör 
i Småland att nyanställda ska 
tvingas till lägre ingångslö-
ner. Det skulle ju riskera att 
konkurrera ut dem som redan 
har jobbat i flera år. Men så 
fungerar det inte i verklighe-
ten. Se på byggsektorn. Hur 
många polska, litauiska och 
lettiska byggnadsarbetare 
jobbar inte i Sverige idag till 
långt lägre löner än sina 
svenska kollegor – kanske 
till och med svarta löner?

Till slut till er ALLA – det 
är alltid tråkigt att höra argu-
ment, som exempel att nu är 
det Sverigedemokraterna el-
ler någon annat parti som är 
arbetsfientligt eller som en 
annan känd socialdemokrat i 
Dalsland har uttryckt det att 
Sverigedemokraterna byg-
ger upp sin politik på ”hyck-
leri och lögner”! Ett sådant 
uttalande får väl anses vara 
både ” hyckleri och en lögn”!   

Roland

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.

Svar till LO-facken i Dalsland

satsa på butiken på heltid i 
framtiden.

En kund knackar på när 
tidningen är på besök. ”Åh, 
vad skönt att slippa åka och 
handla blommor på annan 
ort” utbrister kunden nöjt.

– Ja, det är så kunderna har 
reagerat. Ju större efterfrå-
gan desto större sortiment 
kan jag ta in, konstaterar 
Daniel.

Förutom blommor och 
gröna växter finns det krukor 
och tillbehör i butiken. Da-
niel vill gärna få kontakt med 
olika lokala hantverkare, 
som kan sälja sina verk i 

butiken. På gång in är också 
blomjord.

Lokala hantverkare
– Här finns bland annat fina 
tillbehör av ståltråd med 
hängande kristaller, tillver-
kade av Kjell Mattsson från 
Bäckefors, berättar Daniel.
Allra roligast tycker han det 
är att sätta ihop planteringar 
och blomgrupper, gärna lite 
annorlunda skapelser.

– Jag har många idéer, det 
finns mycket prylar som kan 
återanvändas faktiskt. Jag le-
tar efter det som är lite häftigt, 
lite ovanligare, säger han.

Här finns också olika slags 
kaktusar, en del med mus-
tasch och sombrerohatt (!)

Nu stundar all helgonahel-
gen och julen. Daniel kom-
mer att ta hem passande och 
inspirerande produkter till 
dessa högtider.

Blommorna beställs från 

Holland och håller enligt 
Daniel hög kvalitet.
– Blommor ska hålla länge 
så att man kan njuta av dem 
så länge som möjligt, fram-
håller han.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Shoppingkväll

Torsdag 27 oktober 
är butikerna  

i centrala Mellerud 
öppna till 2000 

Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% 
på allt mellan 18-20

Gäller ej matsilver, reparationer eller undanlagda varor.

20%
på allt mellan 18-20

Storgatan 16 • Tel 0530-100 69, 101 00 Fax 0530-101 00

Emil
& IdaSouvenirer

Gäller ej specialerbjudanden20% på allt 
mellan 
18-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Gäller ej reavaror

 20%   

på allt* i butiken

Storgatan 8, Mellerud 
0530-125 90 Tors. 27/10 kl. 18–20

Vi bjuder på 
LÄSKIG DRYCK

* ej Lego

Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

 20% 
på allt  
mellan 
18-20

Gäller ej  
undanlagda varor

Tel. 0530-101 04

20%
på allt i butiken mellan kl. 17-20 

(gäller ordinarie priser)

Kvällserbjudande!
Torsdag 27 oktober 18.00-20.00

Storg. 15, Mellerud  
Tel. 0530-100 62

20% rabatt på 
alla skor

20%  
på allt

mellan 18-20

Lägenhetsbrand i centrala Mellerud

Det var ett kök en lägenhet i kvarteret Ugglan på Storgatan som brand-
härjades. Brandorsaken är ännu okänd.

Kl 13.06 inkom larm om 
brand i lägenhet på Stor-
gatan i Mellerud. När 
Mellerudsstyrkan anlän-
de hade branden dött ut, 
förmodligen på grund av 
syrebrist. Men det var 
mycket rök i trapphu-
set och lägenheten. De 

boende klarade sig utan 
skador.
– Vi skickade in rökdykare 
först och de kunde konstate-
ra att köket var utbränt. Inga 
personer var kvar inomhus, 
så vi kunde koncentrera oss 
på att ventilera ut all rök, 

Mannen som verkade drogpåverkad förs bort av polisen.

berättade räddningsledaren 
Anders Nilsson.

Efter en liten stund kom en 
bil körande i full fart och 
parkerade en bit upp på gräs-
mattan. Ur bilen steg en man 
som uppvisade påtagliga 
tecken på att vara drogpåver-
kad. Flera vittnen uppgav sig 
ha sett mannens framfart 
med bilen, då han höll på att 
orsaka olyckor vid minst tre 
tillfällen.

– Det är ett beteende som 
inte är okej, konstaterade en 
ur ambulanspersonalen.

En polisstyrka anlände 
och omhändertog mannen 
för blodprovstagning.

Familjen som bodde i lä-
genheten fick hjälp av 
Posomgruppen med att ord-
na en tillfällig bostad.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Soffa Arizona 3 med öppet avslut och divan Nu i grått tyg. B 330, öppet avslut 210, D 90, 
H 88. Divandjup 140 cm.

8.990:- 7.990:-

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. Bäddmadrass 
i latex 8 cm. Finns även i grått tyg.
inkl. gavel, ben och bäddmadrass

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:-

Handla nu 
betala om 

6 mån. 

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:-

230:-
Kampanj! 

Halva prise
t!

Matgrupp Plaza Stilren grupp med 6 mörkgrå 
klädda stolar. Välj mellan stol Comfort eller 
Leone. Bord vitlack/ek, 180 x 90 cm. Bord och 6 stolar: 8.760:- 6.990:-
Butiken är fylld med höstnyheter!

Vad gör man när det blir en 
bilkyrkogård på en privat 
villatomt? Bilar, husvagnar, 
stora motorer och batterier. 
Fönster med glas med mera.
Här var för ett år sedan en 
vacker trädgård, full av 
blommor. Vi ska väl alla 
hjälpas åt att göra miljön 

trevlig i Mellerud?
Snälla, vakna upp och 

höststäda era tomter. Ni ska 
se att allt känns bättre för er 
också! 

Mellerud är så vackert!

Blomstervän

En bilkyrkogård

Idylliska Sunnanåområdet 
vid Vänern är själva navet i 
kommunens satsning på 
framtiden och turismen i 
området, med hamn, sjöbo-
dar och Lagunen på gång.

Och i närheten har ju Vita 
Sannar med sommarstugor 
och camping vuxit hela ti-
den. Detta området i kommu-
nen skapar pulsen och omsät-
ter stora summor till  
näringsidkare i området, sär-
skilt i de södra delarna av 
kommunen.

Och sedan är vi ju lyckligt 
lottade med en 18-håls golf-
bana, som  ligger mitt i detta 
område med gångavstånd in 
till centrum. Hur många gol-
fbanor är så centralt placera-
de i detta land?

Jag fick ju chansen under 
en tolvårsperiod som kanslist 
på Melleruds GK på nära håll 
vara med om hela ”resan” 
runt Sunnanåområdet, med 
utbyggd golfbana, sjöbodar 
och allt, inte minst alla norr-

män som tidigt på våren ihop 
med många värmlänningar 
tog chansen att få spela golf 
när snön låg meterdjup i de-
ras hemtrakter. Många av 
dem bodde på hotell när de 
var här, eller hyrde stugor. 
Många har idag stannat kvar 
och köpt hus och flyttat hit.

Senare kom ju norrmän 
och köpte hela ”klabbet” och 
byggde restaurang, lägenhe-
ter hus med mera. Golfområ-
det med gammalt magasin 
där klubben på den tiden 
hade kansli revs och nya 
byggnader uppfördes. Jag 
upplevde hela resan nästan 
som en dröm, tänk att lilla 
Melleruds GK fick uppleva 
detta; Nordea Tour på be-
sök inräknad. 

Nu gäller det att bibehålla 
detta ”renoverade” område 
på bästa sätt. Det är nästan en 
skyldighet för oss alla som 
bor i denna kommun att för-
söka komma på lösningar för 
framtiden.

Så idag är ju frågan vad 
som kommer att hända med 
golfbanan som en gång hade 
5 000 greenfeegäster per 
år! Melleruds GK hade som 
mest 700 medlemmar.

Om golfbanan som det ser 
ut i dag måste läggas ner på 
grund av alldeles för få med-
lemmar och för lite besöka-
re utifrån är ju detta en pen-
ningförstörelse i stora mått.

Det skulle bli ett stort tom-
rum mitt i Sunnanåområdet i 
den linjen som är påbörjad 
med att marknadsföra Melle-
ruds kommun med golfbana 
och allt för att få hit mer tu-
rister under sommarmåna-
derna.

(Varje golfhål på en golf-
bana värderas i summor runt 
en miljon att bygga i Sveri-
ge.)

Bengt Andersson  
f.d kanslist på Melleruds GK

Skyldighet att rädda golfbanan

Paret Nordström undrar  vil-
ka byggen i Melleruds kom-
mun vi anser är ”tvivelakti-
ga”?

Vi låter följande referat 
från vårt anförande i kom-
munfullmäktige beskriva 
vad vi avser.

”Precis som majoriteten, 
så ser även vi behovet av en 
ny sporthall på grund av 
platsbrist och svårigheter 
med tider för de olika fören-
ingarna, och även vi inser att 

väljer man att blunda för 
kommande utmaningar i den 
kommunala verksamheten, 
är det helt säkert ett uppskat-
tat beslut i kommuninvånar-
nas ögon. Men ställer vi 
vikten av en ny sporthall, mot 
vikten av att ha en buffert att 
ta av när flyktingbidragen 
slutar strömma in från statligt 
håll, och kommunen tvingas 
ta alla kostnader av rådande 
asylpolitik själv, så väger 
ansvarstagande och realism 

tyngre än populistiska byg-
gen. 

Vi är för idrottsutövande 
och folkhälsa. Men inte på 
bekostnad av framtida skat-
tehöjningar eller att riskera 
att behöva tulla på övrig 
kommunal verksamhet så-
som skola, äldrevård med 
mera när nämnda bidrag ut-
går i framtiden.”

SD-Mellerud

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 publice-
ring. Manus returneras ej.

Svar till paret Nordström

Bo Carlsson och Ann-Marie 
Jacobsson försöker ge sken 
av att de är för och Modera-
terna i Vänersborg är emot en 
friskoleetablering på Nunt-
orp. Inget kan vara mera fel.

Bo Carlsson har i Fastig-
hetsbolaget styrelse valt att 
inte ta fram det underlag som 
enligt regelverket krävs för 
ett beslut i kommunfullmäk-
tige. Bo Carlsson har som 
kommunalråd bromsat 
handäggningen av ärendet 
genom att inte föra upp det 
på kommunstyrelsens agen-

da. Bo Carlsson har i Regi-
onfullmäktige röstat för en 
nedläggning av Nuntorp. Är 
det att ”kämpa för natur-
bruksskolorna”?

Moderaterna i Vänersborg 
har sökt information utanför 
de kommunala informa-
tionsvägarna och sett beho-
vet av ett snabbt beslut från 
Vänersborgs kommun. Frå-
gan har dock förhalats från 
kommunledningen. Detta 
har gjort att Vänersborgs 
kommun inte har fått reell 

Svar till Bo Carlsson (C) 
och Ann-Marie Jacobsson (C)

möjlighet att ta ställning till 
ett förvärv, samtidigt som 
förseningen har gjort det 
omöjligt för en annan aktör 
att gå in och köpa loss fast-
igheten för att möjliggöra 
fortsatt skolverksamhet.

Som vi ser saken har Bo 
Carlsson agerande försvårat 
en friskoleetablering samti-
digt som han velat ge sken av 
att vilja uppnå det som vi 
moderater aktivt agerat för 
att uppnå, det vill säga en 
fortsatt drift av Nuntorps 
naturbruksgymnasium i nå-
gon form. Bo Carlsson ver-
kar ha använt tiden till att 
kritisera andra i stället för att 
använda sitt inflytande till 
något konstruktivt.

Henrik Harlitz, ordförande

Lena Eckerbom Wendel, 
gruppledare

Henrik Josten,  
vice gruppledare

Moderaterna i Vänersborg



Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

Verkstad: Försäljning:
Vi servar och reparerar 

alla inom branschen  
förekommande fabrikat

Vi har slangverkstad  
och utför även  

AC-reparationer
Välkommen in  

med din maskin,  
Anders Berg  

  med personal!

Jord &
skog

Nytänkande maskinförsäljning

”Vi vill storsatsa på Dalsland”

Lennart Eriksson, säljare och Magnus Karlsson, områdesansvarig på Swedish Agro Machinery som nu satsar på Dalsland och Bohuslän.

Swedish Agro Machinery 
satsar på att sälja CLAAS 
lantbruksmaskiner i Dals-
land och Bohuslän och en 
servicestation kommer 
att byggas  här i Dalsland.
Swedish Agro Machinery 
sysslar med import, försälj-
ning och service av CLAAS 
lantbruksmaskiner i Sverige. 
Åtta kompetenscenter finns  
här i landet, det närmaste är 
en stor nybyggd anläggning 
i Skara. Nu är det dags för 
Dalsland.

– Dalsland och Bohuslän 
är viktiga områden för oss 
och vi kommer att bygga upp 
en försäljnings- och servi-
cestation här i Dalsland. Idén 
är att bedriva maskinhandel 
på ett modernt sätt, att tänka 
nytt och inte i gamla fåror 
Det har skett en väldig ratio-
nalisering på området och 
man  kan inte ha stora anlägg-
ningar överallt. Nu har vi 
chansen till ett effektivare 
arbetssätt, med en servi-
cestation och servicebussar.

Kompetensen sitter i 
människorna, inte i byggna-
derna, säger Magnus Karls-
son, som är  Swedish Agro 

Machinerys områdesansva-
rige för Västra Götaland och 
Värmland. Det tyska, famil-
jeägda företaget CLAAS är 
marknadsledande på tröskor 
men har även traktorer och 
vallmaskiner i sitt program. 
Nu satsar man på att öka 
försäljningen av dessa. 

 – Vi startar med Lennart 
Eriksson som säljare, men 
det kommer att bli fler. Med 
servicetekniker och reserv-
delspersonal blir vi åtta till 
tio anställda. Dalsland- och 
Bohuslän är viktiga områden 
för här finns redan en stor 
population CLAAS-maski-

ner,  berättar Magnus. Len-
nart Eriksson, lantbrukarson 
från Bolstad, med ett stort 
intresse för maskiner, jord-
bruk och teknik är ny som 
säljare för Swedish Agro 
Machinery.

– Jag är bondson, född på 
Dalboslätten och har arbetat 

i bilbranschen i flera år. Där 
har jag snappat upp mycket 
när det gäller försäljning, 
berättar han.

Lennart kommer  som säl-
jare att utgå från sitt hem i 
Dals Rostock tills anlägg-
ningen i Dalsland är färdig.

