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MÅNADENS VARA
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Fodrad getnarvshandske från Tegera. 
Passar i en mängd olika miljöer där du 
behöver skydda dina händer. Vattentät. 

Läderhandske
Tegera 447

Rek. ca pris 149:-

85:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 44.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, ca 1,1-2,0 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 44.

Hots grillkorv
Lithells, 400 g, jfr-pris 12,50/kg.

5:-/st
4995

 

/kg

Ägg
Stjärnägg, från frigående
höns inomhus, 15-pack, 
stl M, jfr-pris 1,33/st.

20:-
 

/st

Nu kommer kylan!
NORTH BEND
SO WHAT OVERALL MINIOR
Vadderad overall i vind-och vattentätt 
material som andas. Storlekar 86-134

Barnkänga i gore-tex
Treksta 899/699:-, stl 22-39

799:
Ej medlem 999:-

99: 
EJ MEDLEM 149:-

NORTH BEND ACTIVE TEE 

Från vänster: Bosse Tallbo, ordförande och grundare av Vänersborgs HC, lotterivinnaren Elisabeth Asp och försäljaren Joacim Bergqvist, som 
överlämnade bil och bilnycklar utanför Bröderna Brandt i Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

Elisabeth köpte vinstlotten

Snacka om tur! Elisabeth Asp, Mellerud köpte en lott 
av Bosse Tallbo, Vänersborgs HC för en hundring i 
början av augusti på gågatan i Vänersborg. Sedan 
tänkte hon inte mer på det. Men när dragningen sked-
de i lördags under oktobermarknaden i Vänersborg 
var det just Elisabeths lott som tog hem förstapriset 

– en sprillans ny Volvo XC90 värd 525 000 kronor!  
Elisabeth blev minst sagt mäkta förvånad när tele-
fonsamtalet kom under lördagseftermiddagen.

I måndags överlämnades bilen och en blomsterbu-
kett till en överväldigad lottvinnare.

– Sidan 5 –

Marcus bygger 
på Västerråda

– Sidan 8 –

De vann mot 
serieledarna

– Sidan 14 –

Marcus Johansson star-
tade Dalslands VVS i 
våras. Nu har han köpt en 
tomt på Västerråda för att 
bygga för framtiden.

I söndags mötte både 
MIF:s handbollskillar  
P 05/06 och flickor 03/04 
Kroppskultur hemma. 
Det slutade med seger 

för båda lagen. Glädjen 
var extra stor hos tjejer-
na, då motståndarna le-
der serien och hittills inte 
hade förlorat en match.

Bli energismart!

– Sidan 14 –

Denna veckan presente-
rar vi fyra sidor med 
tema energi. Du får tips 
om hur du vedeldar på 
bästa sätt, om att torka 

tvätten med en avfuktare 
samt varför LED-lampor 
är bäst i trädgården. Da-
niel Persson tipsar om 
hur du kan spara energi.
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OK Kroppefjäll

ÅRSMÖTE
Sönd 13/11 kl. 16 i OK-stugan

Prisutdelning & fika • kl. 17 Årsmötesförhandlingar
Välkomna!    www.okkroppefjall.se

SK Granans årsmöte
Söndag 20 november kl. 15.00
Restaurang Solrosen, Brålanda

Årsmötesförhandlingar, prisutdelning, lotterier och fika.
VÄLKOMNA!                              Styrelsen

Bolstad
Prästgård

Sönd 6 nov. kl 15
Kjell Åberg, Mellerud:  

Änglar finns! 
Nya utställningar: 

Bryngel på Gaseberg 
– ett tekniskt geni och 

Änglar finns dom?
Entré m. kaffe: 75 kr

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

2 nov- 9 nov 2016
Alla helgons dag och Söndagen efter Alla Helgons dag
”Helgonen” ”Vårt evighetshopp”
Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
Vid Minnesgudstjänsterna i våra kyrkor läses namnen på dem som 
under året avlidit.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, Kerstin Öqvist. Irja Lignell
  berättar om Mellerudshjälpen och diakonin.
Fre 15.00-17.00  Gravsmyckningskaffe i Bolstad-, Erikstad-, och Grinstad.
 15.00-15.45  Musik i Bolstads kyrka, Maria Andersson.
 15.00-15.45  Musik i Grinstads kyrka, Anders Fredriksson.
 16.00-17.00  Musik i Erikstads kyrka, Maria Andersson.
Lör 14.00  Gudstjänst med små och stora i Bolstads kyrka, Lena Hildén. Bolstads barnkör.
Sön 16.00  Minnesgudstjänst i Erikstads kyrka, Marit Järbel. Bolstads kyrkokör.
 18.00  Minnesgudstjänst i Klöveskogs kyrka, Marit Järbel. Bolstads kyrkokör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tis kl.11.00 
  tel. 0530-362 00
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Fre 15.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Holm.
 16.00-16.45  Musik i Järns kyrka, Anders Fredriksson.
 17.00-18.00  Musik i Holms kyrka, Anders Fredriksson.
Lör 16.00  Minnesgudstjänst i Järns kyrka, Kerstin Öqvist. En ensemble ur Järns sångkör.
 18.00  Minnesgudstjänst i Holms kyrka, Kerstin Öqvist. En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans hus, Lena Hildén.
Tis 8/11 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 8/11 14.30  Andakt på Berg, Maria Andersson.
Tis 8/11 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans Hus.
Ons 9/11 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tis kl.11.00
  tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Fre 10.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Skållerud, Röda Korset
Lör 10.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Skållerud, Röda Korset.
       16.00  Allhelgona andakt på Skållerudshemmet, Marit Järbel. Skålleruds drängar.
       18.00  Minnesgudstjänst i Kyrkan, Marit Järbel. Skålleruds drängar.
  Maria Fredriksson, fi ol. 
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Skålleruds församlingshem, Marit Järbel.   
  Smarrfi ka.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 15.00  Prat och Kakkafé i Örs församlingshem.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja Lignell.
Fre 12.00-17.00  Allhelgonacafé i Ör.
 15.00-15.45  Musik i Örs kyrka, Elisabette Emanuelsson.
Lör 16.00  Minnesgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Örs kyrkokör.
 18.00  Minnesgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. Örs kyrkokör.
Sön 16.00  Minnesgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. Skålleruds Drängar.
Mån 7/11 16.00  Örs kyrkliga syförening symöte i Örs församlingshem. OBS Ändrad tid.
Ons 9/11 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin Öqvist.

Kvällens film

Doctor Strange [3D]   
Söndag 6/11 kl. 19.00
Onsdag 9/11 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:- 
1 tim. 55 min

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Morran och Tobias
Onsdag 2/11 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim. 39 min

 

Flykten till framtiden
Söndag 13/11  kl. 19.00
Onsdag 16/11  kl. 19.00

 Barntillåten Pris 80:-
1 tim. 39 min

Peter och Draken  
Elliot  (3D)

Torsdag 3/11  kl. 17.00
Från 7 år Pris 80:- 

1 tim 43 min

Höstlovsfilm

Härmed kallas du  
som medlem i  

Sektion Dalsland till  

Höstmöte
Tis 8/11 kl. 18.00 

Plats: Utvecklingscentrum, 
Brogatan 10, Bengtsfors

Vi bjuder på lättare förtäring.

Ur dagordningen:  
• Budget för 2017 

• Aktivitetsplan för 2017 m.m.

Anmälan senast: torsdag 4/11 
till sektionen på  

tel. 010-442 85 11 eller mail  
mellerud.vanervast@kommunal.se

Väl mött och välkomna!

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv var du 
vill lista dig på 1177.se. Eller kontakta oss så 
hjälper vi dig.

DROP IN: v 46 kl 13:00-17:00 mån - fre 

ÖVRIG TID:  boka på telefon.

Om du vaccinerar dig får  
immunförsvaret hjälp att 
skydda kroppen bättre  
mot viruset. Du har större 
risk att bli allvarligt sjuk och 
bör vaccinera dig om du:

• har fyllt 65 år 

• har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder: 

kronisk hjärt- eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, 

kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller 

medicinering, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma, 

neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen 

• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma 

• är gravid.

Smittskydd Västra Götaland 

Riskerar du att bli  
allvarligt sjuk av influensa?

 

Närhälsan Vårdcentral Mellerud

Norra Kungsgatan 3 46430 Mellerud

Telefon 010-4416050

Välkommen att vaccinera dig på Närhälsan  

Vårdcentral Mellerud

JULFEST
med julbord 

på Golfrestaurangen

lördag 26/11 kl. 14.00

14.00 Klubbens egen V 4- 
tävling, Travprofil presen-

tation + ”hemlig gäst” 
V-75 andelar, lotteri  

och mingel

16.20 V-75

19.00 Julbord

20.00 ca Travprofilen 

Pris: Medlemmar 100:- 
Övriga 300:-

Anmälan om deltagande 
(bindande) 

070-651 01 92 (Mona) 
eller på hemsidan  

www.mellerudstravklubb.se

HÖSTMÖTE
ONSDAG 16/11 KL. 19.00

Klubbstugan 
Välkomna!

Rotary
Mellerud

Osmo berättar 
om alternativa 
fartygsbränslen

Måndag 7/11
Café Gruzzolo kl. 18.15

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 11 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 22 november

Lussekatter
5-pack 25:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 6 december

Lussekatter
5-pack 25:-

Kakor
4 burkar

70:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 25 oktober

Halloweenbakelse
2-pack 30:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 november

Bananbakelse
2-pack 35:-
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0530-
101 32

PUBKVÄLL
Lördag 5 november kl. 22-02

                 och Josefin Dahlqvist

Börsens
Restaurang & Pizzeria

PINK FLOYD’s
MUSIK TOLKAD AV STOR ENSEMBLE FRÅN MELLERUD 
Järns Sångkör  The Lunatics
& Dalslandsorkestern

Biljetter 

18 & 19 November 19:00
Kulturbruket på Dal, Mellerud

www.foreverfloydian.nu

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

LÖSÖREAUKTION
Lördag 5/11 kl. 11.00, visning från kl. 9.00 

Dalslands Center, Håverud
Då ett mycket fint hem från Åmål säljes. Kontant, 

Swish, faktura, slagavgift 20 kr. Servering.
Se lite bilder på www.auktion.se

Stens och Patriks Auktioner Mellerud
070-32 85 210 

 

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

fest med 

STEREO
Priser till bästa förklädnad

Lörd. 5 nov. 22-02

c-

Lördag 5/11  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

25%

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

pälsvårdstid innan jul

073-970 71 95
angelicashundcenter.se

 

Erbjudande

GT-BUSS
Gods Taxi  Buss

Vi tar emot bokningar från alla, oavsett
företag, kommun eller privat, vi fixar allt! 

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås  29/11, 6/12

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

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000  - 53 rop
VSH - JACK 2.000 – 35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 3/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 3.500:-

MELLERUD  

MEDLEMSMÖTE 
onsdag 9 november kl. 17.00 
Templargården IOGT-NTO

Underhållning: Jimson
 Kaffe och smörgås  - Lotteri

     Välkomna!                                Styrelsen

Välkommen till Språkcafé!
Varje måndag, start 7 november, 17.00-20.00 
i KIFs klubbhus på Brunnsvallen i Dals Rostock

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

En mötesplats för dig som bara vill ta en �ka, trä�a nya och gamla 
bekanta, prata ett språk du redan kan eller kanske lära dig ett nytt.

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

2 för99:- 
Nykokt 

svensk krabba
59:-/st 

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Jul på Liseberg, 26/11, 2 dgr ...1.450:-
Julbordskryss till Åland
11/12, 2 dgr, (Buss fr. Åmål) ............650:-
Kiels Julmarknad
14/12, 3 dgr ................................1.635:-
Macken, Göteborg
31/3, 2 dgr ..................................1.950:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Änglar finns i Bolstads prästgård
På söndag 6 november 
håller Kjell Åberg, Melle-

Vintervila på muséet
Helgen 12-13 november är 
sista helgen i år Dalslands 
konstmuseum i Upperud 
håller öppet. Därefter stäng-

er både museet och caféet för 
vintern och öppnar igen lör-
dag 25 mars 2017.

Renovering av bowlinghallen
Bowlinghallen vid Köpman-
torget i Mellerud stänger för 
renovering från och med den 

4 november. Det är oklart när 
den öppnar igen.

Nyinsatt på Kulturbruket
Fredag 2 december spelar 
Göran Samuelsson och hans 
band på Kulturbruket. Det 
blir en konsert baserad på 
Görans senaste skiva ”Stad 

& land”, hans 15:e album. 
Musikerna i bandet har tidi-
gare spelat med bland annat 
Nationalteatern, Nynningen 
och Björn Afzelius.

HitsDotCom och 
Josefin på Börsen

Josefin Dahlqvist, Brålanda 
agerar gästartist när HitsDot-
Com spelar på Restaurang 
Börsen på lördag. Foto: Privat.

På lördag 5 november står 
HitsDotCom och sångfågeln 
Josefin Dahlqvist från Brå-
landa för musikunderhåll-
ningen på Restaurang Bör-
sen.

HitsDotCom är coverban-
det som i drygt tio år satt fart 
på Västsveriges företagsfes-
ter, krogar, pubar, förenings-
fester, bröllop, privata kalas, 
sommarfestivaler och after 
beach-partyn. HDC har spe-
lat på allt från vikingaskepp 

och öar i skärgården till var-
dagsrum och lyxhotell. Alltid 
med samma glädje och för-
måga att fånga publiken. 

Josefin har agerat gästartist 
åt HDC flera gånger, bland 
annat på Kanalyran i somras 
och vid säsongsavslutningen 
på Åsebro festplats.

Bilder från mässan

Från och med torsdag denna 
veckan kan du se ett bildspel 
från Mellerudsmässan på vår 
hemsida www.mellerudsny-
heter.se

Det blir en bildpresenta-
tion av allt från utställare, 
besökare och uppvisningar 
till modevisningarna.

Vy över Country Thymes monter och besökare på Mellerudsmässan.

rud föredrag om ”Änglar 
finns!” i Bolstads präst-
gård. Samtidigt invigs två 
nya utställningar ”Bryngel 
på Gaseberg – ett tekniskt 
geni” och ”Änglar – finns 
dom?. 
Kjell Åberg är före detta 
kommunarkivarie i Melle-
rud, historiker, teolog och 
släktforskare. Han har speci-
aliserat sig på domböcker 
och smedsläkter. Kjell Åberg 
är sekreterare i Bolstads 
Prästgårds Vänner. 

Utställningen Bryngel på 
Gaseberg handlar om urma-
karen, finsnickaren, smeden 
och teknikern Bryngel Eriks-
son (1814 – 1892) som bodde 
på Gaseberg i Bolstads sock-
en. Han var född i Torp Söd-
ra, växte upp i Höga, gifte sig 
till Stenen och blev 1848 
hemmansägare på Gaseberg-

sänga. Han betraktades av 
sin samtid som ett tekniskt 
geni och belönades med pri-
ser och medaljer. Idag är han 
mest känd för att ha svarvat 
de stora läktarkollonnerna i 
Bolstads kyrka i en egenhän-
digt konstruerad svarvstol 
som drogs av hästar.

Varje år anordnas en ut-
ställning med anknytning till 
julen. I år handlar den om 
änglar. Tron på änglar som 
budbärare mellan högre 
makter och människorna är 
av gammalt datum. Inom 
konsten har änglarnas utse-
ende varierat allt efter olika 
epoker. Numera har änglarna 
blivit sekulariserade sagovä-
sen. Att måla änglar är en 
populär hobby och många 
samlar på bokmärken med 
änglar.   
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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

      

Vecka 45
Måndag 7/11: Kycklingpyttipanna med 
mangorajasås och broccoli. 
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 8/11: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 9/11: Gratinerad fisk med crème 
fraiche och chili, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Blandad fruktkräm.
Torsdag 10/11: Ärtsoppa med fläsktärningar.   
Dessert: Tunna pannkakor med sylt.
Fredag 11/11: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 12/11: Stekt rödspätta med 
remouladsås, potatis, sommarblandning och 
citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 13/11: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 45 
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise med potatis-
mos och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker..

Måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajasås och kokt broccoli. 
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor. 
Alt: Rotsaksgryta med bönor. 

Onsdag Chilibakad sejfile** med 
kokt potatis, gröna ärtor. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Torsdag Potatisbullar/blodpudding*, 
vitkålssallad och lingonsylt. 
Alt: Pastasallad med ost och oliver, 
dressing.

