
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 16 NOVEMBER 2016

YHETER
NR 41 • ÅRG 23 Sapphultsg. 12, Mellerud

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

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

www.uteinne.se

Stort sortiment av fina gravdekorationer

179:-Sensorljus 49:-
Adventsmys! Massor av fina 

ljusstakar, stjärnor och tomtar!
Vänster : . Sensorljus 49:-
Höger: Halloween Dekoratio-
ner, smink och utklädnad.

Stort utbud av el- pch 
batteriljusslingor

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 46.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Mozzarella
Michelangelo, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.

5:-/st
Klipp!

 

Rosta
Pågen, 450 g.
 Jfr-pris 22:22/kg. 10:-

 

/st

Högrev
Prime, Irland, färsk i bit, 
ca 1,2 kg.  
Max 2 köp/ 
hushåll/vecka 46. 4995

 

/kg

I lördags framfördes Simon Ljungmans och Mats Alfredssons körverk Hopp i samband med miljömässan på Kulturbruket på Dal. Mässan drog cirka  
300 besökare och många av dem återfanns i Sparbanksalongen när det var dags för konsert med cirka 50 sångare på scenen. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 –

Konsert för vår planet Kent och Helena
– Årets lärare

– Sidan 5 –

Modelljärnvägar 
på Dalsland Center

– Sidan 8 –

– Sidan 15 –

Tre raka segrar 
för Giants

Lokal IT-strategi 
stödjer lärare

– Sidan 5  –
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Ungdoms- 
avslutning

i Bolstad Bygdegård 
Torsdag 24 nov kl. 18 

Fika, prisutdelning
och lotteri.  

Hjärtligt välkomna 
önskar 

ungdoms  sektionen
www.asebroif.se

0521-360 26

Bli en medveten 
konsument

Föreningshuset, Åsensbruk

Torsd. 24/11 kl. 1830-2100

Fri entré
Arr. Skålleruds Byalag

Melleruds kommun

Föreläsare 
Tommy 
Svensson

IOGT-NTO MELLERUD

Templargården söndag 20 nov. kl 1800

Kommunalrådet Tommy W. Johansson informerar om

aktuella frågor inom Melleruds kommun

Vi bjuder på kaffe
Välkomna! Styrelsen

LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

www.Anno1785.blogspot.com

Lördag 19 november kl. 11-16
Julmarknad

1200-1400 Anders Ljungqvist underhåller
Många hantverkare fi nns på plats

Ponnykörning hela dagen • Kniv & saxslipningkallar till 

HÖSTMÖTE
Onsdag 30 november 
klockan 19.00 på Golfen 
Välkomna!       Styrelsen

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal i Mellerud 
onsdag 23 november 2016, kl. 18.00

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 nov- 23 nov 2016
 Domssöndagen
” Kristi återkomst”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Välkomna på julmarknadsresa  
tillsammans med Svenska kyrkan Mellerud
Vi besöker den trevliga och gemytliga julmarknaden i 
Uddevalla lördagen den 10/12. Dagen avrundas med 
en julbuffé i Högsäters församlingshem och gemensam 
helgmålsbön i Högsäters kyrka kl.18:00. 
I resans pris ingår: Bussresa och julbuffé. Medtag 
fikakorg!  Pris: 395 kr. 
Avresa: Dalskog HPL 166 kl.09:50, Rostock HPL 166 
kl.10:00, Ky-hus Mellerud kl 10:15 och Erikstad HPL 45 
kl.10:30.  Först till kvarn gäller…
Anmälan via Kyrkans hus 0530-362 00. 

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Sön 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30   Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Sång: Tre 
  Voces.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  hus.
Sön 18.00  Mässa i Kyrkans Hus, Marit Järbel.
Tis 22/11 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 22/11 14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson. 
Tis 22/11 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas 
  i Kyrkans Hus.
Ons 23/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00. 
Tor 24/11  8.00  OBS Inställt !!Mässan i Kyrkans Hus inställd.
Tor 24/11 18.30 Grötfest i Kyrkans hus, andakt: Lena Hildén. 
  Sång: Järnskören. Arrangör Melleruds 
  kyrkliga syförening. Brödförsäljning, 
  lotterier, åror. Gåvor mottages tacksamt.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Marit Järbel. Kyrkfika.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja Lignell.
Sön 11.00  Gudstjänst i Örs kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 23/11 17.00 ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000  - 55 rop
VSH - JACK 4.000 – 37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 17/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 2.000:-

KOM OCH  
Se OSS!