– Vi vill storsatsa på Dals-

land och först av allt satsar vi 
på våra befintliga 
CLAAS-kunder, säger 
Magnus Karlsson.

 Karin Åström 
karin@mellerudsnyheter.se
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Låt din skog  
förädlas på  
hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten med lokala virkes leverantörer.  
Slå oss gärna en signal. 

Munksjös bruk i Billingsfors har funnits här ända sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart samarbete med oss.

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

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

Var med och 
ta in korna

Efter lyckat kosläpp testar 
nu Evenstorps Gård att 
bjuda in till installning av 
djuren. Sista lördagen i 
oktober öppnar de upp för 
denna nya aktivitet.
Den 1 maj släpptes korna ut 
på Evenstorps gård i Sundals 
Ryr. Nu är det dags för dem 
att få komma in. Betet har 
slutat växa så de behöver få 
äta av det ekologiskka ensi-
laget som Sofia och Magnus 
Karlsson skördade i sommar.

I år får korna en ny ladu-
gård att vara i. Det är det 

kombinerade växthuset och 
kostallet som efter att ha 
innehållit närmare 1 000 
hallonplantor under somma-
ren nu inretts med boxar för 
gårdens Hereforddjur.

– Vi kommer att grilla våra 
egna hamburgare, ekoburga-
re från Evenstorp och gårds-
butiken och caféet har öppet, 
berättar Sofia. Magnus ska se 
till att djuren kommer till 
sina platser och berätta om 
vad som skett på gården se-
dan djuren släpptes ut i våras.

Marianne Karlsson

Nu ska korna få komma in i lagårdsvärmen.

Besvikelse över uteblivet beslut
Förra onsdagen hade 
kommunstyrelsen i Vä-
nersborg ett extrainsatt 
möte om det eventuella 
köpet av Nuntorp. Re-
sultatet blev att ärendet 
återremitteras. Därmed 
är läget låst för  Dalslands 
Naturbruksutbildning AB 
att överklaga avslaget 
från Skolinspektionen. 
Ett uteblivet beslut grusar 
förhoppningarna för Hus-
hållningssällskapet Väst  och 
alla som engagerat sig för en 
framtida naturbruksutbild-
ning i Dalsland, att  i tid 
kunna överklaga Skolin-
spektionens avslag på ansö-

kan om att få bedriva frisko-
la. Att lokalfrågan inte var 
löst var det tyngsta argumen-
tet för avslaget.

– För ett år sedan lade re-
gionen ner Nuntorp, nu gjor-
de Vänersborgs kommun 
det, trots att alla var överens 
om att Nuntorp behövs när vi 
nyligen hade möte med poli-
tikerna, säger en besviken 
Robert Svensson, ordföran-
de i Hushållningssällskapet 
Väst.

Sämsta politiken
– Hela politiken i Väners-
borg är skyldig. Mot bak-
grund av att ha varit politiker 

i Melleruds kommun ser jag 
att man inte har kommunens 
bästa för ögonen. Såhär ser 
politik ut när den är som 
sämst, säger Robert Svens-
son.

Vänersborgs kommun har 
under ett helt år inte tagit 
beslut i frågan, medan ett 
jätteengagemang och ett 
stort arbete lagts ner av Hus-
hållningssällskapet och ide-
ella krafter. Nu kommer ett 
beslut att dröja ytterligare 
och läget är därmed låst.

Kommunen blockerar
– Vi har gjort vad vi kunnat. 
Flera lantbrukare har velat 

köpa Nuntorp och hyra ut 
lokalerna men kommunen 
har första tjing. De blockerar, 
säger Svensson som är besvi-
ken på näringslivskontoret i 
Vänersborg som inte agerat 
för en arbetsplats med så 
många anställda och inte sett 
värdet för näringen i det cen-
tra för kunskapsutveckling-
en man ville bygga upp på 
Nuntorp.

–  Det är svårt att se framåt 
just nu, men det är många 
som tänker, säger Robert 
Svensson och tillägger att 
många tankar går till alla 
elever som drabbas.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Väldigt bra kvalitet men mindre mängd

Nu är det plöjning som gäller för spannmålsodlare, mjölk- och kött-
producenter. Nu är allt skördat och 

skörden i Dalsland har 
varit bra med geografiska 
variationer. Den goda kva-
litén ger högre pris.
Veten har hög proteinhalt och 
blir bra att baka med, malt-
kornet till ölen har lagom 
proteinhalt, grynhavrens 
färg är mestadels bra och 
donhalten i havren mycket 
låg, så det är mest bra kvali-
tet. Invägningen från skör-
den är klar och visar att vår-
säden gett bra avkastning 
medan det höstsådda gav 
normal skörd. Det kommer 
löpande in spannmål från 
odlare som torkar och lagrar 
hemma på gården.

Omvärlden påverkar
– Priset till producenten är 
beroende av hur det ser ut i 
omvärlden. Baltikum har 
haft ett besvärligt skördeår 
med foderkvalitet eller säm-
re på spannmålen. Sverige 
har en kvalitet på topp och 
det ger högre pris. Dagspriset 
den 19 september var 1,25 
kronor för veten, den 21 ok-
tober var dagspriset beroen-
de på proteinhalt 1,40-1,45 
kronor per kilo. Grässkörden 
till hö och ensilage är också 
av god kvalitet, säger Bengt 

Karlsson, regionchef för 
Lantmännen lantbruk i väs-
tra Sverige.

Stora lager
Bengt berättar att det nu finns 
stora lager spannmål i värl-
den, tack vare att det varit ett 
par år med goda skördar både 
lokalt och globalt. Det skör-
das ju alltid någonstans i 
världen, så stora lager som nu 
har det inte funnits sedan 
2002-2003. 

Nu finns lager för 90 da-
gars behov medan det 2007-
2008 fanns lager för 45-50 
dagars spannmålsbehov. Det 
är en produktionsökning 
samtidigt som det blir fler 
som ska ha mat och produk-
tionen följer behovet,

Nästa skörd
– Nu är det sått för nästa 
skörd. Höstvete, råg, rågve-
te, höstkorn och höstoljeväx-
ter har haft bra förutsättning-
ar om än lite torrt. En 
gynnsam väderlek i höst och 
vinter är önskvärt för att få 
en bra skörd 2017 på det 
höstsådda, säger Bengt 
Karlsson,

Nu plöjer lantbrukarna och 
förbereder nästa års vårsådd.

Marianne Karlsson
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Plannja 20 är en av de allra mest
använda plåtprofilerna som man ser
överallt som beklädnad av väggar och
tak, både inomhus och utomhus. Plann-
ja 20 finns i många kulörer i den slit -
starka beläggningen Plannja Hard Coat.
Den finns även med praktiskt kondens-
skydd på undersidan av plåten. Plannja
20 tillverkas även i aluminium. 

Uppdatera ditt tak med plannja.se

Plannja Royals formspråk uttryck-
er en enkupig takpannetradition,
fast i modern tappning. Detta tak är
en storsäljare som finns i flera kulö-
rer i den slitstarka beläggningen
Plannja Hard Coat.

Uppdatera ditt tak 
med plannja.se

Lyft blicken

Kampanj  
Hendersson 

skjutportsbeslag 301 

20 %
Alla erbjudanden gäller 
till 15 november!

1: sort TRP 20 plåt 

från 76:-/ kvm exkl moms 

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE
PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

UTHYRNING AV 

MINIGRÄVAREVid köp av 4 däck bjuder vi

på däckhotell en säsong
DÄCKHOTELL

HAR DU DÄCK
FÖR HÖSTPLÖJET?

PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Fördubblar sin produktion genom nybygge

Innan har smågrisarna sålts vidare men nu fördubblas produktionen på 
hemmaplan. Gustav Hilmér vid det nybyggda svinhuset på Espesäter.

Per-Olof Hilmér i det nya foderköket.

Här grävs inför gjutning av gödselbrunnen.  All gödsel körs till rötnings-
anläggningen en gång per vecka.

Ett nytt svinstall byggs på Espesäter. I början av januari flyttar 2 000 grisar in i de nya luftiga lokalerna.

Familjen Hilmér, grisproducenter i Grinstad, fördubblar 
sin produktion när de gör plats för ytterligare 2 000 
grisar i sitt nybygge på gården Espesäter.

Markarbetet påbörjades i 
juni. I slutet av augusti star-
tade bygget och första veck-
an i januari  2017 ska grisar-
na flytta in.

– Vi tog helentreprenad 
denna gången och det har 
gått väldigt bra, säger Per-
Olof Hilmér som driver 
lantbruket tillsammans med 
sin fru Karin, sonen Gustav, 
nybliven lantmästare som 
bosatt sig på Espesäter och 
fyra anställda. Sonen Oscar 
går andra året på lantmästar-
utbildningen i Alnarp.

Fördubblad produktion
I det nya svinhuset på Espe-

säter blir det plats för 2 000 
djur, uppdelade i fyra avdel-
ningar med boxar för tio 
grisar i varje. 

– Grisarna är elva veckor 
när det kommer hit och 25 
veckor när de går till slakt, då 
väger de 120 kilo, berättar 
Per-Olof.

Alla smågrisar föds på 
Hilmérs andra gård, Bäcken, 
i Grinstad.  I fem veckor går 
kultingarna med suggan, 
växer sedan till sig i ytterli-
gare sex veckor innan de 
kommer hit. Att alla nykom-
lingar härstammar från sam-
ma ställe och inte från olika 
besättningar är en enorm 

fördel när det gäller djurhäl-
san. 

Familjen Hilmér har en 
positiv framtidsprognos och 
vågar därför göra denna sats-
ning.

– Europa ligger 30 år efter 
oss när det gäller antibiotika-
användande. Sverige, till-
sammans med Island och 
Norge har lägst användning i 
Europa. Nu kommer danskar 
och tyskar hit för att se hur vi 
gör, säger Per-Olof.

Golvvärme
De nya stallarna på Espesäter 
har högt i tak och är ljusa och 
rymliga. Ett värmesystem 
gör att temperaturen i gödsel-
gångarna sänks och värmen 
leds till golvet så att nyinflyt-
tade grisar har ett varmt golv 
att gå och ligga på.

– Djuren alstrar själva 
mycket värme, det är bara 
inför varje inflyttning av nya 
djur som det behöver vär-
mas, säger Per-Olof.

Nästa steg i byggandet är 
ventilationen och ljuset. Ut-
anför väggen grävs det för 
fullt inför gjutning av en 
gödselbrunn. Varje vecka 
kommer gödsel härifrån att 
transporteras till rötanlägg-
ningen för biogas en bit bort. 
Till sommaren ska två lag-
ringsbrunnar byggas här på 
gården för det slam som 
kommer tillbaks från röt-
ningen.

Nytt foderkök
– Den största delen av fodret 
producerar vi själva, det är 
vete, korn, havre och åkerbö-
na, berättar Per-Olof.

Spannmålen mals och 
blandas sedan i det nyligen 
moderniserade foderköket 
med drank från sprittillverk-
ningen i Lidköping, öljäst 
från Grängesbergs och rester 
från OLW:s tillverkning av 
chips. Det som köps in är soja 
och en blandning med vita-
miner och aminosyror.

– Det är viktigt med rätt 
fördelning av det i fodret, 
förklarar Per-Olof och visar 
på en display i foderköket 
hur allt sätts samman och 
matas ut till djuren.

All utrustning i lokalen är 
dansk och det är danska tek-
niker som satt in den och som 
står för service.

– Svensk grisproduktion 
har sjunkit så mycket, vi har 
låg självförsörjningsgrad, 
vilket betyder att man måste 
köpa tjänster som denna från 
utlandet. Det hade varit roligt 
om det fanns svenska företag 
som kunde erbjuda detta. 
Men det kanske kommer, 
säger Per- Olof Hilmér.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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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
King olja från 249 kr

K27 Mini-Ledlampa
3.3”  12/24V

89 kr

Vinterspolarvätska 

3 x 3 l för 100 kr

Vi fräser
bort dina
stubbar!

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!

Fröplantage anlagd i Jakobsbyn
På den före detta plant-
skolans marker i Ja-
kobsbyn har granplantor 
för produktion av frön 
planterats. Träden kom-
mer att bli cirka sex me-
ter höga och ge kottar för 
framtidens granskogar.
Fröplantager anläggs för att 
förbättra kvalitén på skogen 
och så har man gjort sedan 
1948 då första generationen 
förädlade skogsplantor togs 
fram. Under 70 och 80-talet 
kom den andra generationen 
och nu är det dags för den 
tredje. Vad som hänt med 
granarna genom åren är till 
exempel att de växer snabb-
are, har längre mellan kvist-
varven och längre stammar.

–– Vi har plantager över 
hela Sverige, från norr till 
söder. Man kan flytta ett träd 
två breddgrader, inte mer, 
och behovet  av granplantor 
är stort i mellansverige.  Här 
ägde vi passande nog 14 
hektar mark, säger Bengt 
Svensson, ansvarig för fröp-
lantager hos Svenska Skogs-
plantor som är ett affärsom-
råde i statliga Sveaskog. 

Nu har 2 500 plantor av 
skogsgran satts i Jakobsbyn, 
med hjälp av lokala entrepre-
nörer. Området på cirka elva 
hektar har först täckdikats 
och stängslats in. Sedan har 
det mätts upp och ritats upp i 

Här sätts granplantor för framtidens skog av lokala entreprenörer. Bengt Hjälte, Olov Larsson, Claes-Börje 
Olsson och Jonas Löfqvist.

Stig-Uno Olsson och Bengt Svensson borrar hål för plantorna som ska 
sättas.

Lantbruksbarometern
Fler lantbrukare anser att 
lönsamheten har blivit 
bättre –  men skillnaden 
mellan olika produktions-
grenar är mycket stor. 
Lantbruksbarometerns höst-
siffror tyder på en förbättring 
av lönsamheten för delar av 
Sveriges lantbrukare. Fortfa-
rande är det fler lantbrukare 
som anser att lönsamheten är 
dålig jämfört med de som 
tycker att den är god. 

Lönsamhetsindex i hös-
tens barometer är minus 25, 
vilket kan jämföras med 
hösten 2015 då lönsamhets-
index var minus 47 och våren 
2016 då det var minus 43. 
Variationerna mellan olika 
produktionsgrenar är stora 
där grisköttsföretagen upple-
ver betydligt bättre lönsam-
het än mjölkproducenterna.

Lönsamheten skiljer sig
Uppfattningen om lönsam-
heten skiljer sig väsentligt 
mellan olika produktions-
grenar. Bäst lönsamhet upp-
lever grisköttsproducenterna 
att de har med ett lönsam-
hetsindex på 57 medan 
mjölkproducenternas lön-
samhetsindex är minus 86.

Förutom grisköttsprodu- Resultatet från lantbruksbarometern.

centerna har även nötkötts-
producenterna ett positivt 
lönsamhetsindex på 15 med-
an växtodlingsproducenter-
na har minus 49. Nettotalet 
kan variera mellan minus 
100 till plus 100.