Fredag Mustig köttfärssås med 
rotselleri*, spagetti och majs.
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Vill du bli lucia?

Nu är det sista chansen att 
lämna in era förslag på 
2016 års luciakandidater i 
Melleruds kommun. Kan-
didaternas minimiålder är 
15 år. 

Sista anmälningsdag är 
söndagen den 6 novem-
ber.

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.

Efterlängtad floydkonsert
I söndags hölls den första 
stora repetitionen inför 
konserten Forever Floy-
dian, den färgsprakan-
de konserten med Pink 
Floyds musik som ges på 
Kulturbruket den 18 och 
19 november. Cirka 70 
personer är engagerade i 
projektet.
Medverkar gör en oktett ur 
Dalslandsorkestern, Järns 
sångkör, två skolkörer, grup-
pen the Lunatics och flera 
solister, bland annat.  Denna 
konstellation var påtänkt 
från början, det vill säga 

2012, när Forever Floydian 
skulle hållas i Åsensbruk i 
pappersbrukets lokaler. Då 
blev det inget, men tanken 
återupptogs och nu är det 
dags. 

Peter Halvordsson, mu-
siklärare i Mellerud, har ar-
rangerat musiken för detta 
unika projekt. Charlie Da-
vidson står för scenografin 
och Sören Blom sköter ljus 
och ljud. 

Inför lördagens konsert är 
det förfest på Da Giovanni. 
Där spelar trubadurerna 
Glenn Nordling och Jens 

Kanold floydiansk musik att 
värma upp öronen till.

Den som kommer med tåg 
söderifrån till Mellerud 
16.20 kommer det att passa 
perfekt. Mat och musik, se-
dan konsert innan sista tåget 
från Mellerud går tillbaka 
mot Trollhättan och Göte-
borg.

Att vänta är en show utöver 
det vanliga, helt i floydiansk 
anda. Arrangerar gör Järns 
sångkör och The Lunatics.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

I torsdags var det repetition för alla medverkande i projektet Forever Floydian, konserten som ges på Kul-
turbruket den 18 och 19 november.

Språkcafé startar i Rostock
Från och med  7 november 
blir det språkcafé varje 
måndag i KIF:s klubblokal 
vid Brunnsvallen. Caféet 
vänder sig till alla som vill 
fika och prata, på vilket 
språk man än önskar.
Eva Petrén och Patrick Al-
lier, som flyttade till Dals 
Rostock från Göteborg för 
några år sedan fick idén om 
en naturlig mötesplats för 
alla redan då. Ett ställe dit 
man kan gå en stund och ta 
en fika efter jobbet, utan att 
förbinda sig till något.

– Vi kallar det ett språkca-
fé för det är bra att ha något 
att samlas kring. Språk angår 
och är intressant för alla, sä-
ger Eva Petrén.

Varje måndag har caféet 
öppet, den som bara vill fika 
gör det, den som vill delta i 
språkcaféet gör det. På en 
tavla kan gästerna skriva upp 
vilket språk de önskar prata 
under kvällen, antingen för 
att lära andra eller för att själv 
lära. Det kan handla om eng-
elska, spanska, svenska eller 
något annat språk.

Är man ensam om att tala 
till exempel engelska kan 
man ansluta till ett annat bord 
tills en annan person som vill 
prata engelska dyker upp. De 
som arbetar i caféet hjälper 

Ett första planeringsmöte inför språkcaféet hölls i förra veckan. Många fler än de här församlade vill gärna 
var med  men hade inte möjlighet att komma denna kväll.

gästerna till rätta. Språkcafé-
et arrangeras av engagerade 
invånare i Dals Rostock och 
Kroppefjälls IF. Även asyl-

boendet på Kroppefjäll stöd-
jer projektet.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

SD ett tack för ert svar! Ni 
tycker alltså att kommunens 
nya sporthall är tvivelaktig och 
att beslutet är populistiskt. 
Den uppfattningen delar vi 
inte med er. Samtidigt säger ni 
att ni är för idrottsutövande 
och folkhälsa och det går inte 
ihop. Er inställning till idrott 
och folkhälsa är således av 
mindre vikt än att komma åt 
flyktingar. Ni ställer tydligen 
grupp mot grupp i förhoppning 
om att det ska leda till Rang-
narök?

Vidare bör ni hålla isär kost-

nader för investeringar och 
drift. Investeringar finansieras 
genom lån som sätts upp som 
skuld i balansräkningen och 
sporthallen som en tillgång. 
Sedan sker amorteringar och 
avskrivningar, (för byggnader 
upp till 30 år). Genom åren 
kommer sporthallen att in-
bringa intäkter genom uthyr-
ning och framför allt är den en 
god tillgång för folkhälsan och 
idrotten som kommer alla till 
del.

I dag kan vi inte tillgodose 
all efterfrågan på sporthallen. 

Glädjande nog är efterfrågan 
både vad gäller bredd som 
kvantitet omfattande. Inte 
minst flyktingar/invandrare 
ingår i efterfrågan och det är 
där som det statliga flyktingbi-
draget kan ses som en del i 
framtida kostnader. SD, ni 
behöver således inte ängslas 
inför framtiden. Försök i stäl-
let att medverka konstruktivt 
till gagn för kommuninnevå-
narna.

 Kerstin och  
Karl-Axel Nordström

Debatt
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 SD-Mellerud (nr 38)
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15%  
på delar och arbete vid 

bokning av service
Fast pris på all service

VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Välkomna in!

Anders Berg
med personal

Servicekampanj

Elisabeth vann en Volvo
Vinnaren i Vänersborgs 
HC:s stora lotteri blev Eli-
sabeth Asp från Mellerud. 
Hon vann en vit Volvo XC90 
värd 525 000 kronor. Hon  
blev väldigt förvånad när 
Bosse Tallbo, ordförande 
i Vänersborgs HC ringde 
från scenen på gågatan i 
Vänersborg i lördags.
Det blev stor uppståndelse 
hemma hos Elisabeth och 
maken Per-Göran i Kambol 
några kilometer söder om 
Mellerud i lördags när nyhe-
ten avslöjats. 

– Jag hade aldrig trott att 
jag skulle vinna på en enda 
köpt lott. Jag köpte lotten av 
Bosse Tallbo i början av au-
gusti när jag var på besök i 
Vänersborg. Men jag hade 
inga kontanter, då sa Bosse 
att det gick bra att betala med 
swish. Hade inte det gått så 
hade det aldrig blivit något 
lottköp för mig, säger Elisa-
beth, som arbetar i familjefö-
retaget Leif Auktionsfirman 
Landberg & Co i Mellerud.

Paret kör för övrigt idag en 

Volvo XC60 från Bröderna 
Brandt i Mellerud.

– Vi vet ännu inte vad vi 
ska göra med bilen, berättar 
en överväldigad Elisabeth.

Överlämnade bilen
I måndags överlämnades bil 
och bilnycklar till Elisabeth 
vid Bröderna Brandt i Melle-
rud. Bosse Tallbo fanns på 
plats med en blomsterbukett 
dagen till ära.

Vänersborgs HC har sålt 
12 500 lotter á 100 kronor 
styck, det vill säga för en 
summa av 1 250 000 kronor. 
90 procent av samtliga lotter 
såldes.

– Vi ökade försäljningen 
med knappt 300 000 jämfört 
med i fjol. Vi började sälja 
lotterna den 20 maj och drog 
vinnarna i lördags under ok-
tobermarknaden i Väners-
borg. Av 12 500 lotter har vi 
sålt cirka 50 procent på gåga-
tan i Vänersborg. Rätt många 
lottköpare kommer faktiskt 
från Mellerud, förklarar Bos-
se.

Intresset för lotteriet är 

megastort. Bara i lördags 
sålde klubben för 140 000 
kronor.

Bosse var för övrigt med 
och startade lotteriet tillsam-
mans med Jörgen Linnarsson 
1990, så i år är det 27:e år-
gången. Första året såldes  
2 000 lotter. Lottpriset har 
under alla år legat på 100 
kronor.

– Vinnarbilen i år var den 
allra finaste bilen vi haft nå-
gonsin. Detta är ett unikt 
lotteri för idrottssverige, det 
ger ett otroligt tillskott till 
klubbens ekonomi. Vi har ett 
bra samarbete med Brandt 
och får ett rabatterat pris på 
bilen, säger Bosse, som stått 
och sålt lotter i sammanlagt 
1 000 timmar under de 23 
veckor lotteriet pågått.

Under många år var första-
priset en Saab, men sedan 
några år tillbaka är det alltså 
en sprillans ny Volvo som 
lottas ut till en lycklig vinna-
re.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Debatt om säkerheten

Riksdagsledamoten och rättspo-
litiske talespersonen Johan Hedi 
tycker att polisen som  en stark 
förebild är viktig för samhället.

I torsdags hölls en panel-
debatt mellan polisen i 
Fyrbodal och centerpar-
tiet på Kulturbruket på 
Dal, där man diskuterade 
säkerheten på landsbyg-
den. 

Johan Hedin, Ann Sörqvist, Fredrik Christensson från centerpartiet och Rickard Fredmark och Johan Strand 
från polismyndigheten svarar på publikens frågor.

Miljöutbildning för personalen

Malin Sairio från Dalslands miljökontor var dagens föreläsare. Foto: 
Privat.

Höstlovsveckan i Melle-
rud inleddes med en mil-
jöutbildning för skolans 
personal i Mellerud. 
Utbildningens syfte var att ge 
allmän miljökunskap och en 
grund för att miljöanpassa 
verksamheten i skolan.

Föreläsare var Malin Sai-
rio från Dalslands miljökon-
tor som även på arbetsplats-
träffar utbildar personalen i 
kommunens förskolor. 
Tyngdpunkten av dagen 
handlade om konsumtion, 
kemikalier, återvinning, sor-

tering och de olika energial-
ternativens klimatpåverkan.

Exempel på fakta som var 
nya för många var att papper 
kan återvinnas upp till sju 
gånger, att importen av elek-
tronikprodukter fördubblats 
under tretton år. Efter före-
läsningen fick personalen 
diskutera vad de själva kan 
göra för skillnad i sina verk-
samheter för att minska sin 
påverkan på miljön.

I foajén diskuterades det re-
dan mycket, men när klockan 
närmade sig sju gick åhörar-
na in i Sparbankssalongen 
för att lyssna på vad panelen 
hade att säga. 

– När det kommer till polis 
och säkerhet finns det en hel 
del saker som inte fungerar, 
men den finns också en hel 
del saker som gör det, inled-
de Johan Hedin, riksdagsle-
damot och rättsvetenskaplig 
talesperson för centerpartiet 
i paneldebatten.

Under debatten togs det 
upp att människor uppfattar 
att polisen inte finns till när 
de behövs och att det tar all-
deles för lång tid innan man 
får kontakt med dem.

Flera diskussioner handla-
de om att man bör stärka re-
lationen mellan polisen och 
medborgarna för att skapa 
förståelse för vilken roll po-
lisväsendet faktiskt har i 
samhället. Vikten av att föra 
en dialog mellan medborgare 
och polisen för att lösa pro-
blem som uppstår togs också 
upp. 

På frågan om hur samarbe-
tet fungerar mellan alla olika 
samhällsinstanser i Mellerud 
svarar polischefen Rickard 
Fredmark att det samarbetet 

både är mycket viktigt och att 
det fungerar väldigt bra. 

Han menade att inte bara 
polisen, utan även idrottsför-
eningar och liknande, utgör 
en viktig del i detta.

– Relationen är väldigt 
god, konstaterade han.

Diskussionen fortsatte se-
dan efter att debatten var 
avslutad. Många hade idéer 
om hur man kan förbättra 
relationen mellan polisen 
och invånarna på landsbyg-
den. 

Karolina Wessman

Nya medborgare välkomnades
På FN-dagen den 24 ok-
tober hade Melleruds 
kommun en välkomscere-
moni för nyblivna svenska 
medborgare.
Festligheterna hölls i Råda-
skolans matsal där ett lång-
bord var dukat. 

Barn och vuxna som under 

året fått sitt svenska medbor-
garskap gade infunnit sig och 
kommunchef Ingmar Jo-
hansson hälsade alla väl-
komna. 

Det bjöds på musikunder-
hållning innan det var dags 
för kommunfullmäktiges 
ordförande Morgan E An-

dersson att hålla tal. Han 
betecknade denna uppgift 
som den trevligaste han har i 
Melleruds kommun och sade 
att FN-dagen för honom är 
den mest perfekta dagen för 
en ceremoni som denna.

Ett minnesbevis och en 
svensk flagga i trä ut till de 

nya svenskarna och sedan 
sjöng alla Sveriges natio-
nalsån innan det var dags att 
hugga in på den framdukade 
smörgåstårtan.

 Karin Åström 
karin@mellerudsnyheter.se

Hendrin Hamo 
och Ali Mohamed 
med döttrarna 
Sandi och Ayanda 
Mohamed som 
välkomnades 
som svenska 
medborgare un-
der en ceremoni 
under FN-dagen.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Välkommen åter måndag 14 november

Vi stänger kl. 13.00 fred. 4 nov
V. 45 7-12 november 
har vi stängt p.g.a.  

mässbesök och utbildning

Vår älskade 

Ann 
Schagerström 

* 30 juni 1950  
† 17 oktober 2016 

Stockholm 

ARNOLD 
Johan och Linda 

Julie  Lilly 
Mats  

Josephine och Johnny 
Ingrid  August 

Doris 
övrig släkt och vänner 

Du går ifrån oss 
men är ej borta 
I våra tankar 
Du lever kvar. 

Begravningen äger rum i 
Steneby kyrka fredagen 
den18 november kl. 11.00. 
Därefter inbjudes till min-
nesstund. Anmäl deltagande 
till Fonus 0531-12880 se-
nast den 16/11.Tänk gärna 
på en gåva till Alzheimer-
fonden.Tel-020-301130. 
www.fonus.se 

Vår kära 

Maj-Britt 
Larsson 

* 15 augusti 1927  

har idag stilla insomnat 

Mellerud 25 oktober 2016 

Gull-Britt 
Ann-Britt och Lennart 

Jenni, Kim, Jimmy 
Släkt och vänner 

Bind en bukett av minnen, 
en vacker av rosor full. 
Plocka bara de bästa, 

knyt samman med trådar 
av guld. 

Bind en bukett av minnen, 
från hemmet och  

soliga dar. 
Tag inte med några 

törnen, 
av dem nog jorden har 

 

Begravningen sker i stillhet 
enligt Maj-Britts önskan. 
Till minne, tänk på Alzhei-
merfonden tel. 020-301130. 

Tack till Er alla som hedrat 
minnet efter vår älskade 

Sven-Erik 
"Jocke"

Backlund 
Ett särskilt tack vill vi ge 

Palliativa avd 14 Uddevalla, 
Hemsjukvård och Hemvård 

i Skållerud. 

Susan med familj 
Larry 
RUTH 

Pappa Erik 
Syskon med familjer 

Vårt varma TACK
till alla som visat 

deltagande vid vår käre

Karl August 
Erikssons

bortgång, genom samtal, 
blommor och tankar.

Sven och Eva 
med familjer

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

SORGTACK

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

Irene Larsson

UPPVAKTNING

Grattis Vincent som fyller  11 
år den 7 november.

Från moster Erna

Henrik Knudsen fyller 50 år 
söndag 6 november.

Familjen gratulerar

Den 5 november fyller 
Gunlög Ceder 100 år.

Grattis önskar syskonbarnen 
med familjer

Första juni föddes vårt 
underbara barnbarn 
Ellie. Stolta föräldrar är 
Malin Söderqvist och 
Johan Lindgren.

Mormor Yvonne och 
morfar Benny

Veckans 
ros...

...vill jag ge till min underbara 
fru Anette Nyström, för det 
engagemang du visade under 
min sjukdomstid. Både på 
sjukhusen och hemma.
Den största rosen till dig, 
för att du finns. 

Ove

MELLERUD
Smyrna: Månd 17 U-lands-
gruppen. Torsd 15.30 Bibel-
klass. 17 Språkcafé. Sönd 11 
Gudstj. Tommy Pettersson 
m.fl. sång nattv. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Alla 
helgons dag 11 Gudstj. Lars 
Larsson, Erikstad. Nattv. 