ÖPPET HUS
19 november 10-14

Vi har din kunskap och utveckling i fokus. Vi tror på 
närhet, öppenhet och bra relationer. Våga veta! Våga växa! 
Våga vara du! Kom och se hur bra vi har det och hur bra du 
kan få det. Kom och prata med lärare, kompisar och med 
elever. Du är hjärtligt välkommen!  
Vi ses lördagen den 19/11 kl. 10.00-14.00. 

Tingshustorget 5, Bengtsfors  
S LLK

GYM TSIT MR

Rotary
Mellerud

Claes Kallioniemi 
berättar om pilgrims-

vandring i Spanien

Måndag 21/11
Café Gruzzolo kl. 18.15

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Ombudsval
Val av ombud till SAP:s ordinarie partikongress 2017, 
sker på partiexpeditionen, Storg. 19 enligt följande:

Måndagarna 21 och 28 november Kl. 13-17 respektive 
kl. 13-19 samt måndag 5 december kl. 13-17

Vi uppmanar våra partimedlemmar att ta del av
valet och därmed utöva infl ytande över den
socialdemokratiska politiken.

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Tisdag 22/11 kl. 11.00
Så minns vi 

Eva Spångberg. 
          En film med ”En              
            liten pilgrims-

 vandring”

Välkommen till  
diskussionskvällar  

på Älvan

Den svenska modellen
30 November, ons kl.18 

Öppet möte kring vad begreppet står för idag, varför  
det är viktigt och vilka motkrafter som finns. Hur fungerar  

det i Mellerud? Vad vill regeringen? Vad vill LO?

Jobben, arbetslösheten och åtgärderna
15 Februari, ons kl.18

Öppet möte kring nuläge och möjligheter. Hur fungerar det  
i Mellerud, kommunen som arbetsgivare?

Vad är priset för valfriheten? 
15 Mars, ons kl.18

Öppet möte om vem som vinner och förlorar på valfriheten  
i offentlig sektor. Vad är frihet och för vem? 

Vi ses på Café Älvan, Lundgrensgatan 10 i Mellerud.
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Fira dina nära och kära
med en grattishälsning

130:- 
maila in bild och text till

annons@mellerudsnyheter.se
senast fredag innan pubilicering vill vi ha din annons
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Traditionell julmarknad
i unik miljö

Alltorps Tingshus, Ödskölt
12-13 nov. kl. 1100-1700

19-20 nov. kl. 1100-1700

Tomten kommer 

alla dagar kl. 1600
0530-300 51

Kvällens film

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

 

Flykten till framtiden
Onsdag 16/11  kl. 19.00

 Barntillåten Pris 80:-
1 tim. 39 min

Fantastiska vidunder 
och var man hittar 

dem (3D)
Söndag 20/11  kl. 19.00
Onsdag 23/11  kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:- 
2 tim 20 min

Pettson & Findus 
Juligheter (Sv. tal)

Lördag 26/11 kl. 16.00
Söndag 27/11  kl. 16.00

Barntillåten Pris 60:- 
1 tim 12 min

Kvinnan på tåget
Söndag 27/11  kl. 19.00
Onsdag 30/11 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:- 
1 tim 52 min

Söndag 20 nov • kl. 14.00
Barn- och familjeföreställning (från 5 år) 
Syrsan och myran 
En fabel om den lättsin-
nige syrsan som spelar 
på sin fiol och tar dagen 
som den kommer, obe-
kymrad om att somma-
ren är kort. 

Historien framförs
med marionetter, kulis-
ser och ljussättning som 
på en ”riktig” teater och 
Dockteater Svarta Kat-
ten bjuder som vanligt 
också på fantasieggan-
de effekter och med-
ryckande musik!

Maxpublik ca 60 
personer.

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

Entré: 20 kr
Biljetter säljs på Melleruds bibliotek från 17 november.
Kaféet är öppet. 
Arr:  Kulturbruket på Dal/Barnkulturgruppen

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 erbjuder 

alla havets  
delikatesser

Välkomna!
149:- 

17,90/hg

Färska räkor
helt kg 

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

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:-

Kommande

Kvinnan på tåget
Söndag 20/11 kl. 19.00

15 år    1 tim 52 min
Vuxen 60:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

Pettson och Findus 
Juligheter 

Söndag 27/11 kl. 16.00
Barntillåten    1 tim 12 min

Barn 50:-   Vuxen 60:-

 

0555-130 15, www.grums.nu

Hollands 
blommor

med blomstertåget
17-23 april, 7.990:-
Bussresa via Trelleborg-
Travemünde t/r inkl. 
B2-hytt över bildäck,
4 övern. i Holland, 5 fruk.,
2 luncher, 3 middagar,
kanaltur, entré till Keuken-
hof, reseledare.