– Svenskt kött är väldigt 
uppskattat av konsumenter-
na och det finns en stor efter-
frågan på de svenska produk-
terna, vilket påverkar 
förutsättningarna för gris- 
och nötköttsföretagen. Det 
tror vi är en avgörande faktor 
när det gäller den positiva 
uppfattning som de har om 
sin lönsamhet. Mjölkbönder 
och växtodlare har det tuffa-

re vilket beror på den globa-
la konkurrensen där man 
verkar på olika villkor. Väx-
todlingsföretagen tyngs idag 
av globalt överskott och låga 
priser, säger Jimmy Larsson, 
Segmentschef Skog och 
Lantbruk LRF Konsult.

Fotnot: Lantbruksbaro-
metern är en årlig rapport 
som visar lantbrukarnas 
uppfattning om det aktuella 
läget inom lantbruket. Den 
har utkommit sedan 1987 
och årets Lantbruksbarome-
ter är den 29:e helårsuppla-
gan.

rutor på sju gånger sju meter 
med GPS. Varje planta har 
fått 49 kvadratmeter att växa 
på och om 15 år kan kottar 
skördas. 

Delägare är i projektet är 
statliga  Sveaskog, bolaget 
Bergvik Skog, Strängnäs stift  
och Mellanskog som ägs av 
30 000 privata skogsägare.  

Frögranarna i Jakobsbyn 
kommer att bli 6-7 meter 
höga, ska sido- och toppbe-
skäras kontinuerligt och 
kompenserar då med mycket 
kott.

– Plantorna vi sätter här i 
Jakobsbyn är framavlade 
granplantor från 40 olika 
kloner. Nu ska detta skötas, 
vattnas och klippas, vi kom-

mer att engagera folk här på 
orten för det, säger Bengt 
Svensson.

 Svenska Skogsplantor har 
plantor till alla skogsträd, 

som gran, tall, ek, lärk, bok, 
lind, asp. lönn, poppel och 
björk. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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– Köp din maskin hos oss!
KVÄNUM .............. 0512-79 79 70
LIDKÖPING ..............0510-270 80
BRÅLANDA/SÄFFLE  0521-57 73 80
Torvald Borg .............. 070-562 70 80
Mikael Eklöf............... 070-529 24 55
Claes-Göran Mörk....... 070-549 24 55
Tommy Håkansson ..... 070-589 24 55
Per-Olof Jakobsson..... 070-559 24 55
Besök vår hemsida........klmaskin.se

Äntligen finns det en förvaltningstjänst även 
för små och medelstora skogsfastigheter. 
Företräda & Tillsyn är en helt ny tjänst från 
Stora Enso som låter skogsägaren vara aktiv 
i skogskötseln – utan att behöva vara på plats.  
Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Företräda & Tillsyn 
– ett helt nytt sätt att 
förvalta din skog

Kosläpp
på Evenstorps Gård 
onsdag 1 maj kl 15

Välkommen!
Gårdsbutik och cafe’ kl 14 - 17.

Korvförsäljning - ridning.
Nytt smådjurshus för barnen. 
Provsmakning av gårdens kött.

Vi har även utlämning av vår köttlåda 
samt ett begränsat antal till försäljning.

Evenstorps Gård, Sundals Ryr, Brålanda. 
Kontakt 0730-267995 www.ekologiskahallon.se

Koinsläpp på Evenstorps gård  
lördag 29 oktober kl. 12.00

Evenstorps Gård, Sundals Ryr, Brålanda.
Kontakt 0730-267995 www.ekologiskahallon.se

Kom och se när kossorna inviger sin nya ladugård
Vi grillar  Evensburgare

Gårdsbutiken  
är öppen 11-14

Trailer-
transport

utföres av

Rooth
Skogsvård AB

Flyttning av
skogsmaskiner,

entreprenadmaskiner,
lantbruksmaskiner m.m.
Kontakta Daniel
070-671 89 60

Däck för allt inom lantbruk
Vi hjälper dig att välja rätt!

KE:s BIL & DÄCK
Sven-Ingvar Andersson
Atterud, Mellerud
Tel. 0521-301 16, 070-254 03 30

Plogdemonstration i Erikstad
Det fanns möjlighet 
att provköra traktorer 
och plogar när Axima 
Erikstad och Munkedal 
nyligen hade visning av 
jordbearbetningsredskap 
i Erikstad.
Runt 150 besökare passade 
på att titta på maskiner och 
dela erfarenheter trots regn, 
blåst och kyligt väder.

– Det är bra tid att ha ma-
skinvisning nu när skörden är 
inne och det lugnat ner sig 
lite för lantbrukarna och alla 
har sått färdigt, säger för-
säljharen Mikael Larsson. 

Det förevisades traktorer 
från New Holland och Case 
IH, jordbearbetningsredskap 

från Horsch, såmaskin och 
kultivator samt proffsmaski-
ner från Tyskland. Dessutom 
kunde besökarna se plogar 
från Överum och redskap 
från He-Va och skogsmaski-
ner från Vimek.

Husqvarnas motorsågar 
och trimmer kan fås med 
batteridrift. Röjsågen har en 
körtid på tolv timmar med ett 
ryggbatteri. Motorsågar med 
batteridrift passar för perso-
ner som arbetar i träd (arbo-
rister). Även kommuner an-
vänder den mycket.  

Det ska räcka med två bat-
terier då det ena laddas upp 
på samma tid som det andra 
används. Det visades också 

Mikael Larsson vid den senaste modellen T7. 315 HD och tröskor i bak-
grunden.

Överumsplog med den nya bredare vändskivan.

Henrik och Elton Söderqvist, Brålanda, Aron och Johan Aronsson, Hamrane och Magnus Aronsson, Brålanda, 
tycker det är roligt att titta på maskiner. Det är ett bra lördagsnöje med barnen.

Axima i Erikstad och Munkedal arrangerade plogdemo och visning av jordbearbetningsmaskiner i Erikstad för en tid sedan. Foto: Privat.

batteridrivna gräsklippare 
och robotklipparen som är en 
storsäljare.

Batteridrivet framtiden
– Batteridrivet är framtiden, 
säger Andreas Broberg, Axi-
ma.

Mikael Larsson berättar 
om utbudet och nyheter.

– Överum har en ny breda-
re vändskiva som vänder 
jorden på annat sätt. Den 
klarar mer och går djupare, 
förklarade han.   

New Hollandtraktorer 
med hög standard, en kom-
pakt 11 000 kilo är det senas-
te – T7 315 HD.

Fem demotröskor från 
New Holland har snurrat runt 
i området, vilket visar på 
företagets stora satsning på 
dessa. Tröskor finns i 15 till 
41 fot.

– Det var en rolig dag trots 
vädret. Korven tog slut och 
försäljningen var bra, säger 
Sune Eklund, på Axima.

Axima har jour under hela 
säsongen, även helger

 Marianne Karlsson
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www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

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

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

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka NU för våren 2017

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD

0530-512 50 | FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

FÖR EFFEKTIVT SKOGSARBETE

ALLT HANDLAR OM 
RESULTATET.
SKÄRPA som varar.
FÖRSTRÄCKT.
HÖG skärkapacitet.

X-CUT SÅGKEDJA
VI PRESENTERAR NYA

NYHET!

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

HUSQVARNA 445 E-SERIES

3.990:-
ORD. REK. PRIS 6.000:- INKL. MOMS

Mycket elände kan drabba kossorna
Människor som kastar ut 
aluminiumburkar genom 
bilfönstret och som ham-
nar i en gräsvall kan orsaka 
att kor blir uppskurna ini-
från av de vassa kanterna 
när burken hackas och 
kommer med ensilaget. 
På Wässby gård i Brålan-

da har det hänt. Och inte 
bara det.
Förra tisdagsmorgonen när 
Kjell Söderqvist kom till la-
dugården för att påbörja da-
gens arbete gjorde han en 
fasansfull upptäckt. En 
foder automat hade stått och 
pumpat ut en stor mängd 

Kjell Söderqvist tittar hur 986 Stjärna mjölkar efter att fått i sig bitar av aluminiumburk.986 Stjärna har fortfarande sviter efter aluminiumburkens vassa kanter, men det ser ut som att hon klarar sig.

spannmålskross under nat-
ten. Minst 2 500 kilo. Mjölk-
korna hade således fri till-
gång till spannmålen, vilket 
ett 30-tal av de 130 korna 
utnyttjade. 

Normalt får mjölkkorna 
sin mängd kraftfoder i små 
portioner fördelade över hela 
dygnet. Får de för mycket 
blir de sjuka. Nu blev resul-
tatet att de åt för mycket, 
föråt sig, och det blev en 
förgiftning av kroppen då de 
blev förstoppade, med död-
lig utgång för några.

Svårt att hjälpa
De blev kalla och apatiska, 
några har inte kunnat gå och 
blivit liggande. Hittills har 
sju kor självdött eller avli-
vats. Däribland mamman till 
den kända kvigan 1103 Bel-
la.

– Vi har kunnat behandla 
de som varit sämst med en 
blandning av jäst, bikarbonat 
och vatten som vi hällt i dem 
med flaska, tio liter var sjätte 
timme under tre dygn, berät-
tar Gunilla Söderqvist.

Veterinären har givit vat-
ten i blodet till de sämsta, 
annars kan de inte göra mer 
än konstatera vilka kor som 
ser ut att ha en chans att över-
leva. Familjen kan bara ge 
djuren vatten och grovfoder, 
vänta och hoppas.

Hela familjen och de övri-
ga anställda är givetvis upp-
rörda och förtvivlade av att 
se djuren lida.

– Djuren mår dåligt och det 
ställer till det väldigt mycket 
att ha en ko som inte orkar gå 
upp liggande i skrapgången 
där utgödsling normalt sker 
varje timme. Det blir väldigt 
mycket skit om inte skrapan 
kan gå på ett dygn, säger 
Josefine Söderqvist.

Ekonomisk katastrof
Det är en katastrof på många 
sätt. De som överlever kom-
mer aldrig att bli desamma 
igen. Korna tappar mjölk-
mängd, en ko som normalt 
mjölkar 50 liter mjölkar nu 
tre liter.

Reflexer räddar djurliv
Nu är det hög tid för alla 
hund- och kattägare att 
rusta för mörkare tider. 
Många tror att gatubelys-
ning räcker till för att sy-
nas, men sanningen är att 
bilister har svårt att upp-
täcka en hund eller katt 
i gryning eller skymning, 
och de flesta olyckor sker 
i tätbebyggda områden. 
Tusentals husdjur drabbas 
årligen av skada eller död i 
trafiken och i många fall 
skulle en bra reflex räddat 
livet på våra husdjur.

–     En bra reflex syns på 
125 meters håll när den träf-
fas av bilens halvljus. Om du 
inte har reflex, syns du först 
på cirka 20 meters avstånd, 
säger Patrik Olsson, affärs-
områdeschef för smådjur på 
Agria Djurförsäkring.

I dagens handel finns en 
uppsjö av reflexer för både 
hundar, katter och deras äga-
re – från koppel och halsband 
till rejäla västar och blinkan-
de lampor. Se till att ditt val 
av reflex verkligen  syns och 
gör nytta.

Reflexer blir gamla
De flesta reflexer håller bara 
något år och behöver sedan 
bytas ut.

– Reflexvästar som tvättas, 
koppel som utsätts för väder 
och vind och vanliga reflexer 
som samsas med nycklar i 
jackfickorna åldras och be-
höver bytas ut, säger Patrik 
Olsson.

Ta därför för vana att kont-
rollera gamla reflexer genom 
att lysa på en gammal och ny 
reflex på ungefär fyra meters 

Tusentals husdjur drabbas årligen av skada eller död i trafiken och i många 
fall skulle en bra reflex räddat livet på våra husdjur.

– De värst drabbade korna 
kommer aldrig att komma 
upp i full mjölkmängd, men 
till viss del kommer de igen. 
Vi tappar någon månads pro-
duktion men tror vi kommer 
i normalläge. Ett 15-tal ska 
kalva per månad, så det blir 
mjölk förhoppningsvis, sä-
ger Kjell Söderqvist.

– Det är skillnad mot förr 
när man utfodrade för hand 
och nu när man måste förlita 
sig på el och teknik.Orsaken 
till att foderautomaten inte 
fungerade utreds.

Vassa burkar
Kjell har en del marker ut-
med Baggebolsvägen. Ty-
värr slängs det en hel del 

tomma aluminiumburkar där 
från bilar och en del hamnar 
i gräset, innanför diket, i 
gräset som ska bli foder till 
korna.

– Vi plockar burkar när vi 
ser dem men när gräset växer 
och är långt syns de inte och 
hamnar då i hacken och i 
plansilon där de är svåra att 
upptäcka, berättar Kjell.

När en ko får i sig metall 
av olika slag, det kallas att 
hon fått vasst, kan man ge 
henne en magnet som suger 
åt sig metallen och kon blir 
frisk. När kon får i sig bitar 
av aluminiumburkar, när 
gräset hackas till ensilage, då 
aluminium inte är magne-
tiskt, skärs kon upp inifrån 

och dör inom några dygn. 
Om kon kan vara stilla kan 
dock aluminiumbiten bli in-
kapslad och då kan kon klara 
sig. För något år sedan drab-
bades två kor här på gården, 
varav en dog. 

För en dryg månad sedan 
drabbades 986 Stjärna av att 
det kommit aluminium i en-
silaget från plansilon. Hon 
mjölkade då 47 liter mjölk, 
sjönk till åtta liter och är nu 
uppe i 27 liter.

– Släng inte ut burkar från 
bilen, tänk på djuren, vädjar 
Josefine och Kjell Söder-
qvist.

Marianne Karlsson

avstånd. Jämför skillnaden 
mellan den gamla och nya 
reflexen och byt ut om någon 
syns sämre.

Reflextips för hund-  
och kattägare 

Kombinera en lampa med 
reflex på djuret. Reflexen 
syns bra när den träffas av 
ljus, medan lampan syns när 
det är helt mörkt

Hundar med rejäl päls syns 
bättre med reflexväst än med 
reflexhalsband

Om du använder reflexväst 
på din hund – tänk på att re-
flexen bara syns från sidan 
och alltså inte framifrån eller 
bakifrån

För katten passar ett reflex-
halsband bättre för att undvi-
ka att den fastnar, kombinera 
gärna med en lite lampa

Se till att även du bär re-
flexer! Med reflexband fästa 
runt handlederna och tradi-
tionella dinglande reflexer 
redo i fickorna syns du bra. 
Bäst syns du med en reflex-
väst i kombination med 
dinglande reflexer och en 
lampa. Kom ihåg att ljusa 
kläder syns bättre än svarta.

Källa: Agria Djurförsäkring
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Lokalt mejeri som storsatsar

Carina Alexandersson plockar med några av de ostar Dalsspira producerar. Hon håller i en ”Flisa”, en kittost 
samt några gräddförpackningar.

Dalsspira som huserar i 
Björnhuset i Färgelanda 
är ett kombinerat get- och 
komjölksmejeri. I slutet 
av 2015 gick mejeriet till 
börsen och sökte kapital 
på Aktietorget. En första 
emission värd 13 miljoner 
såldes ut direkt, tre miljo-
ner mer än beräknat.
Intresset att handla lokalpro-
ducerade livsmedel växer sig 
allt större. Glädjen stod högt 
i tak när Dalsspiras mjölk 
lanserades. Den 8 juni kördes 
den första provomgången 
mjölk och dagen efter var det 
dags för säljstart. Bonden får 
cirka 50 procent mer betalt 
för Dalsspiras mjölk, jämfört 
med Arlas.