Kyrkkaffe.  Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Sångstund med Ingegerd 
Mellberg. 18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 11 Gudstj. Predi-
kan ”Himmelen”, David C. 
Ssk. Mingelkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats Stickcafé 
& Kvällsmacka. Fred 19 
Tonårskväll. Lörd 11 Alla 
helgons dag, Gudstj. m 
nattv. Hemgångnas minne, 
ljuständning. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 För-
samlingsafton i Brålanda 
fsh. Underhållning: Lätt & 
Lagom. Andakt: Thomas 
Holmström. Servering. 
Fred 14-17 Öppen kyr-
ka vid gravsmyckningen. 
Kaffe, musik, stillhet, möj-
lighet att tända ljus. 14.30 
Nattv. på Servicehuset, 
Thomas Holmström. Lörd 
11 Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Ssk. och 
kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70. 
Sönd 18 Minnesgudstj. i 
Brålanda kyrka, Thomas 
Holmström och kyrkokö-
ren. Kyrkbil 308 70. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Fred 14-
17 Öppen kyrka vid 
gravsmyckningen. Kaffe, 
musik, stillhet, möjlighet 
att tända ljus. Lörd 15 Mu-
sikgudstj. i Sundals-Ryrs 
kyrka, Kyrkokören och 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Torsd 19 Veck-
omässa och bön i fsh. 

Thomas Holmström. Fred 
14-17 Öppen kyrka vid 
gravsmyckningen. Kaffe, 
musik, stillhet, möjlighet 
att tända ljus. Lörd 19 Min-
nesgudstj. i Gestads kyrka, 
Thomas Holmström och 
Hembygdskören, diktläs-
ning, Gunilla Rubbestad. 
Kyrkbil 321 18. Månd 19 
Samtalsgrupp i fsh. Tho-
mas Holmström. 
Timmervik: Fred 14-
17 Öppen kyrka vid 
gravsmyckningen. Kaffe, 
musik, stillhet, möjlig-
het att tända ljus. Sönd 11 

Gudstj. m nattv. i Timmer-
viks kyrka. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Lörd 11 
Alla helgons dag. Gemen-
sam gudstj. m nattv. i Brå-
landa. Hemgångnas minne. 
Ljuständning. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 15 
Sykretsen träffas i fsh. An-
dakt. Ralph Liljegren. Fred 
16-18 kyrkan är öppen, 
kaffe och stilla orgelmusik. 
Lörd 19 Minnesgudstj. m 
ljuständning. Kyrkokören. 
Ralph Liljegren. Kyrktaxi. 
Sönd 10 Gudstj. m nattv. 
Ralph Liljegren.

FÖDDA

Hipp Hipp HURRA!

Populär kurs för 
släktforskare

Förra tisdagen var det 
avslutning på grundkur-
sen i släktforskning hos 
föreningen Släktforskare 
på Dal.
Åtta deltagare från Mellerud 
och Åsensbruk har på kvälls-
tid forskat om sitt ursprung 
och kommit flera hundra år 
bakåt i tiden. Kursen har fo-
kuserat på hur man gör rätt 
från början och dokumente-
rar var man hämtat sina 
uppgifter. Ledare var var 
Lena Emanuelsson och ord-
föranden i Släktforskare på 
Dal, Susanne Gustavsson 
Sambia. Man har träffats åtta 
gånger, vid varje tillfälle i tre 
timmar.

– Det var första gången vi 
höll i en kurs och det var in-
tressant att forska i andras 

släkter. Både vi ledare och 
kursdeltagarna lärde oss 
mycket, säger Lena Emanu-
elsson.

– Det var både roligt och 
lärorikt. Det som var svårt 
var att tyda språket i de gam-
la husförhörslängderna, be-
rättar Inger Poohl som fors-
kade på sin pappas sida.

Några av deltagarna tänker 
gå grundkursen en gång till 
när den ges igen i januari. 
Andra vill gå vidare och kan 
då gå en kurs som Melleruds 
museum och släktforsk-
ningsarkiv arrangerar, på 
dagtid. Källor för forskandet 
har varit vigselböcker, födel-
seböcker, husförhörslängder 
och dödböcker.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Släktforskning är populärt och en grundkurs har just avslutats i Mellerud. 
Fler kurser är på gång.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Kerstin Lyrén. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”A whiter shade of pale” av 
G. Brooker. Akten förrättades 
av Anna-Lena Forsdahl och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 och 190. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Kerstin var koret vackert de-
korerat med blommor ibland 
annat många lila nyanser. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Anna-Lisa Karlsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tro” av M. Fredriksson 

varefter Erica Larsson sjöng 
”Var jag går i skogar, berg och 
dalar”. Akten förrättades av 
komminister Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 261 och 190. Solis-
ten sjöng ”Himlen är oskyl-
digt blå” av T. Gärdestad samt 
”Som en bro över mörka 
vatten” av Å. Arenhill och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Till minnet av An-
na-Lisa var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Kistan fördes i procession till 
graven på Grinstad kyrkogård 
där avsked togs av döttrar med 
familjer, släkt och vänner 
varefter man sjöng man psalm 
297. Anhörigas tack framför-
des av officianten som även 
inbjöd till minnesstund i för-
samlingshemmet där inkom-
na minnesgåvor lästes upp.
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud
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Melodikrysset v.44 - 5 november

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. 44 – 5 november

Söndagscafé 
i Dalbergså

Dryga 50-talet tog tillfället 
att tillbringa eftermidda-
gen i Knuthuset på Dal-
bergså camping när det 
bjöds in till söndagscafé 
för en tid sedan. 
Det var tredje året Knuthu-
sets kamratförening och 
Kerstin Nilsson, Dalbergså 
Camping & Gästhamn, an-
ordnade söndagscafé.

Folk från bygden, grann-
socknarna och tidigare cam-
pare tog chansen att komma, 
trivas och träffas  

Underhållarna Jan Al-
bertsson, dragspel, och Alf 
Ivarsson, gitarr, Kungälv, 
bjöd på sång och musik, his-
torier och kvickheter. 

Jan har varit på Dalbergså 
tidigare, då uppträdde han i 
Guddehjälmarna. Tillsam-
mans med Alf spelar och 
sjunger han i snitt två gånger 
i veckan hos olika förening-
ar. 

– Mycket trevligt att vara 
här på Dalbergså. Vilka här-
liga människor som offrar en 
söndagseftermiddag för att 
lyssna på oss, sade Jan. 

Till kända melodier hade 
de ofta nya texter. Alf hade 
även skrivit egna låtar.

En historia/tanke var: Kär-

lek är en förfärlig sjukdom. 
Båda kan bli sängliggande 
samtidigt.

Publiken skrattade åt alla 
dråpligheter och att man triv-
des var tydligt.

Inga och Stig Eklund, Bol-
stad, åker ofta hit på olika 
evenemang.

– Trevligt att de anordnar 
sådant här. Det är alltid trev-
ligt att komma hit, säger de.

I pausen fixade Carina 
Håkansson, kaffe och smör-
gås.

I tre delar
Knuthuset köptes in och flyt-
tades 2005 från Spantplan till 
Dalbergså i tre delar under 
ledning av Knut Sjöberg.

– Vi hyr ut till olika famil-
jehögtider, födelsedagar 
med mera och våra camping-
gäster har tillgång till det, 
berättar Kerstin Nilsson som 
driver campingen och ham-
nen tillsammans med Bertil 
Fransson.

– Campingen har varit 
välbesökt i sommar, ett tiotal 
är här nu.  Men blåsten i 
sommar har gett färre besö-
kare i hamnen, förklarar 
Kerstin. 

Marianne Karlsson

Alf Ivarsson och Jan Albertsson underhöll med glimten i ögat.

Kafferepets historia lockade

Birgitta Rasmusson berättade intressant om kaffe och kafferep i kon-
strummet på biblioteket förra onsdagseftermiddagen.

Konstrummet var proppfullt av intresserade åhörare.

Birgitta Rasmusson höll 
på onsdagen ett uppskat-
tat föredrag om kaffere-
pets historia i ett fullsatt 
konstrum på Melleruds 
bibliotek.
Birgitta Rasmusson, känd 
från ”Hela Sverige bakar”, 
besökte under onsdagen 
Mellerud för att berätta om 
kafferepet genom tiderna. 
Det var ett ämne som lockat 
många intresserade, kon-
strummet var fyllt till bräd-
den och många satt utanför 
och lyssnade. 

Under några årtionden har 
inte bara antalet kafferep 
minskat utan också kunska-
pen att baka. Men TV-pro-
grammet ”Hela Sverige ba-
kar” har gett kafferepet och 
därmed också kakbakning ett 
uppsving.

Birgitta berättar att många 
gånger är nio- till tolvåring-
arna duktigare än de vuxna, 
så det finns gott hopp om 
fortsatt bakning i Sverige. 
När hon frågar de yngre ba-
garna vem som lärt dem baka 
får hon ofta svaret att det är 
mormor eller farmor.

Det ligger lite i tiden att 
baka, retrostilen från 40- och 
50-talen kommer tillbaka 
även inom bakningen. Den 
nya sociala mötesplatsen är 
idag caféer.

Enda i världen
Sverige är det enda land i 
världen som har kafferep. 
Kyrkkaffet, ett kalas dit man 
inte blivit inbjuden, är starten 
på det hela. Även syfören-
ingarna har haft stor betydel-
se. 2005 kom ”Sju sorters 
kakor” ut och den har hittills 
sålts i fyra miljoner exem-
plar.

I USA serverar den kände 
kocken Marcus Samuelsson 
svenska bondkakor till kaffet 
på maten på sina restaurang-
er.

– Småkakor är den nya 
hiten. På konditorierna syns 
fler och fler av de gamla 
kaksorterna, säger Birgitta 
Rasmusson.

Det senaste är att kaffet ska 
drickas ur kaffekoppar, ser-

veras ur porslinskannor och 
bönorna skall malas i gam-
maldags handvevad kaf-
fekvarn. Caffe latte och andra 
nymodigheter börjar försvin-
na. 

1657 nämns kaffe för för-
sta gången i skrift. Friherre 
Claes Rålamb var i Turkiet 
på hemligt uppdrag och skri-
ver i sin dagbok att han 
druckit kaffe som i Turkiet 
används istället för brännvin. 
1906 kom en receptbok ut 
som hette ”För kafferepet”. 

Repade remsor
Namnet kafferep kommer 
från att man repade remsor 
av gammalt tyg som sedan 
användes som fyllning i kud-
dar. De broderade kaffedu-
karna användes flitigt på alla 
kafferep, men efter att inte 
varit populära på många år är 
de nu åter i ropet.

Tidningen Husmodern gav 
ut en bok för kafferepet där 
det gavs goda råd om bland 
annat klädtips, mangling och 
samtalsämne.

Efter det intressanta före-
draget serverades kaffe och 
kakor. Svenska kakor men 
även zebrakakor och morots-
kaka från Eritrea som Bsrat 
Harilemariam bakat. Manal 
Oweiss från Syrien hade 
bakat Mamourl, en kaka som 
bakas till högtider.

Ann-Marie Berg tackade 
Birgitta Rasmussen med ci-
der gjord på lokala äpplen på 
ett lokalt musteri.

Programmet var ett samar-

bete mellan Melleruds kom-
munbibliotek och SFI.

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

JUL PÅ 
BALDERSNÄS

Julmarknad!

På kvällen dukar vi upp ett  
stämningsfullt julbord med  

inspiration från omgivningarna! 
Pris 495 kr  

Förbokningar till Herrgården!

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

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

www.baldersnas.com   info@baldersnas.com

8-11 december

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

Boende 
och Julbord 
från 895 kr p/p

www.falkholt.com
0531-350 70
Förbokning

Närproducerad - Ekologisk

JulJul
mat

i december
Se hemsidan för info

Julbord 
2 
0 
1 
6

Akademi och bokslut teman
på fullmäktigesammanträdet

Kommunfullmäktigemö-
tet den 26 oktober, med 
många delårsbokslut på 
dagordningen, inleddes 
med filmmusik av kultur-
skolans elever och infor-
mation om Kommunaka-
demin Väst. Mötet hölls 
i Sparbankssalongen, 
Kulturbruket på Dal.
Det pågår en livlig samver-
kan mellan högskolan och 
kommunerna men en ända-
målsenlig samverkansstruk-
tur har saknats. 

Lena Lindhe från Högsko-
lan Väst och Lena Fischer, 
Fytbodals kommunalför-
bund informerade om det 
uppstartsprojekt för hållbar 
samverkan mellan kommu-
nerna och högskolan som tog 
sin början förra hösten när de 
båda reste runt och träffade 
alla kommuners lednings-
grupper för att undersöka 
behovet. Det resulterade i 
Kommunakademin Väst, ett 
samarbete mellan kommu-

ner i Fyrbodal och Högsko-
lan Väst i Trollhättan.

Kompetens behövs
Projektet finansieras till 50 
procent av kommunerna och 
50 procent av högskolan och 
ska bidra till en gynnsam 
utveckling i regionen. 

Målet är att vara till nytta 
för samhällsutvecklingen 
genom att höja kompetensni-
vån, till exempel genom ar-
betsintegrerat lärande, ut-
veckla verksamheten i 
kommunerna och att stärka 
forskning och utbildning vid 
högskolan.

 I dagsläget är det så att inte 
ens hälften av de yngre ifrån 
västområdet har valt utbild-
ningar där arbetsmarknaden 
har stort behov av kompe-
tens, berättade Lena Lindhe.

Mellerud är med
I styrgruppen för projektet 
sitter prorektorn för Högsko-
lan Väst, två prefekter och  
fyra kommunchefer. 

Lena Lindhe, Högskolan Väst och Lena Fischer, Fyrbodals kommunal-
förbund informerade kommunfullmäktige i Mellerud om Kommunaka-
demin Väst. 

Marcus bygger på Västerråda

Marcus Johansson, Dalslands VVS, har köpt en tomt på Västerråda där 
han ska bygga en lokal på cirka 460 kvadratmeter. Där planerar han en 
butik, kontor och lager samt ha lokaler att hyra ut.

Han startade eget i febru-
ari 2016. Nu har 24-årige 
Marcus Johansson, Dals-
lands VVS, köpt en tomt på 
Västerråda för att bygga 
en lokal för butik, kontor 
och lager plus uthyrning.
Tomten på 2 800 kvadratme-
ter ligger mitt emot XL Bygg. 
Här planerar Marcus att byg-
ga en fastighet på 17 gånger 
27 meter, totalt 459 kvadrat-
meter.

– Jag tänker sälja delar i 
butiken och ha kontor och 
lager under samma tak. 
Dessutom tänkte jag hyra ut 
delar av lokalen. Jag har re-
dan en hyresgäst, Dalslands 
Bilvårdscenter, men det finns 
plats för fler, säger Marcus.

Tomten, som är avstyckad, 
har ägts av Anders Kihlberg. 
Marcus hoppas att bygget 
kan starta vid årsskiftet.

– Min plan är att nio gång-
er sjutton meter ska består av 
två plan för att ge utrymme 
till kontor och försäljning, 
konstaterar Marcus.

Hans företag, Dalslands 
VVS, gå som tåget. Det är 
den stora anledningen till 
hans satsning. I uppstarten 
hade Marcus en hel del jobb 
åt sin gamla arbetsgivare i 
Trollhättan, men det hinns 
inte med nu.

– Jag planerar att anställa 
en VVS-montör så småning-
om, säger han.

Marcus gjorde bland annat 
VVS-jobbet i modulerna på 
förskolan Nya Lunden. Detta 
har sedan genererat till fler 
liknande jobb. Det största är 
moduler på drygt 3 000 kva-
dratmeter till en skola i Surte.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

– HR- chefen i Melleruds 
kommun, Maria Kristians-
son, är med och det är roligt 
för hon är en mycket aktiv 
person, sade Lena Fischer.

Hittills har tolv av fjorton 
kommuner svarat att man 
man ställer sig bakom pro-
jektet som startar den 1 janu-
ari 2017. Mellerud är en av 
dem.

Ärenden
I rask takt klubbades delårs-
bokslut för Melleruds Indu-
strilokaler, med ett litet nega-
tivt resultat, Melleruds 
Bostäder, med ett positivt 
resultat på 2,151 miljoner 
kronor och för Melleruds 
kommun med ett positivt 
resultat på 43,8 miljoner 
kronor, en förbättring med 
1,2 miljoner jämfört med 
budgeterat resultat. 

Prognoserna för desamma 

visar  överskott och kommer 
att ge positiva resultat. 

Socialnämnden som visar 
underskott fick i uppdrag att 
arbeta för en budget i balans.

Vidare togs beslut om kris-
beredskapsarbete i kommu-
nen, att avveckla bolaget 
Melleruds Industrilokaler 
och sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige 2017.

 Redovisning av obesvara-
de och besvarade motioner 
och medborgarförslag god-
kändes.

Avsägelser
Andreas Jonsson (S) befrias 
från samtliga sina uppdrag i 
kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, kommunstry-
relsens arbetsutskott, för-
handl ingsdelegat ionen, 
MILAB och Dalslandskom-
munernas kommunalför-
bund. 

Kent Palm (V) befrias från 
sitt uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden.

Nya ledamöter 
Helena Hultman Karlsson 
blir ny ledamot i kultur- och 
utbildningsnämnden efter 
Jeantte Kraft. 

Nya ledamot och ersättare 
i kommunstyrelsen efter An-

dreas Jonsson blir Thomas 
Hagman (S) och Kent Bohlin 
(S). Thomas Hagman (S) 
utses till ny ersättare i Dals-
landskommunernas kommu-
nalförbund. Till ersättare i 
byggnadsnämnden utses 
Christian Ragnevi (V).

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Uppskattad sponsorkväll på Kulturbruket
Lördag 22 oktober var 
det sponsorkväll på Kul-
turbruket på Dal. I foajén 
minglade sponsorerna 
innan teaterföreställning-
en Världsberömda Värm-
länningar började.
Kunskapsteatern, med Mat-
tias Walan, Malte Hallquist 
och Johan Fält framförde den 
fartfyllda föreställningen 
Världsberömda Värmlän-
ningar, skriven av Johan Fält, 
på Kulturbrukets scen denna 
kväll. Här fick man bland 
annat se Nils Ericsson, Sven-
nis och många andra Erics-
son samt humoristiska ver-
sioner av Selma Lagerlöf, 
Sara Leander och andra 
värmlänningar.

Bengt Dagström Örthagen, Charina Dagström och Gunnar Rydberg 
uppskattar kvalitén som Kulturbruket erbjuder.

Kultur är viktigt
Kulturbruket på Dal utgör en 
väldigt viktig del av Melle-
ruds kommun och kultur är 
viktigt, det var de församlade 
sponsorerna överens om.

– Det är lättvindigt och 
bekvämt att kulturen finns så 
nära, säger Charina Dag-

ström och hennes man, Bengt 
Dagström Örthagen håller 
med.

– Det ger oss en chans att 
se fina skådespelare, världs-
stjärnor och shower som 
riksteatern vanligtvis ger, 
och att se dem i Mellerud är 
mycket mer lättvindigt, sä-

ger Arne Myhrberg, som 
menar att han är väldigt im-
ponerad av Kulturbruket och 
det han fått se där.

Alla kan bidra
Från Kulturbrukets håll är 
man tacksam över sponorer-
na.

– Sponsorer är viktiga för 
att hela Mellerud på så sätt 
får bidra till samhällets drag-
ningskraft. Vi är människor 
som tillsammans verkar på 
orten, säger Katarina Kjör-
ling, kultursamordnare.

Helena Rung, ordförande i 
Kulturbruket på Dals styrel-
se tillägger att det skapar en 
känsla av ”detta är vårt” när 
man är fler som är delaktiga.

Karolina Wessman
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Hösterbjudande!
Nya         Rimfree (utan spolkant)

Specifika villkor för installation av wc-stol
Avloppsdimension 110 mm finns upp ur golv
Vid gjutjärnsmuff i golv kan arbete och 
material tillkomma
Inga vattenrör behöver ändras/dras om
Erbjudandet gäller fram till v. 45

Kampanjpris 

4.499:-
inklusive installation

Villkor för monterat- och klartpris! 
Generella villkor
Pris gäller endast om ROT-avdrag medges. 
Att vattenavstängning finns och fungerar
Inga rör behöver dras om
El-installationer ingår ej
Priserna gäller inom 2 mils radie

Att elda med ved är en konst

Det var stort intresse när TLAB i Mellerud hade braskväll för en tid sedan. Mikael Borssén och Jennifer Andersson vill ha en kamin till sitt hus som 
värms med direktverkande el. Tips och råd får de av Kalle Lindblom, TLAB och David Lennström från Contura. – Den som har direktverkande 
elvärme tjänar in kaminen snabbt, säger Kalle Lindblom.

Ny strategi för solel
Förenkling och harmoni-
sering av regelverk för sol-
cellsinstallationer, ökad 
satsning på information 
och kunskap samt infö-
rande av ett nytt avdrag 
för solceller. 
Det är några av de centrala 
delarna i det förslag till na-
tionell strategi för ökad an-
vändning av solel som Ener-
gimyndigheten lämnade 
över till regeringen den 17 
oktober.

Totalt ser Energimyndig-
heten det som möjligt att 
svensk solel kan öka till 
mellan fem och tio procent 

av den totala elanvändningen 
i Sverige 2040. Men för att 
nå dit finns det hinder som 
måste undanröjas.

Strategins första steg un-
derlättar för introduktion av 
små och mellanstora anlägg-
ningar på elmarknaden. Ex-
empel på detta är införande 
av ett solROT-avdrag istället 
för investeringsstöd för pri-
vatpersoner.

– Det är ett bekant sätt att 
hantera skatteavdrag och 
väntetiden för att erhålla stöd 
kortas samtidigt väsentligt, 
säger Zinaida Kadic på Ener-
gimyndigheten.

 Exempel på andra åtgär-
der i strategiförslaget:

• att energiskattelagen jus-
teras så det gäller per anlägg-
ning istället för utifrån juri-
disk person,

• att utbyggnaden blir mer 
resurseffektiv genom att se 
över bygglovsprocesser, av-
fallshantering och fysisk 
planering,

• att elcertifikat för mikro-
produktion ersätts genom 
justering av något av de an-
dra stöden.

Källa: energirådgivarna.com

Att elda med ved är en konst i sig och inget är så mysigt 
som en brasa, det tycker en stor del av befolkningen i 
Sverige. Kaminen är också en uppskattade inrednings-
detalj och det finns mängder av modeller och fabrikat. 

Vintern 2010 var en varga-
vinter och det var många som 
köpte en kamin efter den. 
Sedan har det varit lugnare i 
några år men nu har försälj-
ningen kommit igång igen. 
Under TLAB:s braskväll för 
en tid sedan kom många in-
tresserade.

– Förnybar energi är på 
tapeten och man byter ofta ut 
gamla kaminer mot svanen-
märkta. Dessutom är det 
många som satt in bergvärme 
som saknar eldandet och  
sätter in en braskamin för 
man gillar att elda, säger 
Kalle Lindblom på TLAB i 
Mellerud.

Torr ved
A och O när det gäller ved-
eldning är att veden ä torr. 
Ved som eldas ska inte inne-
hålla mer än 20 procent vat-
ten. Veden bör kapas och 
huggas tidigt på våren och 
torka hela den varma säsong-
en. Man kan kontrollera att 
veden är torr genom att slå 
vedträna mot varandra och 
lyssna efter ett sjungande 
ljud. Fuktig ved brinner säm-
re, avger mindre värme och 
ger större miljöbelastning.

Vedbod bäst
En vedbod är det bästa sättet 
att torka veden. Viktigt är att 
den inte ligger direkt mot 
marken och att det är så luf-
tigt som möjligt vid tak och 
sidor. Det går också att lagra 
veden i stapel utomhus, stap-
lar man enligt konstens alla 
regler kommer bara det 
översta lagret av veden att bli 

fuktigt. Man kan också skyd-
da gärna vedstapeln med ett 
enkelt tak. Då är det viktigt 
att se till att vinden kan spela 
mellan taket och veden. 

Att täcka veden med pre-
senning är ingen bra lösning 
eftersom fukten från marken 
och veden inte kan avdunsta 
då. Fuktig ved angrips också 
lättare av röta, vilket snabbt 
förbrukar energivärdet i den.

Björk och andra 
Kluven ved torkar mycket 
snabbare än annan ved. Björ-
kved behöver klyvas så snart 
som möjligt, annars blir den 
hård och svårarbetad. Tall- 
och granved är däremot lätt-
are att klyva om den fått 
torka något. 

Ekved går utmärkt att elda 
med, men det är viktigt att 
blanda ut ekveden med an-
nan ved vid förbränning. 
Ekved innehåller mycket 
energi, men också mycket 
garvsyra som är aggressivt 
mot både kamin och mur-
bruk. Man ska aldrig elda 
med målat trä, impregnerat 
virke, spånskivor eller dy-
likt. Det kan skada både ka-
minen och miljön och tänk på 
att ved bör ligga i rumstem-
peratur 24 timmar innan 
eldning. 

Aska
Askan bör förvaras i ett 
obrännbart kärl med lock. 
Kärlet ska alltid placeras på 
obrännbart material efter-
som aska behåller värmen 
under många dagar. 

Aska från kaminen kan 

återföras till skogen, för att 
sluta kretsloppet. Man kan 
också sprida mindre mäng-
der aska i den egna trädgår-
den, på gräsmattor och runt 
prydnadsbuskar, som en 
vårkalkning. Men askan bör 
inte läggas på mark där livs-
medel odlas. 

I kretsloppet
Ved är en förnybar energikäl-

la som ingår i det naturliga 
kretsloppet. Biobränslen, 
vanligen ved eller pellets, 
nybildas inom överskådlig 
tid och när de brinner frigörs 
koldioxid som går ut via 
rökgaserna. Skogen växer 
och använder koldioxid för 
att bygga upp ny biomassa 
och koldioxidens kretslopp 
är slutet. Den koldioxid som 
frigörs vid förbränningen av 

biobränslen bidrar därför 
inte till att öka mängden kol-
dioxid i atmosfären. 

Vid förbränning av fossila 
bränslen, som kol, olja och 
naturgas, frigörs koldioxid 
som legat lagrad i jordens 
inre och som inte deltagit i 
det naturliga kretsloppet 
mellan atmosfären och växt-
ligheten på miljontals år. Det 
ger därför nettotillskott av 

koldioxid. Användning av 
fossila bränslen bidrar till 
klimatförändringar med sti-
gande temperatur på jorden 
som följd. Det är detta som 
kallas för växthuseffekten. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Källa: Naturvårdsverket, Contura och Jotul

Bli energismart!
– ett aktuellt tema i Melleruds Nyheter
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

Utnyttja din öppna spis!

JOTUL F135
NU 14 490:-
Ord. pris 15 990:-

SPARA
1 500:-

JOTUL C 400
NU 13 500:-
Ord. pris 15 000:-

SPARA
1 500:-

Före

Efter
Bygg om din öppna spis med en kassett till en 
riktig värmekälla med modern förbränning. 
En god investering. Vi utför installationen

Före

Kostnadsfri o� ert

Miljömässa i Mellerud
Lördag 12 november an-
ordnas en stor miljömässa 
i och runt Kulturbruket på 
Dal i Mellerud. Mässan är 
kopplad till körverket och 
föreställningen Hopp som 
ges i Sparbankssalongen 
på eftermiddagen. 
Mässan har tre teman: 
Klimatsmart boende, Kli-
matsmarta transporter och 
Närproducerade livsmedel. 

I dagsläget finns 20 anmälda 
utställare, som tillsammans 
täcker in dessa tre teman. 
Besökarna kommer att kunna 
se elbilar och elcyklar, sol-
paneler och pelletspannor, 
representanter för Dalslands-
mat, samt möta några myn-
digheter och organisationer 
som arbetar med miljö- och 
klimatfrågor. Man arbetar 
fortfarande på att utöka an-

talet utställare och bredda 
utbudet än mer.

Föreställningen Hopp är 
skriven av Mats Alfredsson 
och Simon Ljungman. Den 
framförs av körsångare från 
Mellerud tillsammans med 
en kör och musiker från 
Kungälv.

Det är fri entré till mässan, 
men entréavgift till föreställ-
ningen.

”Värmepump är en jättebra investering”

Daniel Persson startade DP Rörservice våren 2016. Här skruvar han fast 
en koppling och tätar med lin och pasta i sin fullt utrustade företagsbil.

kronor. Borstar du till exem-
pel tänderna under rinnande 
vatten går det åt omkring tio 
liter. Det blir 7 300 liter per 
år. Ett bad kräver cirka 150 
liter vatten jämfört med 45 
liter för en dusch på fem 
minuter. Duschar du 15 mi-
nuter går det åt 180 liter 
vatten.

– Genom att sänka tempe-

returen en grad förbrukar du 
ungefär fem procent mindre 
energi på uppvärmningen. 
Numera är nästan alla toalet-
ter snålspolande med två lä-
gen; två- eller fyralitersspol-
ningar. Gamla toaletter 
använder upp till tio liter 
vatten per spolning. Ett annat 
exempel är blandare med 
kallstart som standard för att 

spara på varmvattenåtgång-
en, förklarar Daniel.

Hans företag har kunder 
runt om i kommunen, fram-
förallt privatpersoner. Daniel 
kör runt med en fullt utrustad 
företagsbil, där allt finns för 
den dagliga verksamheten.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Företagsbilen som är fullt utrustad för Daniels verksamhet. Foto: Privat.

25-årige Daniel Persson, 
Mellerud startade DP 
Rörservice i våras. Verk-
samheten har rullat på 
bra. Här ger Daniel några 
tips för att spara energi i 
hemmet.
– Värmepump är en jättebra 
investering, det handlar om 

relativt mycket pengar men 
du tjänar in kostnaden gan-
ska snart, säger Daniel.

Mest aktuellt i dagsläget 
för Daniel är luft/vattenvär-
mepumpar och bergvärme-
pumpar (dyrare än luft/vat-
tenvärmepump, kostnaden 
beror på hur omfattande 

borrningsarbetet blir). Med 
en luft/vattenvärmepump 
kan du sänka uppvärmnings-
kostnaden med upp till 80 
procent, beroende på var du 
bor, bostadsyta, val av vär-
mepump och om du använ-
der kylfunktion eller inte.

– Den klarar kyla ner till 
minus 25 grader, sedan går 
elpatronen in. De flesta som 
jag installerar värmepumpar 
åt har pellets eller ved sedan 
tidigare, förklarar Daniel.

Även en bergvärmepump 
kan minska energikostnaden 
med upp till 80 procent. Det 
handlar om ren lagrad solen-
ergi som hämtas från djupt 
ner i berget, sjöbotten eller 
någon meter under gräsmat-
tan. 

Vilket som passar bäst be-
ror på husets energibehov, 
vilket värmesystem som 
finns och hur tomten är be-
skaffad. 

Droppande kran
– En droppande kran gör att 
det lätt springer iväg i vatten-
kostnader, särskilt om det är 
varmvattnet, då går det ju på 
elräkningen också, säger 
Daniel.

På Vattenfalls hemsida står 
följande: En lätt droppande 
kran gör av med nästan 100 
liter vatten per dygn. Står 
kranen och droppar under ett 
helt år kostar det nästan 600 

Försäljning av överskottsel
Om du säljer överskottsel 
är den ersättning du får 
från elhandelsföreta-
get och elnätsföretaget 
momspliktig och du måste 
därför vara momsregist-
rerad, eftersom det räk-
nas som ekonomisk verk-
samhet. Det gäller oavsett 
belopp och det finns ingen 
miniminivå.
Förutom moms finns det två 
andra skatter som kan kom-
ma ifråga när du säljer över-
skottsel: inkomstskatt och 
energiskatt. 

För att betala momsen be-
höver du registrera dig hos 
Skatteverket för momsbetal-
ning.

Om ni är flera som har 
avtal att sälja el mot ersätt-
ning in på nätet ur samma 
anslutningspunkt, till exem-
pel vid samägd fastighet, ska 
samtliga vara momsregistre-
rade. Ett alternativ är att ni 
utser en representant för re-
dovisningen av momsen (en 
så kallad representant för 
enkelt bolag).

Dra av moms för i 
nvesteringskostnader
Huvudregeln är att du inte får 

dra av moms för inköp till en 
”stadigvarande bostad”. En 
solanläggning som du instal-
lerar på din bostad eller ditt 
garage räknas som inköp till 
stadigvarande bostad. 

Du kan bara dra av mom-
sen från inköp till solcellsan-
läggningen om den ”uteslu-
tande används för ekonomisk 
verksamhet” – det vill säga 
att du säljer all el som du 
producerar.

Räknas som  
kapitalinkomst
Att ha en solcellsanläggning 
på din villa räknas inte som 
att du har en näringsverk-
samhet. Det innebär att in-
komsterna från försäljningen 
av överskottselen istället 
räknas som kapitalinkomst 
på produkt från privatbostad.