– Vi levererar knappt 7 000 
liter mjölk ut till butik varje 
dag. Mjölken säljer bra, även 
om den är några kronor dy-
rare för kunden, säger Carina 
Alexandersson, företagets 
grundare.

Komjölksleverantörerna 
finns i Hedekas, Färgelanda, 

Högsäter och Brålanda – to-
talt tio gårdar. Man får in 
cirka 14 000 liter varannan 
dag.

Står i kö
– Ett 20-tal gårdar står i kö 
för att få leverera till oss. Vi 
har kapacitet att producera 
cirka 13 000 liter per dag, 
men allt hänger på försälj-
ningen, konstaterar Carina.

De butiker som tar in före-
tagets produkter finns i hela 
Dalsland, ner till Trollhättan 
samt Strömstad och kustvä-
gen ner till Stenungsund.

– Våra bästa kunder är 
butikerna i Mellerud, Fär-
gelanda och Vänersborg, 
framhåller Carina.

Man kollar på nya produk-
ter för att utveckla produkt-
familjen.

Vägen har varit lång
Men vägen till dagens succé 
har varit lång. 1981 besluta-
de sig Carina för att börja 
med getter och göra mjölk för 

Matti Hansson, Horntvetens gård i Färgelanda är en av Dalsspiras leverantörer av komjölk. Foto: Privat.

Eva Bryntesson vaxar getostar, den här heter ”Simons julost”.

Dalsspiras getmjölk kommer från Näsbön Nöt & Get i Ed som drivs av paret Anders och Elisabet Forsdahl. 
Foto: Privat.

Malin Jakobsson, vd i Dalsspiras 
styrelse. Hon är dotter till grund-
aren Carina Alexandersson.

1997 köpte Carina Alexandersson 
in sina första getter. Foto: Privat.

För september 2016 uppgick försälj-
ningen till 2 032 tkr vilket motsvarar 
en tillväxt på 911 procent jämfört med 
föregående år. Ackumulerat för janu-
ari – september 2016 uppgår försälj-
ningen till 7 180 tkr, vilket motsvarar 
en tillväxt om 451 procent.

FAKTA

att sälja till ett mejeri. Det 
fungerade inte eftersom det 
inte fanns något mejeri som 
köpte i getmjölk. 1997 köp-
tes hon in sina första getter; 
Gillis och Glass.

– Jag bodde på en gård i 
Valbo Ryr och mjölkade för 
hand, frös in och gjorde 
mesost, mjukost och fetaost 
på vedspisen, säger Carina.

Hon träffade sin dåvarande 
man Steve som trodde på 
idén. De köpte en gård utan-
för Högsäter och byggde ett 
getmejeri på gården. 50 get-
ter av lantras köptes i Öster-
sund. Mejeriet stod klart 
2001. Carina tillverkade os-
tar, men ville börja med 
konsumtionsmjölk. Fast 
ingen annan trodde på den 
idén.

Hon gick flera kurser runt 
om i landet och följde med 
Dalslandsmat på en studiere-
sa till Irland. Första gården 
de besökte hade 5 000 getter 
och eget mejeri.

Först i Sverige
– Då bestämde jag mig för att 
det skulle bli ett getmejeri i 
Sverige också! Jag åkte hem 
och övertalade Steve. Vi 
måste flytta eftersom vårt 
mejeri var för litet. Då köpte 
vi Rännelanda skola för att 
ha mejeriet där, förklarar 
Carina.

Hon började producera 
getmjölk där 2007, hemma 
fanns då 60-70 getter. Men 
det var inte lätt att sälja mjöl-
ken, det blev cirka 2 000 liter 
per år de första åren. Under 
ett besök på en mässa i Stock-
holm hösten 2007 fick flera 
delikatessbutiker upp ögo-
nen för Dalsspiras svensk-
producerade färska getmjölk 
som var ohomogeniserad 
och lågpastöriserad.

– Skillnaden mot den im-
porterade mjölken som är 
både pastöriserad och homo-
geniserad är smaken och 
näringsinnehållet. Fast allt 
tog inte fart förrän vi fick 
kontakt med den kände kock-
en Stefano Catenacci som 
började köpa in våra produk-
ter till sina hotell, menar 
Carina.

Idag finns förutom get-
mjölken ett 20-tal ostar och 
getyoghurt. Dalsspira har 
varit ensamma i landet med 

sitt mejeri fram till för något 
år sedan då ett mindre meje-
ri startade i Järna.

Ökade med 100 procent
Carina slutade med getter 
2012, samma år anställdes 
dottern Malin Jakobsson 
som säljare. Första månaden 
ökade försäljningen med 100 
procent.

Idag köps all getmjölk in 
från Anders och Elisabeth 
Forsdahl i Rölanda, som 
även är delägare. De har 
cirka 200 getter. Dalsspira 
köper in 80 000 – 90 000 liter 
getmjöl om året. 50 procent 
går till konsumtionsmjölk, 
resten till ost och yoghurt.

2014 kom man dock till ett 
vägskäl‚ lägga ner eller sat-
sa.

– Vi behövde sälja mer helt 
enkelt. Jag kontaktade en 
mejerikonsulent som rådde 
oss att börja med komjölk. Vi 
tog med personal på ett stu-
diebesök till Källsjö mejeri. 

Med hjälp av en konsult 
gjordes en förstudie och bön-
derna i trakten kontaktades.

– De var jättepigga på idén. 
Vi hade funderingar på eko-
nomin och finansieringen. 
Vår konsult Mats hjälpte oss 
att bli börsnoterade och in-
tresset var otroligt. Vi har sålt 
för 13 miljoner i aktier, be-
rättar Carina.

Styrelsen som bildades 
består av ordförande Anders 
Olsson, Hans Jakobsson, 
Irene Axelsson, Patrik 
Strömsnäs, Carina Alexan-
dersson och Anders Fors-
dahl. Malin Jakobsson är vd.

20 miljoner kronor
Expansionen innebar krav på 
större och ändamålsenliga 
lokaler. Björnhuset i Fär-
gelanda var perfekt. Den to-
tala investeringen hamnade 
på cirka 20 miljoner kronor. 
Kommunen byggde om dem 
efter Dalsspiras önskemål 
och krav.

– Vi betalar tillbaka genom 
hyran. Det känns bra att in-
vestera i något som känns bra 
i magen, förklarar Malin.

Byggstart var slutet av 
2015. ÅF är huvudleverantör 
av alla maskiner och utrust-
ning, de installerades i april 
2016. Många har efterfrågat 
1,5-liters förpackningar. 
Men samma maskin kan inte 
packa enliters- och 1,5-li-
tersförpackningar. Men vid 
ökad försäljning kan man 
köpa in en packmaskin som 
klarar detta, en investering 
på fem-sex miljoner kronor.

 Susanne Emanuels-
son susanne@mellerudsnyheter.se
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18 000 besökte Elmia lantbruk

De brukar annars alternera 
vartannat år. Detta gjorde att 
all tillgänglig monteryta var 
belagd, att alla utställare med 
fårinriktning nu var placera-
de i ett stort tält strax öster 
om övriga hallar. Köttdjuren 
hade uppstallning och vis-
ningsring i samma hall och 
mjölkkorna hade valt att 
stanna hemma denna gång så 
när som på en handfull som 
endast visades utom tävlan.

Köttdjuren däremot visade 
upp en fin bredd av dagens 

köttdjurs avel i landet. 
Då det gällde maskinfir-

morna var alla på plats utom 
Lantmännen och Väderstad 
som valt att stanna hemma. 
På torsdagen, då Melleruds 
Nyheters utsände var på plats 
var det trångt och relativt 
mycket folk i montrarna. 
Totalt var det i det närmaste 
18 000 besökare, vilket inte 
är publikrekord. Men för att 
vara en dag kortare mässa i 
år så är det en bra siffra. 

Ett tiotal nyheter prisades 

Tommy Håkansson från KL Maskin Brålanda,  här med en Massey Fer-
gussontraktor i den lite större klassen.

På spaning bland köttdjuren är Börje Petterson, Östevatten och Peter 
Gullin, Hvena kvarn. Båda arbetar på Dahlbers slakteri i Brålanda.

Fårparad. Från vänster: Pälsfår, texel, suffolk, dorper, rya och finullsfår.

En Simmentalkviga som tog hem titeln ”Champion hondjur”.

En He-Va ringvält med extra tunga ringar.

Här syns sändaren Moocall som sitter på kons svans och indikerar när 
svansen rör sig på ett avvikande sätt och det närmar sig kalvning.

Håkan ”HåPe” Persson, Spannfod i Vä-
nersborg. köper spannmål lokalt och 
levererar foder och mineraler till kor, 
höns och grisar, både konventionellt och 
ekologiskt foder i vårt område.

Henrik Andersson och Rikard Johansson, Västergården Erikstad i Svens-
ka Anttis monter med spannmålstorkar.

Olsson i Ellös egendesignade Volvo BM, ensam i sitt slag.

I slutet av förra veckan hölls årets jordbruksutställning 
på Elmia i Jönköping, denna gång  i tre dagar. I år var det 
stor skillnad mot tidigare år, de två mässorna Maskiner 
& Fält och Djur & Inomgård var sammanslagna till en 
mässa. 

i Elmia Lantbruk Innovation 
Award 2016. Både Kverne-
land och John Deere hade 
flera nyheter var som fick 
pris. John Deere hade jobbat 
med flera olika av sina ma-
skiner för att minska jord-
packningen. 

Ett annat företag som heter 
Moocall Ltd har konstruerat 
en sändare som fästs runt 
kons svans. När det är dags 
för kon att kalva kommer 

svansen att röra sig på ett 
avvikande sätt och sändaren 
registrera detta och sms:ar 
djurskötaren om att det är 
kalvning på gång. Detta är 
positivt för djurhälsan och 
för överlevnaden av kalvar. 
När djuren föder och är ute 
om sommaren kan det annars 
vara svårt att övervaka. 

Text och foto: Daniel Jensen
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länsförsäkringar.se

Det är enkelt att byta bank
Låt oss ta hand om bytet. Vi hjälper dig att flytta lön, pension, lån,  
sparande med mera. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Helena Gambring kontorschef   0532-616 02
Lena Arwedahl privatrådgivare bank    0532-616 04
Christina Brask säljare bank och försäkring    0532-616 03

Halloweenpumpa

Ord. pris 14,90/kg.

4990

Gravlykta 
För 55 timmars gravljus
Höjd 24 cm.
Ord. pris 69,90.

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

990

Stor sortering  
av dekorationer  

till graven

Tid föor 
omtanke

:

/kg
Från 

4990

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

Hel låda 129:-

Lyktkvällen en publikmagnet
Annas Design hade lykt-
kväll den 20 oktober och 
ett nytt rekord sattes i 
antal besökare.
Det fanns knappt en parke-
ringsplats kvar och i butiken 
och på logen flockades kun-
der som lät sig inspireras av 
allt vackert som fanns att se. 
På övervåningen serverades 
värmande soppa, utanför på 
gården brann det i eldkorgar 
och det doftade gott av brin-
nande ved och varm glögg.

Olle Lundkvist, en av An-
nas Designs leverantörer, Inne i butiken var det högtryck när många ville köpa sådant som sätter 

guldkant på hösten.

Anna Eriksson och Olle Lundkvist, som levererar bland annat urnor och 
krukor till Annas Design, pratas vid över elden.

Dalslandsmästerskapet

Vinnarna i Dalslandsmästerskapen 2016 med sina bokpiser. T.v: Lars-Åke 
Larsson, Färgelanda FK och Morgan Torger, Åmåls FK som var ombud 
för segraren Karl Wigh, Danmark.

I torsdags redovisades 
vinnarna i fototävlingen 
D a l s l a n d s m ä s te rs k a -
pet. 19 deltagare ställde 

upp och tävlade i de två 
klasserna ”Linjer” och 
”Människor”.
I klassen Linjer vann Karl 

Karl Wighs vinnarbild ”perrong” i klassen Linjer.

Skådespelare ur Järboautomaternas ”Drömmen om Elin”. Vinnarbilden 
i klassen Människor är tagen av Lars-Åke Larsson, Färgelanda FK.

serverade glöggen och hade 
serverat 350 glas redan efter 
ett par timmar. Inne i butiken 
hade Anna Eriksson och Ma-
ria Larsson bråda tider i 
kassan när många ville köpa 
sådant som sätter guldkant på 
hösten.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Wigh, Åmåls fotoklubb 
medan Lars-Åke Larsson, 
Färgelanda fotoklubb tog 
hem vinsten i klassen 
Människor. Priserna till de 
tre bästa i varje klass bestod 
av fina fotoböcker.

Kvällen inleddes med att 
Jan Stalfors, sekreterare i 
Färgelands FK, hälsade alla 
välkomna. Han berättade att 
jury varit den finländska fo-
toklubben Focus från När-
pes. Stalfors informerade om 
Färgelands FK:s verksam-
het.

– Vi har 30 medlemmar 
och har ett bra samarbete 
med Vuxenskolan. Vi har 
bland annat fotograferat 
samtliga kyrkor i Dalsland i 
samarbete med kommunen, 
berättade Stalfors.

Därefter avslöjades prista-
garna. Sju medlemmar från 
Melleruds FK fanns på plats, 
men ingen klubbmedlem 
fanns med i prislistan denna 
gång.

Efter en fikastund visades 
ett bildspel av Nils-Gunnar 
Olsson, Melleruds FK från 
hans besök på ön Helgoland 
utanför Tysklands norra 
kust. Det visades läckra bil-
der på framför allt havssulor 
och sälar.

 Susanne Emanuels-
son susanne@mellerudsnyheter.se
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FÖRSAMLINGSAFTON
Brålanda församlingshem

onsdag 2/11 kl 18.00
Servering, lotterier och årgångar

Underhållning av  
Lätt och Lagom

Andakt: Thomas Holmström
Alla välkomna!

Kyrkliga Sykretsen

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!

NYHET!
Bruk från

Le Creuset rund gryta 
4,2 liter. Ord. pris 2.249:-
Extrapris 1.649:-

Gjord för att 

användas 

varje dag
Prisex
Karaff 399:-
Ljuslykta 99:-
Vas 399:-
Mugg 299:-/par

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Lördag 29/10 14.30
Kaffe o mys på Prästkragen
Onsdag 2/11 15.00
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: Gröna Bönor
Onsdag 9/11 11.00
Sopplunch med tema Demens 
Se separat annons

Sopplunch med tema Demens
Vi tittar på filmen Still Alice

Onsdag 9 november kl 11.00
Lokal: Equmeniakyrkan Brålanda

Alla intresserade hjärtligt välkomna!
Anmälan senast torsdag 3/11 till

Brålanda Väntjänst, 0521-31313 (10-12 mån-tor)
Samverkan: Anhörigstödet Vbg-kom, Brl V-Tjänst o SV

Brålanda • Frändefors

Cornelisprogram
I somras gjorde Erica Lars-
son och Stellan Johansson, 
uppbackade av Sören Blom 
på kontrabas och Lars Nils-
son på gitarr, ett mycket 
uppskattat Cornelisprogram 
i Håverud. Onsdag 2 novem-
ber spelar de upp igen, denna 
gång i Ekebro Bygdegård i 
Frändefors.