Du kan därför sälja el för 
upp till 40 000 kronor per år 
och per fastighet med solcel-
ler utan att behöva betala 
inkomstskatt.

Ingen energiskatt
Om du bara producerar och 
levererar el från solcellsan-
läggningen som sitter på din 
villa eller ditt fritidshus be-

höver du inte betala energi-
skatt för elen. Detta gäller 
under förutsättning att ersätt-
ningen för den levererade 
elen inte överstiger 30 000 
kronor.

Ingen F-skatt
Även om du måste registrera 
dig och betala moms, räknas 
inte solcellsanläggningen 
som näringsverksamhet. 
Därför kan du inte få F-skatt 
för försäljningen av el från 
dina solceller. Om du har en 
F-skatt för annan verksam-
het, kan du inte använda den 
i detta sammanhang efter-
som det inte ingår i din nä-
ringsverksamhet. 

Exempel på moms vid för-
säljning av överskottsel
Lars har under året fått 750 
kronor i ersättning från el-
handelsföretaget för över-
skottsel han har matat in på 
elnätet. Denna ersättning in-
kluderar moms med 150 
kronor (600 kronor multipli-
cerat med 25 procent). Han 
måste därför vara momsre-
gistrerad och redovisa och 
betala 150 kronor i moms.

Källa: skatteverket.se
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Vi säljer, installerar och 
servar värmepumpar

Minska din elkostnad och 
få en härlig värme i vinter 
med en värmepump från
Mitsubishi eller Innova

Är du intresserad av Solceller 
för egen elproduktion?
Producera då din egen el med 
solceller
Vi levererar och installerar kom-
pletta lösningar för små och 
stora fastigheter

Kontakta eller besök oss i butiken om ni har frågor eller vill veta mer

Hantverksgatan 3, 464 34 MELLERUD • 0530-100 13

Är du intresserad av Solceller 
för egen elproduktion?
Producera då din egen el med 
solceller
Vi levererar och installerar kom-
pletta lösningar för små och 
stora fastigheter

Torka tvätten med avfuktare

Butiksledaren Henrik Karlsson visar den speciella modellen av avfuktare 
som både klarar av att avfukta större utrymmen och torka din tvätt på 
bara ett par timmar.

Avfuktaren har utblåset placerat på ovansidan, vilket innebär att tvätten torkar snabbare och mer energi-
effektivt.

Om du anlitar släktingar 
med rot- och rutavdrag

Kunskapen kring hur rot- 
och rutavdrag för tjänster 
får användas hemma hos 
närstående är fortfarande 
låg. I Skatteverkets kon-
troll av 69 företag har 40 
gjort fel.
– Rot- och rutavdrag för 
tjänster i hemmet får inte 
användas hos vissa släkting-
ar, säger Cajsa Toresten på 
Skatteverket.

Årets kontroll av rot- och 
rutavdrag riktas särskilt mot 
arbete som utförs av närstå-
ende. Det är alltså när den 
som till exempel städar eller 
bygger om gör det hos någon 
nära släkting och sedan begär 
rot- eller rutavdrag. Vem som 
är närstående bedöms utifrån 
den som köper tjänsten. 

Av de granskningar som 
Skatteverket hittills gjort i år 
gäller 69 stycken arbete som 

utförts av närstående. 40 av 
dem har lett till någon form 
av åtgärd. 1,8 miljoner kro-
nor har betalats tillbaka av 
företagen. Av de 40 företa-
gen är sex nya företag och 34 
etablerade.

– Vi har i flera år sett att 
många gör fel när det gäller 
just släktingar, säger Cajsa 
Toresten, verksamhetsut-
vecklare på Skatteverket.

De allra flesta fallen, 38 av 
40, har gällt rotavdrag. Upp-
täckta fel är att arbetet är ut-
fört till syskon, makar, svär-
mor, barn, mor- och 
farföräldrar. Reglerna för 
närstående gäller både för 
rot- och rutavdrag.

– Det är viktigt att känna 
till vilka regler som gäller. 
Givetvis får man utföra 
byggarbeten, hushållsnära 
tjänster och it-arbeten hos 

nära släktningar, men då går 
det inte alltid att göra rot- och 
rutavdrag, säger Cajsa Tores-
ten.

Nya regler infördes vid 
nyår, då rotavdraget sänktes 
från 50 till 30 procent av ar-
betskostnaden. Även regler-
na för rutavdrag ändrades. 
Där är skattereduktionen 
fortfarande 50 procent av 
arbetskostnaden, men max-
beloppet är sänkt till 25 000 
kronor per person. 

Den som fyllt 65 år vid 
årets ingång kan fortfarande 
få 50 000 kronor i reduktion 
om året. Maxbeloppet, den 
totala skattereduktionen, är 
oförändrad 50 000 kronor per 
person och år. Från och med 
augusti i år utökades rutav-
draget till att omfatta flytt 
och it, samt fler tjänster inom 
trädgård.

Elcyklar säljer rekordbra
Det säljs allt fler elcyklar i 
Sverige. I år väntas försälj-
ningen öka till cirka 45 000 
sålda elcyklar, vilket kan 
jämföras med förra året 
då cirka 30 000 elcyklar 
såldes.  
En Sifo-undersökning visar 
också att mer än en tredjedel 
av svenska folket kan tänka 
sig att köpa en elcykel. I ål-
dersgruppen unga vuxna 
(upp till 29 år) är siffrorna 
ännu högre – här säger så 

många som 44 procent att de 
kan tänka sig att köpa en el-
cykel.

– Nu är elcykelboomen 
här, säger Klas Elm, VD 
Svensk Cykling.

I och med årets försälj-
ningsökning står elcykeln nu 
för cirka sju procent av den 
totala marknaden. 2015 sål-
des cirka 30 000 elcyklar i 
landet, i år har försäljningen 
ökat till cirka 45 000 cyklar. 

– Vi ser många tecken på 

att elcykelboomen är här nu 
och att intresset kommer att 
fortsätta att växa. Inte minst 
lockas tveksamma bilister att 
välja cykel som transportme-
del, säger Klas Elm.

I flera europeiska länder 
står elcykeln för en mark-
nadsandel mellan 15-20 
procent, men den är ännu så 
länge lägre i Sverige, där 
marknadsandelen idag är 
cirka sju procent.

Källa: Svensk Cykling

Fukt och dålig lukt kan bli 
ett stort problem i källare, 
bad- och tvättrum. En av 
Woods modeller av avfuk-
tare är speciellt lämpad 
för att avfukta större ut-
rymmen samt torka tvätt.
Den ger dessutom en effektiv 
luftvärmepumpseffekt och 
renar luften samtidigt som 
den är såpass kraftfull att den 
klarar av stora utrymmen.

– Den ger hög avfuktning-
skapacitet ända ner till plus 
en grad, det är få produkter 
som klarar det ner till såpass 
låg temperatur, säger Henrik 
Karlsson, butiksledare på 
Optimera i Mellerud.

Han förklarar att den är 
lämplig att använda i gara-
get, källaren, tvättstugan och 
icke uppvärmda stugor vin-
tertid.

– Den ger mer effektiv 
värme i ett rum än ett elele-
ment, understryker Henrik.

Det tar bara 1,5-2 timmar 
så är din tvätt torr.

– Därför är den mer ener-
gisnål och ekonomisk än en 
torktumlare. Vi har till exem-
pel inte plats för en torktum-
lare hemma, utan använder 
en sådan här avfuktare. Vi 
hänger upp tvätten och stäng-

er dörren. Allt är klart efter 
cirka två timmar. Bara att 
vika ihop tvätten, enkelt och 
bra, förklarar Henrik.

Han menar att den skulle 
kunna ersätta både torktum-
lare och värmekällan i tvätt-
stugan. 

– När det gäller att energis-
para, så är det mycket billi-
gare att värma upp torr luft 
än fuktig luft. Precis så blir 
det när man använder en 
avfuktare, påpekar Henrik.

Arbetsområdet sträcker 
sig upp till 235 kvadratmeter, 
men rekommendationen lig-
ger på upp till 120 kvadrat-
meter. Luftflödet är max 345 
kubik i timmen. Ljudnivån 
ligger på cirka 49 dB.

Vid 20 graders värme och 
70 procents luftfuktighet är 
effekten 540W i timmen.

– Jämför med ett elelemant 
som ofta ligger på 2 000 W i 
timmen, säger Henrik.

Kampanjpriset ligger för 
närvarande på cirka 5 000 
kronor.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Boka tid för kostnadsfri och opartisk...

Energi &
Klimatrådgivning
Du når oss via din kommuns växel.
Information också på vår hemsida
www.energiradvast.se

Solceller på lantbruk –
det mest lönsamma sättet 

att installera på!
Totalentreprenad eller 
montera i egen regi.

Nordic Solar Sweden AB • Ståltorpsvägen 10 • 670 10 Töcksfors 
Tel +46 54 14 06 60 • solel@nordicsolar.se

www.nordicsolar.se

villapellets
Fr. 2.100 kr/pall
Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.seMagnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

LED-belysning i trädgården sparar 
energi och skapar fin stämning

Thomas Mattsson, vd XL Bygg Mellerud, visar delar av sortimentet när 
det gäller dekor- och väggbelysning.

dessutom bländade. Därför 
har många insett fördelen att 
istället skaffa flera LED-träd-
gårdslampor som lyser upp 
gården på olika sätt. 

Var är det då viktigast att 
ljussätta? Uppfarten, entréer, 
gångar och portar är några 
exempel. Det ska kännas 
tryggt att gå till och från bi-
len.

– En gårdsbelysning med 
traditionella glödlampor drar 
125W i timmen, medan en 
LED-belysning inte drar mer 
än 50W i timmen. En gam-
maldags gårdslampa har en 
brinntid på cirka 10 000 
timmar, drygt ett år, medan 
en LED-lampa har en beräk-
nad livslängd på 50 000 
timmar – det vill säga 5,5 år, 
berättar Thomas Mattsson, 
vd på XL Bygg i Mellerud.

LED-lamporna ger ett 
kraftigare vitt sken, många 
anser det vara mer behagligt 
än de traditionella lamporna.
Thomas visar en vägghängd 
gårdsarmatur i aluminium 
med LED-lampa. Den kostar 
cirka 2 000 kronor, en hålla-
re för 360 kronor tillkommer 
om man inte redan har en 
sådan.

När det gäller dekorbelys-
ning i trädgården finns det 
många olika sorter att välja 
mellan. Det finns till exem-
pel LED-lampor att sänka 
ner i trallgolvet, att ha i ra-
batten, i muren eller längs 

En vägghängd LED-gårdsarmatur i aluminium som drar 50W i timmen, jämför med traditionell belysning 
som drar 125W i timmen.

Elpriset i oktober – högst i år
I oktober har tempera-
turen legat under det 
normala samtidigt som 
vi haft mindre nederbörd 
och relativt lite vind. 
Det gör att elpriserna stiger, 
medelpriset i oktober väntas 
bli det högsta i år med ett snitt 
på cirka 35 öre per kWh, 
enligt elbolaget Bixias må-
nadsrapport. Det är 100 pro-

cent högre än elpriset i febru-
ari, då snittpriset var drygt 18 
öre per kWh.

Hösten har gett betydligt 
mindre nederbörd än normalt 
vilket gjort att nivåerna i 
vattenmagasinen har sjunkit. 
Magasinen har nu samma 
låga energiinnehåll som hös-
ten 2014. Mycket sannolikt 
når vi också inom kort ned 
till ännu lägre nivåer, nivåer 

Det blir allt vanligare att 
ljussätta sitt hus och träd-
gård. De nya LED-lampor-
na gör det möjligt att vara 
generös med ljus utan att 
få dåligt samvete för elför-
brukningen. 
En trädgårdsbelysning med 
LED-lampa drar en tiondel 

så mycket ström som glöd-
lampor. Dessutom slipper du 
byta glödlampor lika ofta.

Många gör felet att bara ha 
en stark lampa som lyser upp 
hela gården. Då blir kontras-
ten stor mellan det som är 
upplyst och det mörka. De 
som går i trädgården blir 

vi hade under vintern 2013.
– Eftersom vattenkraften 

står för drygt 60 procent av 
elproduktionen i Norden, har 
vattenmagasinsnivåren en 
stor påverkan på det nordiska 
elpriset, säger Matina Ro-
senberg, analytiker och me-
teorolog på Bixia. 

Samtidigt har det varit ett 
kabelbrott i Oslofjorden vil-
ket begränsat överföringska-
paciteten från Norge till 

Sverige. Dessutom har de 
höjda elpriserna på kontinen-
ten drivit upp priset i Norden. 

– Om det torra vädret fort-
sätter och det höga kontinen-
tala består eller blir än högre 
kan det rörliga elpriset bli 
ännu högre. Därför kan det 
vara läge att binda elpriset 
för hushåll som vill ha kon-
troll och veta mer exakt vad 
elen kostar varje månad, sä-
ger Matina. 

infarten. LED-lamporna till 
dekorbelysningen drar mel-
lan en till fem watt och har 
en lång livslängd.

Även när det gäller arbets-
belysning märker Thomas ett 
ökat intresse för LED-lam-
por.

– Det har blivit populärt 
eftersom de har ett behagli-
gare ljus, du blir inte bländad 
om du tittar in i den. Det är 
uppskattat särskilt av bygg-
arbetare, säger Thomas.

Han förklarar att LED-lam-
por var betydligt dyrare än 
traditionella glödlampor för 
ett år sedan. Idag är inte skill-
naden i pris alls så stor, även 
om LED-lampor fortfarande 
är lite dyrare.

– Att använda LED-glöd-
lampor innebär en 80-pro-
centig energibesparing. De 
har upp till 15 000 timmars 
brinntid.

Han gör en jämförelse. Om 
du har tre  traditionella gårds-

belysningar innebär det 
375W som lyser förslagsvis 
sex timmar mellan klockan 
18 till 24. Med LED-belys-
ning sparar du in 225W i 
timmen.

– Det innebär stora bespa-
ringar över längre tid, kon-
staterar Thomas.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: 5W i en LED-lam-
pa motsvarar 40W i en tradi-
tionell glödlampa.
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Idag onsdag 2/11 15.00
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: Gröna Bönor
Onsdag 9/11 11.00
Sopplunch med tema Demens 
Se separat annons
Onsdag 16/11 15.00
Poesi och glädje om 
Lina Sandell, barnatrons poet
Torsdag 17/11 18.00
Reseberättelse från Kambodja 
– Fam. Celinder

Kyrkofullmäktige 
i Frändefors församling 

sammanträder
i församlingshemmet.

Onsdag 9 nov. kl. 19.00
Ärenden enligt anslag  
och utsänd kallelse.

Ordföranden

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

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

Brålanda • Frändefors

Korna inne på Evenstorp
Efter vårens kosläpp har 
de fått frågan från besö-
kare om att få se när de 
tar in hereforddjuren för 
vintern. Sofia och Magnus 
Karlsson nappade på idén.
I lördags fick den som ville 
se hur djuren utvecklats un-
der sommaren och hur de  
flyttade in i den nya ladugår-
den på Evenstorp gård.

 Några kor flyttade in redan 
på fredagen då de transporte-
rades hem från Kroppefjäll. 
Ett 80-tal kom från naturbe-
tet runt gården. När Magnus 
och hans medhjälpare öpp-
nade grindarna gick de lugnt 
och fridfullt in i ladugården. 
Den sista var dock lite svår-
flörtad och fick lockas in med 
en hink kraftfoder. 

De nosade på den nya hal-
men och inredningen och så 
snart publiken drog sig till-
baka vågade de sig fram för  
att äta av de väldoftande en-
silagebalarna.

Rullgardin
Kornas nya ladugården är 22 
gånger 54 meter och vägg-
höjden fyra och en halv me-

Djuren har rikligt med halm. Pernilla Torkilsson och Egon Oswaldsson 
diskuterar likheter och skillnader mellan att föda upp grisar och kor 
med Magnus Karlsson. 

Kalvarna som nu är nästan lika stora som sina mammor, ska nu skiljas från dem.

En epok i graven

Nu verkställs beslutet om 
rivningen av Sundals Ryr 
skola.
Litet elevunderlag och stora 
renoveringsbehov gjorde att 
Sundals Ryrs skola lades ner 
för några år sedan.

Inget av de förslag som 
funnits för en fortsatt an-
vändning av lokalen har an-
setts hålla. Kommunen river 
därför skolan.

Simon Svenningsson och 
Kristoffer Johansson, Tors-
landa Gräv & Schakt, börja-
de den 19 oktober arbetet 
med att rivningen. 