Utökar i nya lokaler
För två  och ett halvt år 
sedan öppnade butiken 
Fixus Bildelar i Brålanda 
och fick en bra start. Det 
har fortsatt starkt uppåt 
sedan dess och nu expan-
derar butik och lager i nya 
lokaler.
I januari i år köptes fastighe-
ten där Roys Chark tidigare 
fanns. 3 120 kvadratmeter 
under tak och en 8 500 kva-
dratmeter stor tomt att växa 
på.

– Vi startade detta för två 
år sedan utan att direkt veta 
hur det skulle gå. Familjefö-
retaget Koivunen som äger 
Fixuskedjan har 400 anslut-
na butiker och verkstäder i 
Finland sedan Fixus blev ett 
koncept 2004 och jag tänkte 
att funkar det där så funkar 
det i Sverige också. Nu rullar 
det på bra och vi har fått ihop 
ett kunnigt gäng i personal-

styrkan, det behövs för det 
som kommer framöver, sä-
ger Börre Johansen.

Många verkstäder
Butiken i Brålanda levererar 
delar till åtta anslutna Fix-
usverkstäder och 25 andra 
mindre verkstäder. Att satsa 
på de små har varit målet från 
början. Bland kunderna finns 
inte bara bilverkstäder, 
många entreprenörer hör 
också till kundkretsen, plus 
alla privatpersoner som 
kommer förbi och handlar.

–  Och lantbruket är en 
mycket större kund än jag 
hade förväntat, berättar Bör-
re.

Halv åtta på morgonen går 
den första bilen, laddad med 
reservdelar, till verkstäder i 
Trollhättan- och Väners-
borgsområdet. En halvtim-
ma senare går nästa bil norr-
ut mot Mellerud och vidare 

mot Bengtsfors med omnejd.
– Vi kör både spikade turer 

och expressturer. Vi anpassar 
oss till kunderna, det är vik-
tigt att vara problemlösare, 
säger Börre.

Stort lager
Möjligheten till snabba und-
sättningar är ett stort och 
varierat lager. I de nya loka-
lerna som köptes i januari i 
år finns 950 kvadratmeter till 
förfogande för butik och la-
ger. Sortimentet har utökats 
och på gång är ett däckhotell 
i källaren. Det som beställs 
från Koivunens enorma lager 
i Helsingfors finns i Brålanda 
nästa dag.

– Det fungerar perfekt och 
finnarna har varit här och 
besökt oss. De vill satsa på 
den svenska marknaden, be-
rättar Börre Johansen.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Kunnig personal på Fixus Bildelar är Mikael Lindbäck,  Anders Norén, Markus Aronsson, Mikael Herlogsson, 
Helen Hjert Herlogsson , Börre Johansen och och Veronica Lönebrink (inte med på bilden).

Församlingskväll med Lätt och Lagom Se Dalslandsfilmen igen
Den populära Dalslands-
filmen visas vid två tillfäl-
len under Kulturveckan i 
Vänersborgs kommun. 
Det är bygdegårdsförening-
arna i Åttersrud och Gestad 
som arrangerar. Under höst-

Onsdagen den 2 november är 
det dags igen. Kyrkliga sy-
föreningen i Brålanda bjuder 
in till en församlingskväll i 
Brålanda församlingshem.

Den här kvällen är det den 
lokala duon Lätt och Lagom 
som kommer med och spelar. 

Det är Bertil Fransson från 
Dalbergså på dragspel och 
Ingemar Johansson från Fär-
gelanda på gitarr. Två musi-
ker med stor spelglädje! Det 
blir gamla godingar och vi-
sor. Thomas Holmström 
håller i en andakt.

Under kvällen kommer det 
att ordnas lotterier och år-

gångar till förmån för alla de 
olika arbeten och organisa-
tioner inom och utanför 
Sverige som syföreningen 
stöttar varje år.

Självklart blir det också 
kaffeservering under kväll-
en.

lovsveckan finns förutom 
musikframträdanden, läs-
stunder och pysselmöjlighe-
ter för skollediga barn.

För fjärde året står Kultur-
veckan i Vänersborg för 
dörren 27 oktober till 6 no-
vember. Ett lika välfyllt och 
varierat program som van-
ligt. Under de elva dagarna 
kan man välja på allt från det 
lilla formatet med pyssel på 
biblioteket till stora konser-
ter och föreställningar med 
världsstjärnor samt film från 
förr.

I Dalslandsfilmen, som 
spelades in 1957 av Erling 
Zackrisson, skildras 
människor och verksamheter 
i Dalsland. Det är en välgjord 
16 mm färgfilm med ljud som 
nu har digitaliserats och be-
arbetats av Jan G Andersson, 
Troneberg. En film som tål 
att ses många gånger.

Den visas i Åttersrud byg-

degård nu på torsdag och i 
Gestad bygdegård på sön-
dag.

Det blir musikafton på 
musikskolan i Brålanda på 
torsdagskvällen. Elever på 
Brålanda skola ger melodi-
festival på fredag.

Höstlov
Under höstlovsveckan är det 
hantverk med tryck på kläder 
och tyg i Sivikens bygde-
gård. Läslov med spökhisto-
rier blir det på biblioteken i 
Frändefors och Brålanda.

Håkan Alfredsson, Frän-
defors, är förvaltningschef 
på Kultur & Fritid i Väners-
borg:

– Det är med stor beund-
ran, tacksamhet och respekt 
jag tackar alla som på ett eller 
annat sätt bidrar till kultur-
veckans mångfald och där-
med gör den möjlig.

Marianne Karlsson

Det ursprungliga program-
met var på cirka 50 minuter, 
denn gång blir det dubbelt så 
mycket. Under två knappa 
timmar, exklusive paus, 
kommer kvartetten att fram-
föra 26 låtar av ”den flygande 
holländaren”. Det blir allt 
ifrån kända alster, som ”Ce-
cilia Lind” och ”Hönan 
Agda”, till mer okända sång-
er som ”Vals till Veronica” 
och ”Blues för Inga-Maj”. 
Givetvis kommer de också 
att berätta lite om låtarnas 
bakgrund och tillkomst.
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www.mazda.se 

Bränsledekl. bl. körning: CX-3: 5,2 – 6,3 l/100 km, CO2 136-146 g/km • CX-5: 4,6-7,2 l/100 km, CO2 119-165 g/km • Mazda6: 3,9-6,4 l/100 km och CO2 104-150 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års 
fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2016-10-31.  

Mannes Motor 
Trestad Center 
462 73 Vänersborg 
www.mannesmotor.se  

UPPLEV MER MED OSS  

Vad har en sportig SUV som Mazda CX-5, smidiga crossovern Mazda CX-3 och eleganta Mazda6 gemensamt? Svaret är enkelt: köregenskaperna - så exakta och 
inspirerande att varje resa blir en upplevelse för alla sinnen. Svårt att beskriva, men lätt att uppleva. PROVKÖR OCH HITTA DIN FAVORIT.  
 

MAZDA CX-3 FRÅN 172 900:- | MAZDA6 FRÅN 239 900:- | MAZDA CX-5 JUST NU FRÅN 224 900:- 

Brålanda • Frändefors

Volontärer på Sörgården
Volontärerna på Sörgår-
den i Brålanda och trivs 
gott med alla härliga 
människor de träffat. De 
ser många möjligheter 
att under parollen ”älska 
människor i ord och hand-
ling” arbeta med barn och 
ungdomar.
Från september och ett år 
framåt ska 20-årige Alexan-
der Nilsson från Bjurholm, 
Umeå och Simon Larsson 
från Asperö, Göteborgs söd-
ra skärgård, jobba på Sörgår-
den och Smyrnaförsamling-
en i Brålanda. Båda vill jobba 
med ungdomar, vara ett stöd 
för dem och bidra med en 
meningsfull fritid. 

De träffades på Teen Chal-
lenges bibelskola på Götabro 

kursgård i Örebro, tre veckor 
före de fick sin placering.

Jobba med unga
Båda vill jobba med unga i 
en församling så Alexander 
sökte sig därför till Götabro. 
Simon blev uppringd av en 
bekant och erbjöds att bli 
volontär. Killarna trivs och 
fungerar bra ihop och har en 
god relation till Sörgården, 
Smyrnaförsamlingen och 
Brålandaborna. De deltar 
även i det ekumeniska arbe-
tet på orten.

– Vi deltar i deras ordinarie 
verksamhet och har även 
startat upp ungdomsgruppen 
”Life line” varannan fredag 
med spex, allvar och andakt. 
I slutet av månaden ska vi 
och ett gäng unga delta på 

jättekonferensen ”Awake-
nieng Europe” på Friends 
arena i Stockholm. Fler ville 
med än vi har platser. Vi 
hoppas kunna vara ett stöd 
för ungdomarna i Brålanda, 
säger Alexander och Simon.

Ord och handling
Teen Challenge, tonårsutma-
ning, har som syfte att hand-
leda och vårda relationer, 
inspirera och ge fram-
tidshopp. Sedan 40 år finns 
de på flera ställen runt om i 
världen. Teen Challenge 
samarbetar med församling-
ar runt om i landet. De har 
regelbunden kontakt med 
volontärerna för erfarenhets-
utbyte.

Marianne Karlsson

Alexander Nilsson och Simon Larsson är entusiastiska inför sitt arbete i Brålanda med Sörgården som bas.

Spöken skrämde

Vid ingången stod en hemsk figur och tog emot alla som ville gå spök-
vandringen i Bollungen.

Under fredags- och lör-
dagsnatten var skogen 
vid Bollungen i Sundals 
Ryr full av spöken som 
skrämde alla som vågat 
sig ut.
Fredagen var det snällare 
spöken, lite mer för det yng-
re gardet, men på lördagen 
var det ”all in” som arrangö-
rerna uttryckte det hela. An-
tagligen för att varna de med 
dåligt hjärta. Detta med 
spökvandring har blivit tra-
dition i Bollungen Sundals 
Ryr.

– Egentligen gör vi detta 
mest för det är så himla roligt 
sa Anders Harryson som 
tillsammans med sin son 
Kevin, Ulrika Berglund och 
Jens Cardebrandt drog igång 
det hela för fyra år sedan. De 
är fem-sex entusiaster som 
gör förberedelserna, men 
sedan när det blir dags ute i 
skogen är de minst femton 
personer som hjälper till.

Spökpromenad
En skogspromenad på en 
kilometer med marschaller 
ibland tätt, ibland med längre 
mellanrum så deltagarna fick 
gå helt i mörker och ”titta” 
med fötterna. Plötsligt kunde 
det hoppa fram någon skri-
kande hemsk figur. På ett 

ställe låg det ett skelett en 
meter från stigen och på ett 
annat hängde det en figur i 
ögonhöjd i en trädgren. 

Det var alldeles tyst i sko-
gen, men tystnaden bröts titt 
som tätt när någon skrek av 
rädsla för något spöke hoppat 
fram.

– Liemannen var allt lite 
läskig när han hoppade fram, 
tyckte Tuva och Wille Wer-
nersson.

Men bland alla hemska 
spöken och underliga saker 
fanns en snäll häxa som de-
lade ut varm korv med bröd. 
Visserligen såg bröden ut 
som avkapade fingrar och tår, 
men gott var det. 250 korvar 
gick det åt under helgen.

Fortsättning
Till detta evenemang var det 
inget inträde men besökarna 
lade en frivillig slant. Samma 
gällde för korven som dela-
des ut. 200 personer besökte 
spökvandringen under fre-
dagskvällen medan drygt 
400 hade valt ”vuxenkväl-
len”. Antalet besökare ökar 
för varje år och arrangörerna 
är nöjda med resultatet.

– Nästa år, för det kommer 
att bli fortsättning lovade 
Anders Harrysson, kommer 
vi att ha bara en kväll. Den 
kommer att starta med en 
lugn del för att sedan övergå 
till en riktigt hemsk spöknatt.

AnnChristine Ivarsson
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En mässa som aldrig förr
Mellerudsmässan anord-
nades för femte gången 
helgen som gick och hade 
drygt 2 500 besökare. 
Både arrangörer, utställa-
re och besökare var myck-
et nöjda.
Det började på fredagkvällen 
med mingel för utställarna 
och på lördagen slogs portar-
na upp för besökare från både 
när och fjärran.

Mässan har etablerat sig i 
människors medvetande och 
lockar fler och fler utställare 
och besökare, bland annat 
många hemvändare. Stäm-
ningen bland montrarna var 
livlig och det fanns väldigt 
mycket att upptäcka i den 

Konferencier Stig Bertilsson intervjuar unge Hugo efter barnkörens 
bejublade framträdande på scenen.

Det var full fart och mycket snack i montrarna på mässan. Här en in-
tresserad besökare hos TLAB.

Kroppefjälls IF:s judosektion hade välbesökt uppvisning i B-hallen på söndagen. Tränaren Glenn Nordling 
informerade, medan eleverna förevisade olika övningar.

Det blev storslam för Ute & Inne:s monter. Nöjd ägare var Göran Andréas-
son, här tillsammans med Sofia Gustafsson som var den som pyntade 
montern.

Snygga mannekänger från Mode for You visade höstens och vinterns 
mode.

Grattis till de tre vinnarna i Melleruds Nyheters mässtävling!

Ni är välkomna att hämta era priser på Melleruds Nyheters redaktion från och med idag.

Och tack alla ni andra som deltog i tävlingen och fotograferade er i vår monter. Ett urval av bilderna ser ni här. 

1. Cina Grimstad Nr 2 Johan och Anna Constantin Nr 3 Anette Johansson Kask.

fullspäckade Rådahallen.
Kommunchef Ingmar Jo-

hansson poängterade i sitt 
öppningstal att denna mässa 
skilde sig från de tidigare 
genom att många nya bygg-
projekt presenterades denna 
gång. Intresset för dessa vi-
sade sig vara mycket stort.

– Vi har haft fullt upp och 
många intresseanmälningar 
strömmar in, sade Tomas och 
Åsa Henriksson på DGT 
Bygg som presenterade sitt 
byggprojekt på mässan.

Flera seminarier hölls på 
övervåningen i Sun Likes 
lokaler där många också pas-
sade på att äta god och näran-
de lunch. Nyföretagercen-
trum berättade om sina 
kunskapskvällar och om det 
viktiga mentorskapet, hol-
ländare om varför de valt 
Mellerud som ny hemort. 
Säkerhetsföretag om innova-
tioner inom sitt område, 
bland annat.

Båda dagarna var det mo-
devisning som drog mycket 
folk och olika presentationer 
och uppvisningar likaså.

I år liksom förra gången 
var det Ute & Innes monter 
som vann flest röster för bäs-
ta monter, i skarp konkurrens 
med Country Thyme, 
Smycken by Blücher och 
Lindströms Blommors mon-
trar.

Text & foto: Karin Åström och  
Susanne Emanuelsson



MELLERUDS NYHETER 23ONSDAG 26 OKTOBER 2016

Kör för livet genomförs från 19 september till och med 20 november, upp till 35.000 provkörningar.

I samarbete med:

När du älskar 
att köra

Kör för livet.

bmw.se

KÖR FÖR  
LIVET.
Nu startar Kör för livet. Under två månader skänker BMW 100 kr  
till Barncancerfonden för varje provkörning. Du ger av din tid, BMW skänker pengarna. 
Välkommen till oss i helgen eller boka provkörning på bmw.se

Bilia Group
Göteborg • Kungsbacka • Borås
Trollhättan • Uddevalla
www.biliagroup.se

En av montrarna som fick många röster i tävlingen om bästa monter 
var Blüchers.

...liksom Lindströms Blommors monter.

Årets företagare i Mellerud avslöjades

Bröderna och kompanjonerna Jan Oscarsson och Thomas Oscarsson 
driver företaget Oscarssons Bil och har utsetts till Årets företagare i 
Melleruds kommun. Detta avslöjades under mingelkvällen på Melleruds-
mässan i fredags.

Oscarssons Bil – så heter Årets företagare i Mellerud. 
De två bröderna, Jan och Thomas Oscarsson, fick ta 
emot blommor och publikens hyllningar från scenen 
under mingelkvällen i fredags på Mellerudsmässan i 
Rådahallen. 

Prisutdelare var Patrik 
Adamsson, Företagarna i 
Mellerud. 

– Vi tyckte att mässan var 
ett mer passande forum att 
dela ut priset på än Kanaly-
ran. Här finns många företa-
gare, förklarade Patrik.

Han började med att ge 
ledtrådar om vem priset skul-
le tillfalla. ”En person med 
fascination att sälja saker 
redan som 13-åring. Började 
handla med bilar som 
15-åring. Startade firman 
1981 och har haft titeln 
”Årets yngsta Mercedesåter-
försäljare”.

Det var Jan Oscarsson som 
han syftade på, denne affärs-
man som lyckats så väl med 
sin affärsidé. Sedan starten 
för 35 år sedan har företaget 
sålt 12 000 fordon – varav 80 
procent sålts utanför kom-
munen. Sedan 2005 delas 
ägarskapet med brorsan Tho-
mas Oscarsson.

Juryns motivering: Med 
mångårig kunskap och ett 
brinnande intresse för for-
don, allt från klassiska skön-
heter till moderna lyxåk. På 
ett framgångsrikt sätt skapat 
ett varumärke som både na-
tionellt och internationellt 

stått sig starkt inom bil-
branschen under många år”.

– Det var en glad överrask-
ning, vi fick reda på det i 
morse. Vi var helt oförbered-
da, säger Jan.

Oscarssons Bil är ett av 
Melleruds äldre företag. Jan 
minns att de var ett stort antal 
bilhandlare mellan Göteborg 
och Karlstad som hade kon-
takt när han startade.

– Nu är det bara jag och en 
till kvar, branschen är förän-
derlig. Min drivkraft har 
alltid varit att göra affärer, att 
det blev just bilar föll sig 
naturligt eftersom det är ett 
stort intresse, berättar Jan.

Han understryker dock att 
framgången inte varit en 
mans verk.

– Det är ett teamarbete, 
utan det kommer du ingen-
stans. Det är viktigt att det är 
roligt att gå till jobbet.

Jan minns när lillebror 
Thomas och Morgan Lars-
son kom och hjälpte till med 
att städa och tvätta bilar, re-
dan i skolåldern. Mikael 
Holmstedt började hjälpa till 
i företaget som 14-åring. 
Idag är Thomas delägare, 
Morgan ansvarar för iord-
ningsställandet av samtliga 

bilar och Mikael är säljare. 
Dessutom är Patrik Ödegår-
den anställd som rekondare.

– Vi är ett jättegott gäng, 
konstaterar Jan.

Hur ser framtiden ut?
– Det är bra fart i bran-

schen. Vi gjorde vårt bästa år 
någonsin 2015, så jag ser 
ingen avmattning. Vi omsät-
ter 40 miljoner idag och har 
många långväga och åter-
kommande kunder. Igår le-
vererade vi till exempel en 
Buick -67 till en kund som 
kört 117 mil enkel resa från 
Luleå. Vi är alltid noga med 
ärliga beskrivningar av våra 
fordon, man måste kunna lita 

på oss, understryker Jan. 
Företagarföreningen utser 
först fyra företag med säte i 
Mellerud som kandidater till 
titeln. De skickas sedan till 
Företagarna centralt som gör 
en UC för att kolla företagens 
överlevnadsförmåga och 
stabilitet. Därefter kommer 
uppgifterna tillbaka till Före-
tagarna i Mellerud, som gör 
en röstning.

– Det är jättetrevligt. Årets 
företagare är verligen ett 
statuspris, framhåller Patrik.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...
• Service och reparationer på alla personbilar och 

lätta släp
• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 

airbag och motorstyrning
• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 • Tel. 0530-211 65 

Hagtornsvägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

BILVERKSTAD

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

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

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Din totalentreprenör

www.hedstromsbygg.se • mobil: 073-824 90 10

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB
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Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

SKADEDJURSBEKÄMPNING

VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

De nya reglerna i korthet:
• Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
• Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

Du hittar mer information om husarbete på www.skatteverket.se

MÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.600:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus
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SPORT

Åsebro/Brålanda är redo

Säsongen 14/15 vann Åsebro/Brålanda allt i sin väg. Förra säsongen gick det tyngre. Men inför denna säsongen hoppas man kunna komma tillbaka 
till fornstora dagar och visa upp hur bra man är. Foto: Privat/Arkivbild.

FUTSAL 
I flera år har damerna från 
dal, Åsebro/Brålanda, 
vunnit det mesta i sin väg 
i futsal. Förra säsongen 
var ett undantag, eller ett 
mellanår som tränaren 
Glenn Öder vill ha det till.
– Förra året hade vi ingen 
toppensäsong i futsalen, men 
åren innan så vann vi allt. Det 
kan ha att göra med att vi 
tappade ett par nyckelspelare 
förra säsongen, men två-tre 
spelare borde inte påverka så 
mycket. Jag tycker vi har ett 
starkt lag nu och hoppas att 
förra säsongen var ett mel-
lanår, säger Öder.

Åsebro/Brålanda skall 
spela svenska fotbollsför-

bundets regionala seriespel 
kommande säsong, som är 
kvalificerande till SM. Se-
rien spelas i sammandrag, på 
tre olika platser under vin-
tern.

– Det ska bli kul att vara 
med, jag tror det är ungefär 
som herrarnas serie, med en 
division 1 serie. I vår serie är 
vi sex lag från Nordvästra 
Götaland, bland annat IK 
Gauthiod och IFK Skoghall, 
berättar Öder.

Utomhussäsongen är över 
för damerna sedan nästan en 
månad tillbaka och sedan 
dess har man tränat stenhårt 
inför futsalsäsongen.

– Vi tränar stenhårt med tre 
pass i veckan. Nu har vi se-
rien vi satsar på och vi vet att 

vi möter ruskigt bra lag där, 
det kommer bli en bra erfa-
renhet för oss, konstaterar 
Öder. 

Tränarfrågan osäker
Samtidigt som man varit ute 
och tittat på potentiella ny-
förvärv till säsongen, är trä-
narfrågan en lös tråd som 
klubben borde knyta upp. 
För några veckor sedan klev 
den andra tränaren Lennart 
Lindström av jobbet efter två 
år på posten. Om några veck-
or är Glenns kontraktstid 
slut, utan att veta vad som 
händer efter det.

– Vi har ju börjat ringa runt 
och har några på G, men 
ingenting är färdigt. Inte med 
någon som provtränat med 

Lagen i serien:
Eds FF
IFK Skoghall DF
IK Gauthiod
Råtorp IK
Skövde Kvinnliga IK
Åsebro/Brålanda

FAKTA

Kollaps för MIF i sista kvalmatchen
FOTBOLL 
Det var en betydelselös 
match för Mellerud borta 
mot Konghälla IK, som 
hade allt att spela för 
när kvalet till division 3 

skulle avgöras. MIF hade 
alla chanser att visa att 
man inte var en slagpåse 
efter den missade upp-
flyttningen, men åkte på 
en hård smocka i Kungälv.

Konghälla IK 
– Melleruds IF

6-0 (3-0)
Kval till division 3
Målskyttar:
6´1-0 Cornelis Leckborn
7´2-0 Cornelis Leckborn
25´3-0 Hampus Engevik
61´4-0 Cornelis Leckborn
73´5-0 Hampus Engevik
85´6-0 Cornelis Leckborn

SLUTRESULTAT

Melleruds IF bröt samman borta mot Konghälla IK i den sista kvalmat-
chen till division 3, matchen slutade 6-0 till hemmalaget. Foto: Tobias 
Coster/Arkivbild.

Dubbla matcher 
för FC Mellerud

FUTSAL 
På söndag ställs FC Melle-
rud för säsongens första 
test, när man tränings-
spelar mot Färgelanda IF 
och Costa Oeste. Melle-
rud har seriepremiär den 
6:e november borta mot 
Malmö och hade inga trä-
ningsmatcher inbokade 
före dess. 
Under måndagen blev det 
klart att det blir två matcher 
för Mellerud, för att kunna 
finslipa detaljer inför serie-
starten.

- Det känns viktigt att få 
lite matchtempo innan pre-
miären borta mot Malmö, 
resultaten kommer inte vara 
prio ett, utan hur vi agerar 
och hur vi löser olika mo-
ment och hur vi löser vissa 

situationen, berättar spelan-
de tränaren Valon Gashi.

Färgelanda spelar i divi-
sion 1 Norra Götaland 
medans Costa Oeste Futsal 
Club är ett lag som förra året 
spelade seriespel mot bland 
annat Mellerud.

- Vi mötte dem i division 1 
förra året, ett bra lag med 
många duktiga spelare men 
bra kvalitéer framåt.

Gashi hoppas att ha till-
gång till samtliga spelare i 
truppen för de båda sön-
dags-matcherna.

- Det vet jag inte nu, får se 
hur vi väljer att ta ut laget 
eller truppen tills på söndag. 
Men förmodligen kommer 
alla vara med.

 Text: Tobias Coster 
tobias@mellerudsnyheter.se

FC Mellerud kommer spela två träningsmatcher på söndag, mot Fär-
gelanda och Costa Oeste. Foto: Marcus Ek

Nära vinst 
mot bra lag

HANDBOLL 
Söndagen den 23 oktober 
bar det av till Partille för 
att möta serieledarna IK 
Sävehof för MIF:s hand-
bollstjejer F 03/04. 
Återigen är vi inte riktigt 
vakna från start och låter dem 
ta ledningen med några bol-
lar, i halvlek stod det 9-6 till 
de gulsvarta. 

I andra höjer vi oss lite och 
gör några enkla, snygga mål. 
Det är den känslan och det 
tänket vi försöker få fram lite 
mer och oftare, det behöver 
inte vara krångligt. 

Tjejerna jobbar utmärkt i 
försvaret och lyckas utjämna 
till 12-12 med bud på led-
ningsmål. Istället får mot-
ståndarna ett kontringsläge 
med straff som de sätter i mål 
i sista spelminuten. I match-

ens sista anfall har vi läge att 
kvittera och det var riktigt 
nära, men skottet gick strax 
över ribban. 

Klart att tjejerna var lite 
besvikna, de vill ju vinna 
men de är samtidigt inför-
stådda i att de spelar jämnt 
med ett av landets bästa ung-
domslag. 

Efter matchen blev det 
matstopp på en välkänd ham-
burgerrestaurang för att se-
dan styra kosan mot Partille 
Arena och Champions Lea-
guematch. En nybyggd 
sport- och evenemangsarena 
med bowlinghall, gym och 
restaurang som var något 
utöver det vanliga. På väg in 
börjar tjejerna skrika då de 
upptäckt att vår förening 
hälsas välkommen på are-
nans samtliga tv-skärmar. 

Ledarna

oss heller. Vi vet inte än hur 
det blir med träningar eller 
något sedan, det är bara jag 
kvar. Får se hur jag gör, men 
jag är kvar november ut, 
berättar Öder.

Säsongens första match 
blir den i bollhallen i Dals-
Ed mot Skövde Kvinnliga IK 
den 6 november.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Efter sju minuter i lördagens 
bortamatch mot Konghälla 
så såg matchen avgjord ut. 
Hemmalagets Cornelius 
Leckborn hade gjort två mål 
inom loppet av 50 sekunder 
och MIF verkade redan sitta 
på bussen hem mot Dalsland 
igen.

När sedan 3-0 kom i den 
25:e minuten var Konghälla 
klart för division 3.

– Då var matchen körd, 
konstaterade tränaren Peter 
Jonasson efter matchen.

Det blev inte roligare i 
andra halvleken då Leckborn 
blev tremålsskytt efter en 
timmas spel.

– Vi möter ett bra lag och 
en duktig forward, sa Jonas-
son.

Sedan rinner siffrorna iväg 
för Mellerud som besegras 
med 6-0.

– Jag tycker inte vi viker 
ner oss på något sätt, jag 
tycker grabbarna gör vad 
man kan förväntas av dem, 
säger Peter Jonasson som 
hade fyra spelare borta i 
matchen.

– Det blev stora siffror, 
men vi gör vad vi kan.

MIF ställde upp med i stort 
sett ordinarie lag, förutom 
Wilhelm Ferm som gjorde 
debut från start.

I och med förlusten, kom 
MIF sist i kvalgruppen, efter 
Falköpings FK som spelade 
3-3 mot Kode IF. 

Nästa vecka väntar det 
DM-final för Mellerud, hem-
ma mot IF Viken, till dess får 
spelarna träningsledigt un-
der veckan, enligt Peter.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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DM-final
Melleruds IF

IF Viken
Onsdag 2/11 kl. 19.00
Dalslands Sparbank 

Arena

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 29 oktober kl. 14.00

Melleruds IBK -  IBK Walkesborg 99 U-laget

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

FASTIGHETSMARKNADEN

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
2/11 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Debut för unga 
föreningsdomare

Melleruds IFs nya föreningsdomare tillsammans med sin mentor Kicki 
Jingvall. Från vänster: Caroline Johansson, Klara Glimblad och Sara An-
dersson.

HANDBOLL 
I september utbildade 
Melleruds IF ett antal nya 
unga föreningsdomare. 
Lördagen den 15 oktober 
fick de möjlighet att de-
butera i sina första hand-
bollsmatcher. 
– Vi är oerhört glada och 
stolta över tjejernas vilja och 
engagemang i sin nya yrkes-
roll. Vi ska göra allt vi kan 
för att de ska känna stöd och 
uppskattning, det ska vara 
roligt att döma, säger ledaren 
Petra Gull. 

Tjejerna var nervösa innan 
matcherna drog igång men 
fick gott stöd av Kicki Jing-
vall som var den som utbil-
dade tjejerna i september. 
Kicki passade på att boka in 
andra domaruppdrag i Råda-
hallen denna lördag för att 
kunna vara på plats och ge 
feedback.