– Vi har ställt tunga saker 
framför dörrarna för att ingen 
ska gå in när vi river byggna-
den, vilket hänt. Vi vill inte 
att någon ska komma till 
skada, säger Kristoffer.

– Det mesta plockar vi med 

Rivningsarbetet pågår onsdagen den 26 oktober.

grävmaskinen, berättar Si-
mon och drar bort några el-
ledningar.

Rivningsmassorna sorte-
ras på plats och forslas bort 
till avsedda ändamål.

Marianne Karlsson

Så här långt hade man hunnit lördagen den 29 oktober.

Vänersborgs Farmartjänst 25 år
Vänersborgs Farmar-
tjänst, där företagare med 
god kompetens använder 
sina egna maskiner och 
fixar de flesta jobb, har 
firat 25-års jubileum. 
Jubiléet hölls på loftet i Tjär-
takan i Frändefors, där det en 
gång började.

För att bättra på sina före-

tags lönsamhet bildade de 
1991 Vänersborgs Farmar-
tjänst, ekonomisk förening. 
Maskinerna användes fler 
timmar och kunderna fick 
arbeten utförda med god 
kompetens. Det har gjort 
dem efterfrågade.

Verksamheten växte och 
de hyrde en lokal på Torpa-

området i Vänersborg, som 
de nu äger. Medlemmar job-
bar i Farmartjänst, men de tar 
även in arbetskompetens 
från andra företag och hyr ut 
personal. De är ISO-certifie-
rade inom kvalitet och miljö.  
Många regler och lagar om-
fattar verksamheten.

Kunder är kommuner, fö-

Från vänster: Leif Lindström och Sven-Olov Zakrisson, har varit med från början, Rolf Hallsten, initiativtagare, 
Inger Jakobsson, nuvarande ordförande, Sune Larsson, initiativtagare och tidigare ordförande samt Gert 
Carlsson, tidigare ordförande. Foto: Ing-Marie Norrman.

retag och privatpersoner som 
vill ha utfört mycket rot- och 
rutarbeten.

De nuvarande 48 medlem-
marna i Vänersborgs Far-
martjänst kommer från 
kommunerna i närområdet. 
Fördelningen är 40/60 kvin-
nor/män och medelåldern 
ligger på 50 år.

– Vårt koncept fungerar 
och vi har tagit in nya yngre 
medlemmar så det ser bra ut 
inför framtiden, säger Paula 
Hallsten.

Festligt
Det var hemma hos henne 
och maken Rolf allt började, 
så därför firades jubiléet där. 
Tidigare och nuvarande 
medlemmar med respektive 
samt leverantörer och kunder 
som funnits med från början 
var inbjudna. 120 personer 
hade en trevlig kväll med 
mat, tipspromenad och min-
nen.

– Presenterna vi fick gjorde 
vi ett lotteri av och de allra 
flesta fick en vinst, berättar 
Paula Hallsten.

 Marianne Karlsson
 

ter och tio meter till nock. 
Cementväggen är dryga 
metern hög och ovanför den 
kommer det att bli en två 
meter ventilerande rullgar-
din som reglerar temperatu-
ren inne hos djuren och ska 
förhindra att snö blåser in.

Båda gavlarna har mycket 
ljusinsläpp liksom plastta-
ket, som är avsett för växt-
hus. Vattenkopparna är isole-
rade för att inte frysa om det 
blir en kall vinter.

Utefter långsidorna är det 
matbord för djuren. Deras 
sovplats är en djupströbädd 
och gödseln hanteras i en 
skrapgång. Genom flyttbara 
grindar kan man styra var 
djuren ska vara. 

Kalvarna som föddes i 
våras ska nu skiljas från sina 
mödrar.

– Korna får vårt eget eko-
logiska ensilage i rundbalar 
och kalvarna får även kraft-
foder. Vi strör med halm som 
sprutas in i boxarna och 
hoppas det räcker att ta ut 
ströbädden i maj när det är 
dags att börja odla hallon 
igen. Skrapgången körs ofta 
ren med traktor, berättar 
Magnus.

Bra resultat
I caféet och butiken fanns 
Sofia och hennes medhjälpa-
re. Köttlådor som beställts 
avhämtades. Från Partille 
kom familjen Östeberg.

– Det är vår tredje köttlåda 
vi köpe. Så fint kött, bästa 
tänkbara. Vi är stamkunder 
här, säger de innan de intar 
fikat.

– Det har fungerat bra med 
hallonen i växthusladugår-
den och vi har fått en bra 
skörd, totalt 3 700 kilo, det 
mesta i växthusladugården. 
Vi sålde mycket färska hal-
lon och jag har fryst in mer 
än tidigare så det har varit en 
god skörd, säger Sofia. 

Hon och Magnus har fått 
förfrågningar och ska ta emot 
studiebesök från andra odla-
re som har liknande planer 
med kombinerad använd-
ning av ekonomibyggnader.

Ett 80-tal personer besökte 
gården denna dag och tittade 
på djuren och provade 
Evensburgaren av endast 
nötkött.  Efter allhelgonahel-
gen har Evenstorp öppet på 
lördagar fram till jul.

 Marianne Karlsson
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Volvo modellår 2017: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,0. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6 Twin Engine – XC90 T6 AWD). Miljöklass 
Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. * Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, 
Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transport styrelsens 
avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Reservation för tryckfel.w

MADE BY SWEDEN
Volvo V60 från 242.900:-

VINTERHJUL PÅ KÖPET
Köper du en ny Volvo så bjuder vi på vinterdäck monterade  
på Volvo Original aluminiumfälg. Värde från ca 12 000:– 
Gäller vid köp av ny Volvo utom 90-serien t.o.m. 21 nov. 2016.

Volvo V60. Familjens sportkombi
Volvo V60 är familjebilen med oslagbar körkänsla. I Business-utförande får du riklig 
utrustning med bland annat High Performance ljudanläggning med Bluetooth, 
parkeringssensor bak, farthållare med mera. Allt till ett mycket attraktivt pris.  

Prisex.    Pris  Privatleasing* 

Volvo V60 T3 Business. 152 hk. Inkl Metallic 251.800:- 3.295:-/mån 

Vänersborg Johannesbergsvägen 1  
Uddevalla Kärranäsvägen 2 
Dingle Kustvägen 1 
Åmål Vänersborgsvägen 17 

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 
Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3

Oviss final väntar för MIF
FOTBOLL 
Idag, onsdag, spelar Mel-
leruds IF DM-final mot IF 
Viken från Åmål. Viken 
var laget som slog ut MIF 
i semifinal 2015.
På Dalslands Sparbanks Are-
na spelas det final ikväll, när 
Mellerud ställs mot Viken. 
Rivalerna har redan mötts två 
gånger denna säsong, där 
Viken varit det bättre laget. 
Hemma i våras blev det 1-1 
efter att Albin Broberg räddat 
poäng i slutet. På bortaplan 
blev det, som många säkert 
försökt förtränga, ett sam-

manbrott trots att Viken 
spelade med två man mindre 
i 1-5-förlusten.

– Vi har en revansch att 
utkräva efter fyra tappade 
poäng mot Viken. Vi har 
spelat ett tufft kval och det är 
skönt att ha denna match att 
se fram emot. Förhoppnings-
vis kan vi få vinna en titel i 
år, sa Melleruds tränare Peter 
Jonasson.

Albin Broberg har varit 
viktigt för laget under sä-
songen och mäktat med fyra 
mål i division 4 som mittfäl-
tare. Han har respekt för Vi-
ken men vet samtidigt att 

hans lag besitter bra kvalite-
ter.

– DM är alltid viktigt för 
Svenska cupen står på spel 
nästa år. Viken är alltid tuffa, 
vilket vi märkte sist möte när 
vi åkte på en riktig käftsmäll. 
Kommer vi upp i vårt max i 
finalen så är vi det bästa laget 
helt klart. Kvalet blev inte 
alls som vi tänkt, men sett 
över dessa tre matcher så var 
det rätt lag som spelar i divi-
sion 3 nästa år och det är bara 
att gratulera Kungahälla, sä-
ger Broberg.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
Vinst mot serieledarna

Elin Glimblad satsar för fullt mot Kroppskulturs målvakt.

Andra halvan blev match-
bilden en annan och hemma-
laget började ösa in mål från 
kanterna och även niome-
tersskott. Trots en storspe-
lande målvakt i Kropps så 
vände hemmalaget till vinst 
med 20-17 och glädjen var 
total. 

Viktigt också för tjejerna 
att känna att ett underläge 
aldrig är kört i handbollen. 
Det går att vända. Skön be-
kräftelse också på att vi till-

hör toppen i serien då Kropp-
skultur tidigare i veckan slog 
Sävehof med två bollar, ett 
Sävehof som vi nyligen spe-
lade lika med.

Det var många på läktaren 
denna dag som fick gå hem 
och duscha efter denna ma-
kalöst spännande och fantas-
tiska match, det är helt klart 
ingen sport för svaga hjärtan.

Text:  Ledarna
Foto: Marcus Ek

Lyckat genrep för FCM
FUTSAL 
FC Mellerud laddar för se-
riepremiär nu till helgen. I 
söndags genrepade man 
mot två lag från division 1 
i Färgelanda IF och Costa 
Oeste.
FC Mellerud har en del att 
finslipa innan seriepremiä-
ren på söndag borta mot 
Malmö City FC.

I Färgelandas sporthall, 
där båda matcherna spela-
des, blev det idel segrar för 
SFL-laget.

Stundtals såg det riktigt bra 
ut både i spelmässigt och 
försvarsmässigt. Och som 
jag sagt tidigare; resultatet 
var inte viktig, berättar Mel-

leruds spelande tränare Val-
on Gashi.

I den första matchen mot 
Färgelanda låg Mellerud 
under efter elva minuter men 
kvitterade till 2-2 före paus. 
I den andra halvleken visade 
man att det är skillnad på 
kvalitet, då FCM gick ifrån 
till 6-2, men slappnade av i 
slutet då hemmalaget kunde 
få två tröstmål.

Stundtals gjorde vi det 
riktigt bra. Men vi har vissa 
saker vi behöver finslipa in-
för malmömatchen, det är 
små detaljer och det kommer 
vi att ta på träningarna under 
veckan, säger Gashi.

I den andra matchen under 

söndagseftermiddag stod 
Costa Oeste från Stenung-
sund för motståndet. Där 
blev det en bekvämare resa 
för FCM, som vann med 6-2.

Nu fick vi två tränings-
matcher där vi kunde träna på 
vissa saker som vi behövde 
träna på och fick två vinster 
med oss, det är viktigt för 
självförtroende. Vi hade kon-
troll i båda matcherna och 
kunde träna och genomföra 
dem de vi hade planerat inn-
an, berättade Valon.

Nu återstår några tränings-
pass innan premiären på 
söndag, mot Malmö.

  Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

HANDBOLL 
Under söndagen spe-
lades ett dubbelmöte 
mot Kroppskultur. Först 
ut var Melleruds IF:s  
P 05/06 som i och med 
det spelade sin tredje se-
riematch. 
Det var länge jämnt och 
spännande, men under andra 
halvan av matchen drog 
hemmalaget ifrån. Det var 
framför allt lyckade inspel 
till linjen som bidrog till 
många fina mål. Det var ock-
så möjligt tack vare motstån-
darnas utgrupperade försvar 
som skapade mycket utrym-
me på sex meter.

Det blev en komfortabel 
vinst med 17-10 och pojkar-
na var stolta över sitt spel. 
Debuterade i handbollssam-
manhang gjorde Rasmus 
Ström och Hilmer Dahl.

Därefter tog tjejerna i 
03/04 laget vid genom att 
möta serieledande Kropps 
från Uddevalla som hittills 
inte förlorat en match. 

Det krävdes en halvlek och 
lite taktisk omstrukturering i 
laget för att vända en dålig 
start. I halvlek låg man under 
med 8-11 och anfallsspelet 
hade inte det där extra som 
behövs för att vinna. 

Lila lördag hyllade Prince

Esteteleverna spelar för fullt i det lila rummet.

Under lördagsförmidda-
gen hyllade man världs-
stjärnan Prince i ett lila 
rum på biblioteket med 
musik framförd av Dahl-
stiernska gymnasiets 
estetiska program och lila 
princesstårta. 
Konstrummet på undervå-
ningen i biblioteket skimrade 
i lila, ena hörnet var helt fyllt 
av instrument och på en av 
väggarna spelades ett bild-
spel med Prince. Initiativet 

för eventet kom från An-
ne-Marie Bergh på Melle-
ruds kommunbibliotek. 

– Han gick ju bort så tra-
giskt i våras och han har varit 
en viktig person på 1980-ta-
let och väldigt många har 
haft en relation till honom. 
Jag kände att vi borde hylla 
honom på något sätt. Det är 
viktigt att ha samarbeten 
mellan olika aktörer i Melle-
rud och jag tänkte att estetis-
ka programmet förmodligen 

skulle tycka om att vara med 
och när jag frågade nappade 
de direkt,  säger hon.

– Vi har övat sedan skolan 
började. Det har varit väldigt 
kul och jag är väldigt nöjd 
med vårt framträdande, sä-
ger Axel Gustavsson, som 
går i tvåan på estetiska pro-
grammet och spelade elbas 
under konserten. 

Karolina Wessman

www.mellerudsnyheter.se
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Elitseriematch

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

Torpa Tips & Trav samt Gillbergs Tobak

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

VSVSVSVSVSVSIFK Vänersborg
TB Västerås

Onsdag 2/11 
Matchstart kl. 19.00

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD

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

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

HUSQVARNA 135

1.990:-
ORD. REK. PRIS 2.800:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

HUSQVARNA 135

1.990:-
ORD. REK. PRIS 2.800:- INKL. MOMS

ALKYLATBENSIN TVÅTAKT
5 liter förblandat alkylatbränsle som har
testats och fungerar utmärkt med 
Husqvarnas tvåtaktsmotor.

170:-
INKL. MOMS NYHET!

FÖR EFFEKTIVT 
SKOGSARBETE

Avslutning för friidrottarna i HIF

Håfreström IF:s friidrottare och deras ledare samlade på avslutningen. 
Foto: Privat.

HIF:s friidrottare har 
haft avslutning och sam-
manfattar säsongen med 
mycket bredd och trä-
ningsvilja. 

Man har anordnat friidrotts-
skola, Akveduktsjoggen, 
hjälpt till med Dalsland Ma-
rathon, klubbmästerskap och 
varit runt i Sverige på täv-

lingar ända upp på SM-nivå.
Kvällen inleddes med 

korv, bröd och fika. 
Så var det dags att dela ut 

årets olika utmärkelser. Årets 
klubbmästare blev Kim 
Rodén och Ulf Claesson. 

Träningspriserna gick till 
Shirin Husseini och Daan 
Lautenbach. Hederspriserna 
till Minna Geerts och Sakhi 
Husseini. Priset som Årets 
Kämpe gick till Bas Lauten-
bach. 

Hela tio ungdomsmärken 
delades ut för goda prestatio-
ner. Guld till Ida Jansson 
Andersson. Silver till Sahki 

Husseini, Kim Rodén, Min-
na Geerts och Gustav Söder-
blom. Brons till Shirin Hus-
seini, Lovisa Teodorsson, 
Daan Lautenbach och Vahid 
Hassani samt det röda märket 
(upp till elva år) till Alfred 
Söderblom. 

Eva Gerdén har i år haft 
god hjälp av Ulf Söderblom 
och Jos Geerts med ledarska-
pet och dessa tre fick en 
eloge för det jobb de gjort. 

Efter detta var det biofilm 
som gällde. Ett mycket upp-
skattat nöje.

Storseger för Giants – nu serieledare

Filip Karlsson var en av matchvinnarna hemma mot Walkesborg, med ett mål och två assist levererade. 
Foto: Anderas Asp

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 

IBK Walkesborg 99 

13-2 (2-0, 6-0, 2-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
1:a
04:03 1-0 Simon Mjörnestål
10:35 2-0 Michael Lind
2:a
03:21 3-0 Ove Zetterström
07:22 4-0 Simon Mjörnestål
10:23 5-0 Oskar Flodin
11:01 6-0 Mikael Bergman
14:44 7-0 Gustav Ahlqvist
18:11 8-0 Filip Karlsson
3:e
01:00 9-0 Michael Lind
01:22 10-0 Christian Ragnevi
06:12 11-2 Oskar Flodin
09:59 12-2 Simon Mjörnestål
16:07 13-2 Simon Mjörnestål

Minihandboll spelades i Lysekil
HANDBOLL 
MIF:s  första  sammandrag 
i minihandboll spelades 
i Lysekil den  29 oktober. 
Alla flickorna var nervösa 
och laddade inför start. 
MIF:s  flickor 07/08 är an-
mälda i två lag, så alla tjejer 

har möjlighet att få spela så 
mycket som möjligt. Det var 
16 tjejer som åkte  denna 
lördag, åtta tjejer i varje lag.

Första matchen blev en ny 
och spännande upplevelse 
för alla. I minihandboll räk-
nas inte poäng, utan alla lag 
gör så gott man kan. Men 

Melleruds IF:s flickor 07/08 lag ett. Foto: Privat. Melleruds IF:s flickor 07/08 lag två. Foto: Privat.

visst var tjejerna extra nöjda 
när känslan är att de fått in 
flest mål. 

Positiva och hejande för-
äldrar fanns på läktaren hela 

dagen och nu ser man fram 
emot nästa sammandrag den 
19 november i Färgelanda.

Ledarna

INNEBANDY 
Melleruds innebandy-
klubb flyger just nu i divi-
sion 6, som man leder efter 

fyra spelade omgångar. I 
lördags krossade man IBK 
Walkesborg med 13 mål 
mot två.

Giants nya tränare Michael 
Lind har fått en flygande start 
i inledningen på division 6.

Efter fyra omgångar leder 

på att vi orkar att hålla ifrån.
Det blir ju lätt att när man 

börjar ta en så stor ledning att 
man slappnar av men vi orkar 
att hålla ledningen och fort-
sätter trycka ifrån, säger 
Lind.

Så blev det i matchen före, 
borta mot Dingle, då Melle-
rud ledde med bekväma 5-0 
men matchen slutade 6-5 till 
slut.

Angående Simons egna 
fyra mål, så väljer han att 
hylla sina lagkamrater, med 
all rätt. Jag fick så fina fram-
spelningar så det var mest 
bara att lägga in bollen, men 
skulle nog säga att det sista 
kändes bra, speciellt efter fint 
förarbete utav Michael Lind, 
berättar Simon som kom 
tillbaka från Åmål IBK inför 
denna säsong och spelat i 
division 3. 

Men skillnaden är inte 
markant, enligt 19-åringen. 
Det är skillnad på de högre 
divisionerna men jag skulle 
inte säga att den är jättestor. 

Men vi har fått upp ett bra 
tempo och ett spelsystem 
som funkar och även ett lugn 
som tycks visas speciellt ef-
ter en sådan här match, säger 
Simon.

Mellerud hade kanske 
kunnat vinna med ännu stör-
re siffror efter 49 skott mot 
gästernas keeper.

MIBK har matchledigt nu 
till helgen men ställs därefter 
mot Grundsund som kryssat 
tre av fyra matcher i inled-
ningen på säsongen.

  Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Mellerud serien och har tre 
segrar i ryggsäcken.

En annan som funkar fint i 
laget är nygamla liraren Si-
mon Mjörnestål som gjorde 
fyra mål i Rådahallen.

Att vinna är ju alltid lika 
skönt men att vinna såpass 
stort känns som ett bra tecken 
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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

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Sön 6/11 kl. 12.00 - 13.00

MELLERUD – Läperud 6
Trevlig 1-plansvilla på landet ca 3 km sydväst om Mellerud. Verkstadsbygg-
nad med garage. Växthus och vedbod. Tomtarea 2 348 kvm.  
Pris 690 000:-

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.klmaskin.se
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KAMPANJ-

PRIS!

MOTORSÅG
445tb-serien
TrioBrake

TTTTTTEEEESSSSTTTT
      EERRAANNNNIIVVVVV

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

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

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

VAPENSKÅP köpes eller bytes 
mot mindre kassaskåp. 
Tel. 070-265 46 41

DUBBDÄCK Opel Astra 
1.800:-. Tel. 070-353 78 86.

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:                                                

Köpes

HUSVAGN -77 Knaus LUXUS 
Passat F. Ej fuktskadad. Förtält.
Besiktad och skattad. 6.500:-.  
Tel. 076-195 28 89.

FASTIGHETSMARKNADEN

Den 30 oktober 2016 gick 85 
vuxna och 12 barn OK Krop-
pefjälls tipspromenad runt 
OK-stugan. Det var alldeles 
ljuvligt höstväder och temat 
för dagens frågor var ameri-
kanska presidenter, mer eller 
mindre långsökt. Svar vux-
enfrågor: 1. 2 Rodham, 2. 1 
i NV, 3. X Säd, 4. 1 6190 
m.ö.h, 5. 2 Steiff, 6. 2 Little 
Boy, 7. X Lincoln Continen-
tal, 8. 1 Lee Marvin, 9. X 
Rhododendron, 10. 1 Bob 
Dylan. 11. X Sauli Niinistö, 
12. X Elvis Presey. Svar 
barnfrågor : 1. 1 Mc Queen, 
2. X Nyckelpiga, 3.1 Syre, 4. 
2 Eldninja, 5. 2 Nina Kanin, 

6. X Tryne, 7. 2 6 st, 8. 2 
Potatis, 9. X Veterinär, 10. 1 
Dollar, 11. 2, Barack 
Obama 12) 2, Pikachu. 
Skiljefråga: Svar: 111 st 
knappari burken. 1:a pris: 
Carina Hammar Knutsson 12 
rätt, 74 st. 2:a pris: Gerd 
Jansson Mld,11 rätt, 103 st. 
3:e pris: Claes Törnros D-R, 
11 rätt, 87 st. Extravinster: 
Jessica Sindler, Gbg, Britt 
Johansson, Mld, Peter Ver-
nersson, Mld. Barnvinnare 
Axel Lennartsson, Arvid 
Kerstin Wahl, Lerum, Hed-
vig Wahl, Lerum.

Nästa vecka är det säsongsav-
slutning, varmt välkomna!

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 30/10

Brunråttan gillar fuktiga miljöer
Brunråttan trivs överallt 
där människor håller till, 
och främst i fuktiga miljö-
er som till exempel källare 
och avlopp. 
Den lever gärna i och om-
kring platser där det finns 
avfall. I våra tätorter påträf-
fas de alltmer i parker och 
avloppssystem. Om oturen 
är framme kan den söka sig 
in i fastigheter och ställa till 
stora skador. Otäta avlopps-
stammar och avloppsbrun-
nar kan ge dem fritt spelrum.

Det tar tid att bli av med 
råttor. Brunråttorna gräver 
och gnager ut stora och långa 
gångsystem. I gångsystemen 
bygger de större kammare 

där de lägger upp matförråd 
eller har bon. Brunråttan är 
allätare och en allvarlig 
smittspridare.

Känner du till det  
här om råttor?

En råtta tar sig in genom 
ett 20 millimeter litet hål 
vilket är lika stort som dia-
metern på en enkrona.

En råtta kan klättra flera 
våningar på insidan av ett 
lodrätt avloppsrör.

Ett råttpar kan i teorin ge 
upphov till 800 – 1 000 nya 
individer under ett år.

En råtta lever ett till tre år 
och kan bli 25 centimeter 
lång, svansen oräknad.

Elektroniska råttfällor
Sedan tre år tillbaka har 
Melleruds kommun an-
vänt sig av elektroniska 
råttfällor i avloppssyste-
men. De flyttas runt utef-
ter behoven.
– Vi började testa med en 
elektronisk fälla 2013. De är 
miljövänliga och påminner 
om en slags giljotin, berättar 
Anders Broberg, VA-chef i 
Melleruds kommun.

När hyreshusen i kvarteret 

Ugglan revs märkte man av 
ett ökat antal råttor i avlopps-
systemet. Då inköptes ytter-
ligare två likadana fällor. I 
dagsläget är dock råttproble-
met inte större än tidigare, 
menar Broberg.

Man använder sig av tre 
stycken elektroniska fällor 
samt indikationsbeten.

– De påvisar om det finns 
råttor på platsen och då flyt-
tar vi dit en fälla. Om man 

har problem med råttor in-
omhus är det fastighetsäga-
rens ansvar, men får vi indi-
kationer på råttproblem nere 
i avloppssystemet ringer vi 
de skadedjursföretag vi sam-
arbetar med som i sin tur ska 
sätta ut fällor direkt. Vi har 
en kontinuerlig bekämpning 
med fällor eller beten för att 
eliminera råttor i vårt sys-
tem, förklarar Broberg.

Susanne Emanuelsson

Råttor simmar bra.
En råtta kan hoppa en me-

ter utan ansats.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

EKONOMITJÄNSTER

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

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

FAMILJEJURIDIK

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

MURARE

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

GOLV

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

SKROT

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

BILDELAR

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

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING

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

PSYKOTERAPI

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud
RING FÖR TIDSBOKNING !

Mellerud, Holms Torp 8 
Frit idshus i naturskönt område. Boarea : 50 kvm, 2 rok. 
Byggår: 1950. Tomtarea : 2397 kvm. Pris 495 000 kr / bud

Viss kunskap får man bara av erfarenhet. 
Vi har snart 80 år i branschen.

Går du i köp- eller säljtankar? Kontakta oss redan idag! 

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00 Innan snön faller
22.40 Om ett hjärta
23.40 Skolpojkarna - tecken-
 språkstolkat
00.10 MiffoTV - syntolkat
00.40 Jorden runt med Line
01.10 Kobra
01.40 Franciskus - en påve som 
 berör
02.10 Midnattssol

21.00 Next level
21.15 Mitt i naturen - syntolkat
22.15 Billions
23.15 Uti bögda
23.45 Jag är muslim
00.15 Robins
00.45 Ut i naturen
01.15 Korrespondenterna
01.45 Veckans brott

21.00 Om ett hjärta - syntolkat
22.00 The Collection
23.00 Naken
23.30 Opinion live
00.15 Världen är din
00.45 Strömsö
01.15 Mobilfotograferna
01.45 Plus

21.00 Hanna badar med en 
 kändis
21.15 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.00 Skavlan
23.00 Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Lars Winnerbäck
00.00 Ku Klux Klans återkomst
00.55 Nattsändningar

13.00 UR Samtiden
16.00 Hantera att ha fel
16.20 Lärlabbet
16.50 Ät Vietnam
17.20 Studio natur
17.50 Berlin-Tokyo med bil
18.35 Ditt förutbestämda liv
19.20 De sista jägarfolken
20.15 DNA-jakten: Från Hitler 
 till Elvis
21.00 Världens mode
21.45 Abortpillret
22.40 Rom - supermakten
23.25 Modernt ekoliv

13.00 UR Samtiden
16.00 Leva som man lär
16.10 Världens medicin
16.35 Från mull till guld
17.05 Once in a lifetime
18.40 Världens natur: Hebrider-
 nas okända djurliv
19.40	 Från	stumfilm	till	propaganda
20.30 Ät Vietnam
21.00 Studio natur
21.30 Seriestart: Cityliv på taken
22.20 DNA-jakten: Från Hitler 
 till Elvis
23.05 Världens mode
23.55 Artityd

13.00 UR Samtiden
16.00 Flugor
16.05 Artityd
16.35 Inspiration i New York
17.05 Världens medicin
17.30 Vår mänskliga hjärna
18.15 Ät Vietnam
18.45 Studio natur
19.15 Världens natur
20.15 Rom - supermakten
21.00 Medicinskåpets hemligheter
22.00 Vetenskapsstudion
22.30 Hillary Clinton, kvinnorna 
 och makten
23.20	 Från	stumfilm	till	propa-
 ganda

09.00 UR Samtiden
15.00 Den digitala tiden 
 förändrar oss
15.10 De sista jägarfolken
16.00 Ät Vietnam
16.30 Medicinskåpets hemligheter
17.30 Världens mode
18.15 Hillary Clinton, kvinnorna 
 och makten
19.05 De levande öarna
20.00 Vetenskapsstudion
20.30 DNA-jakten
21.15 Vår mänskliga hjärna
22.05 Berlin-Tokyo med bil
22.50 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 30 minutes or less
22.40 Simpsons
23.10 Family guy
23.40 American dad
00.10 Scrubs
01.10 How I met your mother
02.10 My name is Earl
02.35 American dad
03.00 Out there
03.20 Grimm
04.05 Våra värsta år
04.50 Seinfeld
05.35 The Mindy project

06.00 Grimm
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Brooklyn nine nine
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 Simpsons
20.00 Lethal weapon
21.00 Ride along
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Family guy
03.15 My name is Earl
03.35 American dad
04.00 Grimm
04.45 Våra värsta år
05.35 Seinfeld

06.00 Grimm
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Brooklyn nine nine
17.00 Scrubs
18.00 Cops
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 Simpsons
21.00 The strain
22.00	 Pathfinder
00.00 ESL pro league magasin
00.30 Family guy
01.30 Scrubs
02.30 My name is Earl
02.55 Seinfeld
03.20 Family guy
04.10 Nattsändningar

06.00 Monster jam
07.00 The new normal
07.30 Ink master USA
08.25 The Goldbergs
08.50 Fear factor USA
09.50 Face off
10.50 Ink master USA
11.50 Continuum
12.50 NCIS: Los Angeles
14.50 Last man on earth
15.20 Almost genius
15.50 Almost genius
16.20 Den galna professorn 2 – 
 Klumps
18.30 Kevin can wait
19.00 Community
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The tourist
23.05 Bad things
01.10 Embrace of the vampire
02.50 The inbetweeners
04.30 Seinfeld
04.55 Seinfeld
05.15 The new normal
05.35 The Mindy project

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Sveriges bästa hemtjänst
12.45 Det sitter i väggarna
13.45 Gymnasieångest
14.00 Allt för Sverige
15.00 Matiné: Sherlock Holmes 
 och kvinnan i grönt
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 Skolpojkarna
22.30 Makt hos mig
23.00 Gymnasieångest
23.15 SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Uppdrag granskning
12.45 Mobilfotograferna
13.15 En bild berättar
13.20 Kobra
13.50 Om ett hjärta
14.50 Sociala monster
15.20 Svett & etikett
15.50 Karl för sin kilt
16.40 Gomorron Sverige
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mitt i naturen
21.00 Plus
22.00 Opinion live
22.45 Ku Klux Klans återkomst
23.40 SVT Nyheter
23.45-0.45 Uppdrag granskning
04.45 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Vem vet mest?
10.30 Ishockey: TV-pucken
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: Lars 
 Winnerbäck
23.00 Uti bögda
23.30 SVT Nyheter
23.35 Veckans brott
00.35 - 01.30 Ku Klux Klans 
 återkomst
05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn

06.40 Sveriges bästa 
 hemtjänst
07.40 Opinion live
08.25 Uppdrag granskning
09.25 Allt för Sverige
10.25 Skavlan
11.25 Karl för sin kilt
12.15 Ishockey: Karjala
 tournament
15.00 Ishockey: TV-pucken
17.55 Helgmålsringning
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: Fyra år till
00.00 - 01.55	Nattfilm:	Friday	
 night lights
04.30 Sverige!
05.00 Go'kväll
05.45 Plus

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 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	 Drömmar	och	fotografi:	
 Lovisa Ringborg
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 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 Ishockey: Karjala 
 tournament
20.30 Vem vet mest?
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Motståndets tid
00.20 Rakt på
00.50 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.25 Nyhetstecken
01.35 Gomorron Sverige
01.55 24 Vision
02.00 SVT Nyheter
02.05 Nattsändningar

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 Martha & Niki
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben: Only lovers 
 left alive
23.45 Dokument utifrån: Åtta år 
 med Obama
00.45 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

09.00 SVT Nyheter
09.05 Världen är din
09.35	 Profilerna
10.05 Gudstjänst
10.50 Inför Katolsk mässan
11.05 Katolsk mässa med påve 
 Franciskus i Malmö
13.05 SVT Nyheter
13.10 Du är här!
13.35 Sågverket som blev konsthall
13.45 Martha & Niki
14.45 Världens natu
15.45 Sverige idag på romani 
16.00 Arkitekterna bakom 
 Skogskyrkogården
16.55 Färjesång
17.55 Ishockey: TV-pucken
18.30 Hundra procent bonde
19.00 Kulturstudion
19.05 Hunt, ett solo till Våroffer
19.40 Kulturstudion
19.45	 Kullervo,	en	äkta	finsk	hjälte
21.15 Kulturstudion
21.20 Virpi Pahkinen - The 
 seventh salt
21.25 Kulturstudion
21.30 Saariaho – på sätt och vis
22.00 Kulturstudion
22.05 Nattsändningar