Svettig seger för Giants
INNEBANDY 
Det blev svettigt i borta-
matchen mot Dingle, där 
Melleruds IBK ledde med 
5-0. Men när bara sekun-

SLUTRESULTAT
Dingle AIK – MIBK

5-6 (0-0, 0-5, 5-1)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
Andra:
08:26 0-1 Gustav Ahlqvist
14:46 0-2 Michael Lind
15:30 0-3 Filip Karlsson
17:11 0-4 Simon Mjörnestål
19:52 0-5 Gustav Ahlqvist
Tredje:
11:13 1-5 Daniel Bryngelsson
14:34 2-5 Fredrik Nestorsson
16:04 3-5 Daniel Bryngelsson
17:59 4-5 Alexander Antonsson
19:47 4-6 Douglas Dahlberg
19:59 5-6 Michael Winter

Fina tävlingsframgångar för Stinget
BADMINTON 
BMK Stinget har varit på 
tävlingar den gångna hel-
gen. I Mariestad tävlade 
Alma Olsson i U15 och Julia 
Jonsson och Elvira Olsson 
i U13. I U11 spelade Agnes 
Ferm och Nora Larsson. I 
Jönköping spelade Male-
na Norrman, U17 Swedish 
Junior Tour. 
Mariestadstävlingen samla-
de 95 deltagare mellan nio 
och fyrtio år. Stingets spelare 
gjorde fina insatser och tog 
hem en titel i klass under 13 
år flickdubbel, genom Elvira 
Olsson, som spelade tillsam-
mans med Alva Olsson från 
Falan. Stinget vann också ett 
silver genom Julia Jonsson, 
som spelade strålande under 
hela turneringen men som 
förlorade finalen mot en 
mycket högre rankad spelare 
från Falköping. 

Alma Olsson blev tyvärr 
krasslig efter första matchen 
och kunde inte göra sig rätt-
visa i denna tävling. Nora 
Larsson och Agnes Ferm 
kämpade som vanligt myck-

et bra, men räckte inte ända 
fram. Men Nora och Agnes 
kommer att visa framfötterna 
längre fram i sin karriär.

I Jönköping spelade Male-
na Norrman Swedish Junior 
Tour Småland. Det är en 
elittävling där de bästa i lan-
det spelar. Tyvärr var det 
några spelare som saknades 
denna helg. 

Men vilken helg för Male-
na! Ett guld i mixeddubbel 
tillsammans med Hugo Sö-
derberg från Askim, silver i 
singelspelet och silver i dam-
dubbel tillsammans med 
Ylva Pekny Askim. 

Med tanke på att Malena 
haft en sjukdom i två måna-
der, körtelfeber, så är denna 
bedrift lite extra. Efter 13 
matcher under två dagar, så 
var Malena ordentligt trött 
efter tävlingen. Nu väntar 
nya stora tävlingar och lands-
lagsuppdrag för Malena.

Summering från helgens 
tävlande visar att BMK Stin-
get har allt från elitspelare till 
spelare under elva år. 

BMK StingetT.v står Julia Jonsson, BMK Stinget. Hon tog silver i U13-klassen.  
Foto: Privat.

Elvira Olsson, BMK Stinget t.h segrade i dubbeln i U13 tillsammans med 
Alva Olsson, Falan. Foto: Privat.

Håfreström byter dobbar mot finlir
FUTSAL 
Nu när fotbollen är slut 
påbörjas förberedelserna 
inför vinterns storfavo-
rit, futsalen. Precis som 
andra lag i området är 
Håfreströms IF redo för en 
säsong full av spännande 
turneringar.
Förra året gick Håfreström 
som tåget flera futsal-turne-
ringar. I år förbereder man 
sig för en liknande säsong, 
om inte ännu mer framgångs-
rik.

- Vi försöker få ihop det så 

att vi blir lika framgångsrika 
som förra året. Men framför 
allt är det väldigt kul att få 
göra saker ihop, åka iväg på 
turneringar och umgås. Vik-
tigt med glädjen, ska man 
vinna så måste man ha ge-
menskapen och ha roligt, då 
brukar det bli bra, berättar 
Argjend Mollapolci som har 
ett ansvar för futsalen denna 
säsong.

”Håfre” kommer spela sex 
till sju turneringar, men det 
kan även bli fler, om något 
intressant dyker upp. Bland 
annat kommer vi att hitta 

Håfreström på Rastacupen, 
Tomteträffan, Trettondags-
cupen och några där till.

Förstärkt laget
Till denna säsong har man 
förstärkt truppen med två 
spelare med välkända namn. 
Sebastian Hedlund och Mar-
tin Kopp kommer att spela 
för klubben under vintern.

- Båda har visat upp sig bra 
på de fyra passen vi gjort och 
verkar pigga, berättar Mol-
lapolci.

Viktigt för laget i år blir 
Fredrik Larsson, enligt 

Argjend. Han var lagets bäs-
te spelare förra säsongen och 
har presterat bra under hös-
ten på fotbollsplanen.

Viktigaste spelaren är 
många, många är bra. Men 
jag tycker Fredrik Larsson är 
bäst, han är riktigt bra. Sen 
har vi många bra individer. 
Vi är starka bakåt och flera 
som kan avgöra matcher på 
egen hand framåt. Alla är ett 
år äldre, lite mognare och alla 
har utvecklats. Så det ser bra 
ut.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

der återstod av matchen 
gjorde hemmalaget 5-6 i 
en massiv offensiv mot 
Dalslänningarna som stod 
emot och vann.
Segern såg gjuten ut efter två 
spelade perioder i Munke-
dals Idrottshall i söndags där 
Melleruds Giants gästade. 
Efter att ha hållit nollan i den 
första mot ett bra Dingle, så 
lossnade målskyttet genom 
en het Gustav Ahlqvist.

- Det var fantastiskt att se 
honom. Han har haft det job-
bigt med målskyttet, men nu 
kom det två kassar från hans 
klubba, sa tränaren Michael 
Lind efter matchen.

Efter Ahlqvist 1-0 så trum-
made MIBK på och klev upp 
på en femmålsledning innan 
den andra perioden var slut.

- Vi höll tätt i den första 
perioden där Olle storspela-
de igen. I den andra domine-

rade vi fullständigt. Det är 
den bästa perioden jag sett 
Mellerud spela på många år, 
berättade Lind.

Men i den tredje hände det 
grejer. Dingle reducerade till 
1-5 när 9 minuter återstod av 
matchen. Inte mycket tid 
kvar kanske, men i inneban-
dy går det fort, väldigt fort 
ibland. På fem minuter var 
marginalen bara två mål och 
med två minuter kvar av 
matchen gjorde hemmalaget 
4-5.

- Allt vi gör stämmer så 
bra. Men i det tredje tappade 
vi, trots att vi pratade om att 
försöka hålla tätt. Men det 
mentala är svårt.

Douglas matchhjälte
Dingle öste på mot ett läck-
ande Mellerud. Men då klev 
Douglas ”Dogge” Dahlberg 
fram för att agera hjälte åt 

Mellerud. Han snodde åt sig 
bollen, kontrade mot en tomt 
Dingle-mål, och satte 6-4, till 
tränarens stora glädje, med 
15 sekunder kvar av match-
en.

- Jag satt i utvisningsbåset 
och var skit nervös, men när 
”Dogge” gjorde målet sprang 
jag till killarna.

Trots målet så ville Dingle 
försöka komma ikapp, och 
lyckades göra 5-6 i matchens 
sista sekund. Men då var 
matchen avgjort, till Melle-
ruds favör.

-Jag vill framför allt lyfta 
Oskar Flodin som gör en 
toppen match, så bra och så 
ung, hyllar tränaren som 
bärgade sin andra seger på tre 
matcher och toppar Bohus/
dal ”sexan”.

 Text: Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Nu söker vi:

En plats för dig?

Mer information och e-tjänst för ansökan finns på 
www.bengtsfors.se. Välkommen med din ansökan 
senast den 4 november.   

Förskollärare, 3 st
Till Bäckängens förskola 

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakt@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2
Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

MYCKET FIN VÄVSTOL 
150 cm. Mycket tillbehör. 
Varpa och rullställning. Ge 
ett bud. 0530-231 31.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

 t

www.klmaskin.se
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kontroll av 
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Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord och täckbark

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

Låt din skog förädlas 
på hemmaplan.
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten 
med lokala virkes leverantörer. Slå oss gärna 
en signal. 

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

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

”Min väl inarbetade”
SKOBUTIK  säljes

Annonssvar till Melleruds Nyheter
Märk: Skobutik säljes

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

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

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

Åkgräsklippare
MTD Cub Cadt 19 hk. Pris 
7.500:-. Tel. 070-594 97 65.

SÄLJES

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

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

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Lampfötter 169:-
Lampskärmar 69:-
Fleece  65:-/m

Päls på metervara! 

Badrumsmatta  
på metervara 59:-/m

Sammet Metervara
Längder
Kuddfodral

Höstmys!
 Kuddar, stolsdynor, 

tabletter, dukar & ljus 
i olika storlekar

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

SÄLJESOK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 23/10
40 tappra deltagare trotsade 
höstrusket, men fick komma 
in till en värmande brasa och 
god fika! Rätt svar vuxen-
frågor:1. 1  1993, 2. 2 Elisa-
beth Tower, 3. X AB Seve-
rinsson, 4. 2 225 ton, 5. X 
NE, 6.1 Trädets ålder, 7. 1 
Lexus 8. 2 Litteratur, 9.1 
Sven Magnusson, 10. X 
Guppys, 11. 1 Pakistan, 12. 2 
1 des -31 mars. Rätt svar 
b a r n f r å g o r : 
1. 2 Sand, 2.2 Pyramider, 3. 
X Honung, 4. 1 Kvicksilver, 

5. 2  mejeri, 6. X Gotland, 7. 
X Estelle, 8. 2 Globen, 9. X 
Yxa, 10. X 102, 11. 1  Mjölk-
tänder, 12. 1 Spinner, 
Skiljefråga:  158 pärlor i 
burken. 1:a pris: Ida Karls-
son  DR  11 rätt. 2:a pris:  PA 
Andersson  10 rätt, 86 st. 3:e 
pris: Fredrik Almqvist 10 
rätt 65 st. Extra vinster:
Pia Vernersson, Lena Samu-
elsson, Carina Hammar. 
Barnvinnare: Ida Oscars-
son, Milton Lystad. 

Välkomna nästa söndag 9-12

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

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

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

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

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

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

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

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

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 
Övrig tid ring.

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

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

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

EKONOMITJÄNSTER

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

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

FAMILJEJURIDIK

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

MURARE

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

GOLV

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

SKROT

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

BILDELAR

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

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING

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

PSYKOTERAPI

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.43 - 29 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. 43 – 29 oktober

21.00  The Butler
23.05  Skolpojkarna - tecken-
 språkstolkat
23.35  MiffoTV - syntolkat
00.05  Om ett hjärta
01.10  Jorden runt med Line
01.40  Kobra
02.10  Midnattssol 

21.00  Next level
21.15  Mitt i naturen - syntolkat
22.15  Billions
23.15  Suits
00.00  Jag är muslim
00.30  Robins
01.00  Ut i naturen
01.30  Korrespondenterna
02.00  Veckans brott 

21.00  Om ett hjärta - syntolkat
22.00  The Collection
22.55  Leif GW Persson om 
 Mordutredningen
22.58  Mordutredningen
23.45  Opinion live
00.30  Strömsö
01.00  Nattsändningar

21.00  Hanna badar med en 
 kändis
21.15  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.05  Tova testar vuxenlivet
22.25  Skavlan
23.25  Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Veronica 
 Maggio
00.25  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Din plats i historien
16.05  Lärlabbet
16.35  Modernt ekoliv
17.15  Ät Vietnam
17.45  Berlin-Tokyo med bil
18.30  Ditt förutbestämda liv
19.15  Geniet Marie Curie
20.05  De sista jägarfolken
21.00  Världens mode
21.45  Sexresan till Berlin
22.45  Rom - supermakten
23.30  Island runt 

13.00  UR Samtiden
16.00  Artityd
16.30  Från mull till guld 
 - Camilla Plums 
 kryddväxter
17.00  Matchmaking i Tel Aviv
17.45  Geniet Marie Curie
18.40  Världens natur: Hebrid-
 ernas okända djurliv
19.40  Dubbelspionen
20.30  Ät Vietnam
21.00  Seriestart: Studio natur
21.30  Den nya vildmarken
22.25  Ubåt 137 på grund
23.45  Inspiration i New York
00.15  Världens medicin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska person-
 ligheter
16.25  Genusbuggen
17.20  Studio natur
17.50  Världens natur: Hebrider-
 nas okända djurliv
18.50  Banta på japanska
19.50  Världens medicin
20.15  Rom - supermakten
21.00  Ditt förutbestämda liv
21.45  Vetenskapsstudion
22.15  Dubbelspionen
23.05  Nattsändningar

09.00  UR Samtiden
15.00  Din plats i 
 historien
15.05  Modernt ekoliv
15.45  Banta på japanska
16.45  Ditt förutbestämda liv
17.30  Världens mode
18.15  De sista jägarfolken
19.05  Amazonas
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  DNA-jakten: Från Hitler
 till Elvis
21.15  Seriestart: Vår mänskliga
  hjärna
22.05  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
21.00  The last stand
23.05  Simpsons
23.35  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  My name is Earl
02.50  American dad
03.15  Grimm
03.55  Våra värsta år
04.45  American dad
05.05 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
21.00  X-men: First class
23.35  Family guy
00.35  American dad
01.05  Scrubs
02.05  How I met your mother
02.55  Family guy
03.40  My name is Earl
04.00  American dad
04.15  Family guy
04.25  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  Knowing
00.40  Family guy
01.40  Scrubs
02.35  My name is Earl
03.00  Seinfeld
03.20  Family guy
03.30  Nattsändningar

06.00  Monster jam
07.00  The new normal
07.25  Ink master USA
08.20  Seinfeld
08.25  Frasier
08.45  Seinfeld
08.50  Jims värld
09.10  The Goldbergs
09.15  Jims värld
09.40  Fear factor USA
10.40  Face off
11.40  Ink master USA
12.40  Continuum
13.40  NCIS: Los Angeles
15.35  Last man on earth
16.05  Almost genius
17.10  Den galna professorn
19.00  Community
20.00  Simpsons
21.00  Twilight
23.30  Rovdjuret 2
01.40  Death race
03.20  Beneath
04.50  Almost genius 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Tro, hopp och kärlek
12.00  Bygden som försvann
12.10  Sveriges bästa hemtjänst
13.10  Sverige!
13.40  Allt för Sverige
14.40  Det ligger i blodet
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  Seriestart: Skolpojkarna
22.30  Seriestart: Makt hos mig
23.00  Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20  Dox: Don Juan
00.50  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Uppdrag granskning
12.45  Mobilfotograferna
13.25  Anna Järvinen och
 kvinnorna
13.50  Om ett hjärta
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  Säsongstart: Mitt i naturen
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  Mitt i naturen
12.45  Kobra
13.15  Plus
14.15  Opinion live
15.00  Cosmopolitanism
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  Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Veronica 
 Maggio
23.00  Seriestart: Uti bögda
23.30  SVT Nyheter
23.35  Nattsändningar 