06.00 Seriously funny kids
06.30 Gladiatorerna
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2016
12.55 Idol 2016: Röstnings-
 program
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 Fasanjägarna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Fasanjägarna, forts
00.15 Falling down
02.30 Nattsändningar

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
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
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
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Brottskod: Försvunnen
23.55 The following
00.50 The good wife
01.45	 Hawaii	five-0
02.45 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
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Brottskod: Försvunnen
23.55 The following
00.50 The good wife
01.45	 Hawaii	five-0
02.45 House
03.40 Brottskod: Försvunnen
03.40 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.05 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
22.05 Väder
22.15 Idol 2016: Röstnings-
 program
22.40 Idol extra
23.00 Transformers
01.55 Rivalerna
03.45 112 – på liv och död

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 Sveriges bästa hemtjänst
22.55 Hanna badar med en kändis
23.10 Landet runt - teckenspråkstolkat
23.55 Sportspegeln
00.25 Hundra procent bonde
00.55 Uppdrag granskning
01.55 Doobidoo

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
01.00 Skavlan
02.00 Det sitter i väggarna

20.00 Ishockey: CHL Frölunda - Berlin
22.30 Svett & etikett
23.00 Sociala monster
23.30 Hundra procent bonde
00.00 Gisslan
00.30 MiffoTV - teckenspråkstolkat
01.00 Kalkyl - teckenspråkstolkat
01.15 Allt för Sverige
02.15 Moraeus med mera

09.00 UR Samtiden
15.00 Snabbmat som att äta olja
15.15 Från mull till guld 
 - Camilla Plums kryddväxter
15.45 Vår mänskliga hjärna
16.30 Lärlabbet
17.00 Studio natur
17.30 Berlin-Tokyo med bil
18.15 Fotbollsfeber: Olympiakos 
 - Panathinaikos
20.30 Seriestart: Mäktiga miljöer
21.15 Livet i Nairobis slum
22.10 Rom - supermakten
22.55 Vetenskapsstudion
23.25 Abortpillret
00.20 Artityd

13.00 UR Samtiden
16.00 Mat är nya internet
16.10 Medialized
16.40 Livet i Nairobis slum
17.35 Modernt ekoliv
18.15 Att leva sin dröm - bondeliv
18.45 Vår mänskliga hjärna
19.30 Vetenskapsstudion
20.00 Snabbmat som att äta olja
20.15 Världens mode
21.00 Seriestart: Bygga hus av skrot
21.45 Anarkismens historia
22.35 Lärlabbet
23.05 Världens medicin

13.00 UR Samtiden
16.00 Modernt ekoliv
16.40 Från mull till guld 
17.10 Världens medicin
17.35 Cityliv på taken
18.25 Hillary Clinton, kvinnorna och 
 makten
19.15 Rom - supermakten
20.00 Världens natur
21.00 Seriestart: The Fashion Fund i 
 New York
21.40 Mäktiga miljöer
22.25 Dokument utifrån
23.20 Medialized

06.00 Wizard wars
07.00 The new normal
07.30 Face off
08.25 Seinfeld
08.50 The Goldbergs
09.20 Community
10.20 Last man on earth
10.50 Franklin & Bash
11.50 Den galna professorn 2 – Klumps
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 Lethal weapon
23.00 Family guy
00.00 2 1/2 män
00.30 Fresh off the boat
01.00 How I met your mother
01.30 Family guy
02.20 Brickleberry
02.45 Franklin & Bash
03.30 Chevaleresk: Stilsäkert med Måns 
 & Wiberg
03.55 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
03.45 American dad
04.05 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 xXx: The next level
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 How I met your mother
02.35 Family guy
03.25 My name is Earl
03.45 American dad
04.05 Nattsändningar

06.45 Kobra
07.15 Mobilfotograferna
07.45 Sverige!
08.15 Landet runt
09.00 Go'kväll
09.45 Vid lägerelden
10.15 Mitt i naturen
11.15 Det sitter i väggarna
12.15 Moraeus med mera
13.15 Svett & etikett
13.45 Robins
14.15 Ishockey: TV-pucken
16.20 Ishockey: Karjala tournament
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 Leif GW Persson om 
 Mordutredningen
22.45 SVT Nyheter
22.50 Jag älskar Donald Trump - Michael 
 Moore in Trumpland
00.05 Tjockare än vatten
00.50  Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Landet runt
11.45 Sportspegeln
12.10 Sverige!
12.40 Moraeus med mera
13.40 Skavlan
14.40 Matiné: Fröken Chic
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Ut i naturen
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sveriges bästa hemtjänst 
 - debatten
21.00 Tjockare än vatten
21.45 Billions
22.45 Naken
23.15 SVT Nyheter
23.20 Midnattssol
00.15 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Makt hos mig
12.15 Skolpojkarna
12.45 Robins
13.15 Matiné: Fröken vildkatt
14.55 Jag älskar Donald Trump - Michael 
 Moore in Trumpland
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 Det sitter i väggarna
21.00 Veckans brott
22.00 Kobra
22.30 USA-valet 2016: Valvaka
00.00 SVT Nyheter
00.05 Nattsändningar

09.00 SVT Nyheter
09.05 Kultur i farozonen
09.35 Renskötarna
10.05 Inför gudstjänst från Lunds dom-
 kyrka med påve Franciskus
10.20 Gudstjänst från Lunds domkyrka 
 med påve Franciskus
12.05 SVT Nyheter
12.10 Sverige idag på romani chib
12.20 Vem vet mest?
14.50 Babel
15.50 Sverige idag på meänkieli
15.55 SVT Nyheter
16.00 Vetenskapens värld
17.00	 Kortfilmsklubben	
17.25 Los, frag!
17.35 Dai, domanda!
17.45	 Kortfilmsklubben	-	kinesiska
18.00 Ishockey: Karjala tournament
19.00	 Profilerna
19.30 Världen är din
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Vägen till Vita
  huset
22.55 Judisk gudstjänst: Sukkot
23.40 Nattsändningar

07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00	 Kortfilmsklubben
08.25 Los, frag!
08.35 Dai, domanda!
08.45	 Kortfilmsklubben	-	kinesiska
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Arkitekterna bakom Skogskyrko-
 gården
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Filmens fångar
23.50 Agenda
00.35 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 Paris ett år senare
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötarna
22.45 Crowdfunding
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
14.00 Halv åtta hos mig
14.30 Halv åtta hos mig
15.00 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: Slutet
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Johan Falk: Slutet, forts
23.30 Fargo
01.30 Get the Gringo
03.20 Dicte
04.15 - 04.45 Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
05.50 Nyhetsmorgon

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.05 Hem till gården
12.35 Holby city
14.00 Badhotellet
15.00 Sveriges mästerkock
15.55 Husjägarna
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 Sverigequizen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Hillary Clinton - vägen mot Vita 
 Huset
00.00 The following
00.55 The good wife
01.50	 Hawaii	five-0
02.45 House
03.40 - 04.45 Hillary Clinton - vägen 
 mot Vita Huset
05.50 Nyhetsmorgon: USA-Valet 2016

10.00 USA-valet 2016
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 USA-valet 2016
05.00 Nyhetsmorgon: USA-Valet 2016

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Tisdag 8/11 kl. 16.00-17.00Nyinkommet!

Mellerud / Centralt / Bergsgatan 37
Renoverad villa belägen som hörntomt med närhet till skola, Rådahallen (med bad, gym m.m ) samt gångavstånd till tåg / busstation. 
5 rok Boyta: 88 kvm  Tomtareal: 1 140 kvm. Pris: 690 000:-

Mellerud / Bolstad / Holmen 10
Med ett idylliskt lantligt läge vid Lillån, ligger denna till- och ombyggda 1½ -plans villa. Stort härligt uterum i söderläge med en 
underbar utsikt över det öppna landskapet. 6 rok Boyta: 150 kvm Tomtareal: 2 120 kvm. Pris: 875 000:-

Visning: Torsdag 10/11 kl. 16.00-17.00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Mån.kost. ca. 5.200 kr SÅLD!

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 51 
2½-plan. Renoverat invändigt 2015/2016! 
Idag inrett med två lägenheter. Totalt 7 rum och 
2 kök. 2 badrum. Boa 223 m2. Stor härlig tomt 
1975 kvm. Nära bad och friluftsområde 

Pris 595.000:- 

Mån.kost. ca. 4.800 kr

ÅSENSBRUK - Storvägen 1 
1½-plansvilla med inredd källare. 6 rum. Träd-
gård med fruktträd och bärbuskar. Dubbelgarage 
med gjuten platta, förråd och lekstuga. Närhet till 
vacker sjörik natur och till badplats. 

Pris 495.000:- 

MELLERUD - Jakobsbyn 21
Jordbruksfastighet på ca. 10 ha i ett skifte med 
gräns ner mot Vänerns strand. Äldre bostadshus, 
stall med flera boxar och hagar i direkt anslutning 
till stallet. Förråd/garage. 

Pris 1.375.000:- 

ÅSENSBRUK - Valsvägen 2
Renoverad villa. Mellan 2002-2013 har många 
renoveringar gjorts såsom omdränering, nya 
3-glasfönster, nytt tak, nytt kök och badrum. 
Delvis inglasad altan och stor inbyggd balkong.

Pris 975.000:- 

Mån.kost. ca. 5.400 kr

MELLERUD - Bolstad Prästgård 5 
Fastighet med ett rymligt bostadshus och goda 
möjligheter att kombinera med verksamhet. 7 rok 
- men går att inreda till fler rum. Uthus med garage-
del och en del som idag är lokal för loppis. 

Pris 775.000:- 

Mån.kost. ca. 4.700 kr
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 44. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

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

Satsumas
Spanien. Klass 1 

Läsk
Coca-Cola, Fanta, 
Sprite, 1,5 liter.
Jfr pris 8:33/liter + 
pant 2 kr.
Max 2 köp/hushåll.

Äpplen Royal Gala
Italien/Frankrike. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

Chips, Ostbågar
OLW. 175-275 g. 
Jfr pris 54:55-85:71/kg.

Färsk potatisgratäng, 
Potatisprodukter
Peka. 500-800 g.
Jfr pris 18:75-30:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Picnicbog, Revbensspjäll
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800-1200 g. 
Picnicbog i bit. Tjocka och tunna revbensspjäll. 
Jfr pris 29:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

10:-
+pant

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

10:-
/kg

2990
/kg

Ostkex
Lu. 100 g TUC. 
Jfr pris 80:00/kg.

Enportionsrätter
Dafgård. 350-500 g. Fryst.  
Gäller ej Mannerström.  
Jfr pris 41:67-48:89/kg.

Var medmbraå

Minst
25%

rabatt

8:-
/st

superklipp

55:-
3 för

15:-
/kg

30:-
2 för

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:-

Göransson slutar som godkänd revisor

Bertil Göransson slutar som godkänd revisor och blir styrelseordförande i Reveda, medan Linda Rzepa blir ny vd.

Bertil Göransson startade 
redovisningbyrån Reveda 
i Mellerud 1988 och blev 
godkänd revisor 1991.  
I måndags slutade han 
som godkänd revisor och 
överlämnar nu vd-posten 
till Linda Rzepa, som arbe-
tat i företaget sedan 1999.
– Det ska bli roligt. Reveda 
är ett stabilt och väl inarbetat 
företag. Samtidigt blir det en 
utmaning, säger Linda.

Bertil kommer dock att 
arbeta kvar i företaget på 
deltid och blir samtidigt sty-
relseordförande.

Det finns i dagsläget sex 
revisorer i Dalsland, varav 
tre i Mellerud.

– Av oss sex är bara två 
stycken yngre än mig, så 
behovet av yngre revisorer är 
stort. Den revisor som flyttar 
till Dalsland är försörjd res-
ten av livet. Det finns hur 
mycket jobb som helst, sär-
skilt med tanke på de av-
gångar som är på gång, säger 
Bertil.

Vad händer nu med Re-
veda?

– Vi blir en renodlad redo-
visningsbyrå med löpande 
redovisning, bokslut, dekla-
rationer och rådgivning. I 
fortsättningen kommer vi att 
samarbeta med framför allt 
tre revisionsbyråer, förklarar 
Bertil.

Linda ny vd
Linda Rzepa blir ny vd i fö-
retaget och ansvarar för den 
löpande driften. Som styrel-
seordförande blir Bertil hu-
vudansvarig.

Han ska trappa ner till 70 
procent till att börja med. De 
senaste åren har han gjort 
cirka 800 till 1 000 revi-
sionstimmar.

– Den tiden kan jag nu ägna 
åt rådgivning till exempel, 
poängterar Bertil som ser 
fram emot att dra ner på ar-
betstempot.

Linda började arbeta på 
Reveda på sin 23-årsdag, 
1999. Hon är auktoriserad 
redovisningskonsult och gör 
framför allt bokslut, deklara-
tioner och rådgivning. Nu får 
hon ta ett större ansvar.

– Det känns bara bra, jag 
känner mig trygg i att lämna 
över till Linda. Hon har en 
mycket bra kontakt med våra 
kunder, understryker Bertil.

Åren 2009 till 2013 drevs 
verksamheten via PwC, men 
under hösten 2013 återgick 
verksamheten till Reveda i 
Mellerud AB.

Blir hälftenägare
– Redan då lades planen fast 
att Linda skulle ta över och 
jag trappa ner när det blev 
sådana förändringar i företa-
get som nu sker. Linda kom-
mer att bli hälftenägare i 
bolaget 2017 och på sikt ska 
Linda ta över företaget, av-
slöjar Bertil.

Förutom Bertil och Linda 
arbetar Susanne Karlsson i 
företaget. Hon är anställd 
som redovisningskonsult 
sedan 2010.

Linda bor i Frändefors med 
maken Adam Rzepa och två 
barn, 10 och 13 år. Hennes 
stora intressen är förutom 
jobbet Frändefors IF. Linda 
är ungdomsansvarig och 

med i styrelsen. Hon hjälper 
till med ekonomi och admi-
nistration i klubben.

– Även Adam och båda 
våra barn är engagerade i 
Fiffen, berättar Linda.

Adam har varit fotbollsträ-
nare i klubben sedan 2009 
och det finns dessutom pla-
ner på att han ska bli assiste-

rande tränare för damlaget.
Hur ser dina planer ut nu 

Bertil?
– Jag och hustrun Inga-Lill 

kommer nog att resa mer, 
dessutom har vi hus och träd-
gård så det finns att göra.

Kan du sammanfatta 
dina år med Reveda?

– De har varit mycket gi-
vande. Jag har haft många 
intressanta möten med 
många varierande verksam-
heter, allt från fotomodell 

och begravningsentreprenör 
till läkare och hotell runt om 
i landet. Vi har cirka 170 
kunder av varierande storlek 
i dagsläget, men det kan fin-
nas utrymme för fler, svarar 
Bertil.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Linda Rzepa val-
des in under årstämman som 
genomfördes igår tisdag.

Körde bil påverkad
En man i 20-årsåldern står 
åtalad för rattfylleri, ringa 
narkotikabrott och olovlig 
körning. Han körde person-
bil efter att ha använt hasch 
eller annat cannabispreparat 
som är narkotika i sådan 
mängd att det under eller 
efter färden funnits narkotika 
kvar i hans blod. Det hände 
den 10 september på länsväg 
2221, Storvägen i Åsens-

bruk. Mannen körde bilen 
utan att ha rätt till det. Han 
erkänner olovlig körning, 
men varken erkänner eller 
förnekar rattfylleri eller 
ringa narkotikabrott.

Målet kan avgöras utan 
huvudförhandling. Åklaga-
ren yrkar påföljdförslag på 
40 dagsböter á 50 kronor, 
totalt 2 000 kronor.

Olovlig körning
I fredags stoppades en A-traktor som körde i 90 kilometer i 
timman på E 45. I måndags togs en bilförare utan körkort 
utanför Systembolaget.

Stölder
Vid två tillfällen, 25-26/10 och den 27-28/10 stals begagna-
de batterier från återvinningscentralen i Hunnebyn.

Rådjurs- och älgkollisioner
25/10 kolliderade en bil med ett rådjur på väg 2149 i Grin-
stad. Den 26/10 kollision mellan rådjur och bil mellan Vita 
sannar och Järn. 28/10 kollision mellan älg och tåg utanför 
Mellerud.

Inbrott
TV, dammsugare och alkohol stals ut ett fritidshus i Assare-
byn mellan den 14 och 28 oktober.

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