06.00  Fråga doktorn
06.45  Sveriges bästa hemtjänst
07.45  Opinion live
08.30  Uppdrag granskning
09.30  Gotland Grand National
12.00  Tuffa dagar på bilskroten
12.10  Svett & etikett
12.40  Sociala monster
13.10  Karl för sin kilt
14.00  Allt för Sverige
15.00  Fotbollsfeber: Orlando 
 Pirates - Kaizer Chiefs
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  Moraeus med mera
21.00  Robins
21.30  The Collection
22.25  SVT Nyheter
22.30  Lördagsbio: The Ginger-
‚ bread man
00.20 - 02.25 	Nattfilm:	Snö	faller
 på cederträden
04.45  Sverige! 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Korrespondenterna
16.45  Jorden runt med Line
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Seriestart: Jag är muslim
20.30  Hundra procent bonde
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Kultur i farozonen
22.45  Babel
23.45  Kriget mot kulturen
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.30  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15 	Profilerna
16.45  Renskötarna
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Afrika med bruten nacke
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Hollywoo
00.05  Rakt på
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.25  Nattsändning

08.30  Jenni möter
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Jag är muslim
16.45  Hundra procent bonde
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00 	Drömmar	och	fotografi:	
 Lovisa Ringborg
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Bob Roberts
23.30  Seriestart: Dokument uti-
 från: Åtta år med Obama
00.30  Förväxlingen
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

08.00  Babel
09.00  SVT Nyheter
09.05  Konkkaronkka
09.35 	Profilerna
10.05  Det söta livet
10.30  Vem vet mest?
13.05  Afrika med bruten nacke
14.05  Vetenskapens värld
15.05  Världens natur: Hebrider-
 nas okända djurliv
16.05  Sverige idag på romani
16.20  Hundra procent bonde
16.50  Fotbollsfeber: Orlando 
 Pirates - Kaizer Chiefs
17.30  Det söta livet - sommar
17.45  Nysvenskar
18.15  Judisk gudstjänst: Sukkot
19.00  Kulturstudion
19.05  Cool cats — Ben Webster 
 och Dexter Gordon
20.00  Kulturstudion
20.05  Filmen om Esbjörn Svensson
21.05  Kulturstudion
21.10  Frank Morgan - jazzman i 
 med- och motgång
22.35  Kulturstudion
22.40  Gisslan
23.15  Nattsändningar

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
16.50  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
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  The following
00.50  The good wife
01.45  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  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  Bytt är bytt
21.00  Svenska fall för FBI
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  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  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  Badhotellet
14.55  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna - Danmark
16.50  Äntligen hemma
17.50  V75-Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Idol 2016
21.30  Parlamentet
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.50  Idol extra
23.10  Enemy at the gates
01.55  Mississippi brinner
04.35 	Jamie's	fish	suppers	

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
12.55  Idol 2016: Röstningspro-
 gram-
13.25  Idol extra
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Halv åtta hos mig
15.55  Äntligen hemma
16.55  Bonde söker fru
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Så mycket bättre
21.35  Kvinnan i rummet
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Kvinden i buret, forts
23.45  Pride and glory
02.10  The life of David Gale
02.15  American gigolo 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Black  
Friday

Onsdag 23 november
Manusstopp:

Torsdag 17 november

TEMASIDOR
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Midnattssol - syntolkat
21.55  100 procent vaken: Höstlov
03.00  Landet runt - teckenspråkstolkat 

21.00  Tjockare än vatten - syntolkat
21.45  Dokument utifrån: Åtta år med 
 Obama
23.45  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15  Gift vid första ögonkastet
 Australien
01.05  Skavlan
02.05  Tro, hopp och kärlek 

20.00  Champions hockey league
22.30  Sveriges bästa hemtjänst 
 - syntolkat
23.30  Svett & etikett
00.00  Sociala monster
00.30  Hundra procent bonde
01.00  Gisslan
01.35  MiffoTV - teckenspråkstolkat
02.05  Nattsändningar

09.00  UR Samtiden
15.00  Vår mänskliga hjärna
15.45  Vatten i rymdhjälmen
16.00  Från mull till guld - 
 Camilla Plums kryddväxter
16.30  Lärlabbet
17.00  Artityd
17.30  Berlin-Tokyo med bil
18.20  Dubbelspionen
19.10  Ät Vietnam
19.40  Studio natur
20.10  De levande öarna: Vancouverön
21.00  Once in a lifetime
22.35  Rom - supermakten
23.20  Vetenskapsstudion
23.50  J.F.K.
00.45  J.F.K.
01.40  Sexresan till Berlin 

13.00  UR Samtiden
16.00  Artityd
16.30  Once in a lifetime
18.05  Modernt ekoliv
18.45  Vår mänskliga hjärna
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Världens mode
20.45  Malin Ewerlöf om löpning och 
 hälsa
21.00  Abortpillret
21.55  Anarkismens historia
22.45  Lärlabbet
23.15  Världens medicin
23.40  Inspiration i New York 

13.00  UR Samtiden
16.00  Inspiration i New York
16.30  Världens medicin
16.55  Från mull till guld 
 - Camilla Plums kryddväxter
17.25  De sista jägarfolken
18.20  Den nya vildmarken
19.15  Rom - supermakten
20.00  Världens natur 
21.00  Anarkismens historia
21.50  De levande öarna: Vancouverön
22.45  Dokument utifrån: Vägen till Vita 
 huset
23.45  Seriestart: Medialized 

06.00  Wizard wars
07.00  The new normal
07.30  Face off
08.25  Jims värld
08.25  Seinfeld
08.50  Jims värld
08.50  Seinfeld
09.15  Jims värld
09.15  The Goldbergs
09.45  Community
10.40  Last man on earth
11.10  Franklin & Bash
12.10  Den galna professorn
14.00  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  2 1/2 män
21.00  Kevin can wait
21.30  Fresh off the boat
22.00  Mama
00.05  2 1/2 män
00.35  Fresh off the boat
01.05  How I met your mother
01.35  Brickleberry
02.00  Franklin & Bash
02.40  Nattsändningar

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
21.30  Family guy
22.00  Chevaleresk: Stilsäkert med Måns 
 & Wiberg
22.30  112 Aina
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  Nattsändningar

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  Grannpatrullen
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Nattsändningar

06.00  Plus
07.00  Mitt i naturen
08.00  Sverige!
08.30  Landet runt
09.15  Go'kväll
10.00  Motor: Rally-VM
11.00  Kobra
11.30  Robins
12.00  Om ett hjärta
13.00  Motor: Rally-VM
14.00  Tro, hopp och kärlek
15.00  Moraeus med mera
16.00  Gotland Grand National
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  Allt för Sverige
21.00  Midnattssol
21.55  Franciskus - en påve som berör
22.25  SVT Nyheter
22.30 	Nattfilm:	Alla	helgons	blodiga	natt
00.00  Tjockare än vatten
00.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Kärlek vid första ögonkastet
11.15  Skavlan
12.15  Matiné: Släkten är bäst
13.45  Franciskus - en påve som berör
14.15  Inför gudstjänst från Lunds dom-
 kyrka med påve Franciskus
14.30  Gudstjänst från Lunds domkyrka 
 med påve Franciskus
16.15  Boogaloo och Graham
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  Seriestart: Naken
22.15  Billions
23.15  First like
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
09.15  Inför Katolsk mässa med påve 
 Franciskus i Malmö
09.30  Katolsk mässa med påve 
 Franciskus i Malmö
11.30  Fråga doktorn
12.15  Makt hos mig
12.45  Skolpojkarna
13.15  Gymnasieångest
13.30  Moraeus med mera
14.30  Anslagstavlan
14.35  Matiné: Flicka i kasern
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  Seriestart: Det sitter i väggarna
21.00  Veckans brott
22.00  Kobra
22.30  Nattsändningar

08.05  Det söta livet
08.30  Renskötarna
09.05  Kultur i farozonen
09.35  Nysvenskar
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00 	Drömmar	och	fotografi
12.05  Kulturstudion
12.10  Cool cats, 13.05 Kulturstudion
13.10  Filmen om Esbjörn Svensson
14.10  Kulturstudion
14.15  Frank Morgan
15.40  Kulturstudion
15.45  Träna vallhundar
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.05  Hundra procent bonde
16.35  Du är här!, 17.10 Popreel
17.25  Los, frag! 17.35 Dai, domanda!
17.45 	Kortfilmsklubben
18.00 	Profilerna
18.30  Seriestart: Världen är din
19.00  Världens natur: Hebridernas 
 okända djurliv
20.00  Babel
21.00  Aktuellt 21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Vägen till Vita 
 huset
23.05  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00 	Kortfilmsklubben	-	franska
08.10  Popreel
08.25  Los, frag!
08.35  Dai, domanda!
08.45 	Kortfilmsklubben	
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Gudstjänst
17.00  Full storm
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  
17.45  Uutiset
18.00  Inför gudstjänst från Lunds dom-
 kyrka med påve Franciskus
18.15  Gudstjänst från Lunds domkyrka 
 med påve Franciskus
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Vem vet mest?
22.50  Dox: Shadow world
00.20 Nattsändningar

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

06.00  Seriously funny kids
06.30  Gladiatorerna
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Så mycket bättre
13.00  Kockarnas kamp
13.55  Halv åtta hos mig
14.25  Halv åtta hos mig
14.55  Hellenius hörna
15.55  Bytt är bytt
16.55  Syrror
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Hellenius hörna
21.00  Johan Falk: Lockdown
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Johan Falk: Lockdown, forts
23.25  Pain & gain
02.00  Jackass: The movie
03.50 - 04.00  Dicte
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Holby city
14.00  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  Kockarnas kamp
21.00  Äntligen hemma
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.40  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 

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  Hela Sverige bakar
21.00  Dicte
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.40  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 

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Kom och prata bostadsrätter med oss!

Ängenäsparken

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

Visning fred 28/10 kl. 15-16Visning månd 31/10 kl. 1630-1730

SÅLD!

MELLERUD - Långgatan 24 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare. 5 rok. 
Tomt 752 kvm med skyddad baksida. Ljust fint kök 
med utgång till altan. Vedpanna Vedex 3300 m ack.
tankar. Fristående välbyggt garage. 

Pris 850.000:- 

MELLERUD -  Assareby Berga 5 
Lantligt belägen tegelvilla! Trädgård angränsande 
mot skog och äng. 124 kvm boyta med vidbyggt 
garage. Vindskyddad uteplats. Stor verkstadsbygg-
nad med goda arbets- och förvaringsytor.

Pris 670.000:- 

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:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Villa med barnvänligt läge i Dals Rostock! Välskött 
1½-planshus med fina, tilltalande rum och bra 
planlösning. Lättskött tomt i utkanten av trivsamt 
bostadsområde. Fristående garage med förrådsdel. 

Pris 975.000:- 

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

Pris 950.000:- 

Ring och boka visning!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 43. 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

Nyskördade morötter i påse
ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1 
Jfr pris 5:00/kg.

Torskrygg
Findus. 450 g. Fryst. Jfr pris 108:89/kg.

Schampo, Balsam
Elvital. 200-250 ml. 
Jfr pris 80:00-100:00/liter.

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

Satsumas
Spanien. Klass 1.

Helgskinka
Nybergs Deli. Ursprung Sveri-
ge. Ca 2 kg. Färdigkokt. Jfr pris 
29:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Skogaholmslimpa
Skogaholm. 775 g. Jfr pris 19:35/kg.

Var medmbraå

15:-
/kg

990
/hg

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

2990
/kg

superklipp

5:-
/st

15:-
/st

Bayonneskinka
Scan. Sverige. Basturökt. 
jfr pris 99:-/kg.

Ahlgrens bilar,  
Gott&Blandat
Ahlgrens, Malaco.
130-210 g. 
Jfr pris 47:62-76:92/kg.

10:-
/st

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:-

Nyrenoverade SFI-lokaler invigdes

Bandklippningen utfördes av fr.v: Anders Pettersson, kultur- och utbild-
ningschef, Madeleine Hartman, rektor på Vuxenutbildningen och Rune 
Stenén, ordförande kultur- och utbildningsnämnden. Foto: Privat.

Massor av godsaker och kakor hade bakats av eleverna. Alla lät sig väl smaka. Klassrummet var välfyllt när SFI-eleverna fick information om FN och FN:s arbete.

Språkstödjarna Ghirmay Habteslasie och Wasim Atta hjälper elever som 
går SFI-utbildningen.

I måndags, på FN-dagen, 
invigdes  SFI:s nyrenovera-
de lokaler på Georgsgatan 
(gamla brandstationen) i 
Mellerud. Ett par hundra 
personer mötte upp.
– Vi har haft fyra lokaler 
hittills för våra SFI-elever; 
på gymnasiet, i Melleruds 

IF:s kansli, här på Georgsga-
tan och i föreningshuset i 
Åsensbruk. Antalet elever 
har inte förändrats, men vi 
har en annan gruppindelning. 
Så vi har sagt upp avtalet med 
föreningshuset i åsensbruk 
och använder inte deras loka-
ler sedan augusti i år, berättar 

Madeleine Hartman, rektor 
på Vuxenutbildningen.

SFI-utbildningen flyttade 
in i lokalerna på Georgsgatan 
i april i år, tidigare var LSS 
här. Nu har lokalerna, som 
finns på andra våningen, re-
noverats och anpassats till 
verksamheten.

– Det är jättefint här, vi är 
väldigt nöjda, konstaterar 
Hartman.

I oktober månad finns 215 
SFI-elever i Melleruds kom-
mun, i augusti var siffran 
222. På Georgsgatan går 
mellan 60-80 elever, fördelat 
på olika grupper. I introduk-

tionsgruppen går ett 30-tal 
elever. God hjälp får elever-
na av språkstödjarna Ghir-
may Habteslasie och Wasim 
Atta, som gått SFI-utbild-
ningen och numera pluggar 
på grund-vux. De talar 
svenska väldigt bra och upp-
skattar möten med svenskar 
då de kan öva sig ännu mer i 
svenska språket.

Alla är lika mycket värda
– Vi tyckte det passade bra 
att ha invigningen på FN-da-
gen. Vi ser att alla är lika 
mycket värda, oavsett hud-
färg, kön eller religion. Idag 
ser vi på en film om FN och 
eleverna får sedan gå till tre 
stationer med olika uppgif-
ter, förklarade Hartman.

– Vi ser ett trendbrott när 
det gäller antalet elever, det 

har stabiliserat sig. En stor 
anledning är minskat antal 
platser på våra asylboenden, 
berättar Anders Pettersson, 
kultur- och utbildningschef.

Han berättar vidare att  
6 123 platser ska försvinna i 
Sverige under 2016, men 
Mellerud finns inte med på 
den listan.

– Enligt en artikel i DN 22 
oktober är Mellerud efter 
Hultsfred och Högsby den 
kommun som tagit emot flest 
flyktingar per capita. Och det 
har ju fungerat väldigt bra,  
tillägger Rune Stenén, kul-
tur- och utbildningsnämn-
dens ordförande. 

– På sikt tror jag att SFI 
kommer att minska och 
grundvux att öka, konstate-
rar Pettersson.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se