Läs mer & boka på vår hemsida!

Om gården Gaseberg
På onsdag kväll den 30 no-
vember kommer Hillevi och 
Bertil Hagsgård till Bolstad 
Prästgård med anledning av 
den pågående utställningen 
om Bryngel på Gaseberg 

Dockteater om Syrsan och myran

Dockteater Svarta Katten bjuder på en klassisk fabel om den lata Syrsan och de flitiga myrorna.

Syrsan och myran är en 
barn- och familjeföreställ-
ning (från fem år) som 
visas på Kulturbruket på 
Dal söndag 20 november.

Marionetteater och en klas-
sisk fabel om den lättsinnige 

syrsan som spelar på sin fiol 
och tar dagen som den kom-
mer. Obekymrad om att 
sommaren är kort. 

När han träffar på myrorna 
som sliter och släpar för att 
fylla på vinterförråden retar 
han dem för deras flit. 

Film om Eva
Eva Spångberg var känd i första hand som träkonstnär. Foto: Privat.

”Så minns vi Eva Spång-
berg” är temat vid Mis-
sionskyrkans Tisdagkaffe 
den 22 november. 
Eva Spångberg var i första 
hand känd som träkonstnär 
eller som hon själv önskade 
kalla sig ”Förkunnare i trä.”

I denna film får vi följa 
med på ”En liten pilgrims-
vandring” runt omkring 
hennes torp i Gamla Hjälm-
seryd i Småland. Hon stannar 
upp vid olika viloplatser och 
berättar med hjälp av naturen 

och sina träskulpturer. Vi får 
även vara med en stund i 
hennes lilla kyrka, som hon 
själv byggt.

Medverkar gör också Inga-
Maj Hörnberg, bland annat 
känd för sina barnprogram 
med dockan ”Skurt”, med 
sång och tal, samt Jan-Olof 
Johansson som då var prost 
och hovpredikant i Växjö 
stift.

Filmen är cirka 45 minuter 
lång.   

Jubileumsutgåva
Dalpennan är en skrift som 
ges ut av Dalslands Skrivar-
förening och som innehåller 
texter av föreningens med-
lemmar. I höst kommer det 

20:e numret av skriften. Det 
firas med ett releaseparty i 
Melleruds bokhandel lördag 
19 november.

Men snart blir det höst och 
maten tryter, och när vintern 
kommer är den stackars syr-
san illa ute. Halvt ihjälfrusen 
och försvagad av svält lyckas 
han ta sig till myrornas hus, 
genom fönstret ser hur my-
rorna äter och festar i vär-
men. 

Med sina sista krafter 
knackar han på…

Historien framförs med 
marionetter, kulisser och 
ljussättning som på en ”rik-
tig” teater och Dockteater 
Svarta Katten bjuder, som 
vanligt också på fantasieg-
gande effekter och medryck-
ande musik!

FIGUR, nationellt cen-
trum för figur och dockteater, 
satsar för andra året på en 
internationell festival för 
samtida figurteater och ani-
merad film för vuxna och 
familj. Festivalens nav finns 
i Frölunda Kulturhus, Göte-
borg 17-22 november och 
föreställningen i Kulturbru-
ket på Dal är ett gästspel för 
att ge festivalen en större 
geografisk spridning. 

Biljetter säljs på Melleruds 
bibliotek från 17 november

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal samt Barnkulturgrup-
pen. 

som betraktades som ett tek-
niskt geni av sin samtid.

Hagsgårds kommer att 
berätta om sin gård Gase-
bergsänga i Bolstads socken 
från Bryngel Erikssons tid 
till idag. De har varit ägare 
sen år 1996 till Gasebergs-
änga som numera är ihopsla-
gen med Rödjelund. Åkera-
realen uppgår till 325 hektar. 
Båda är utbildade lantmästa-
re och de har specialiserat sig 
på spannmålsodling och 
uppfödning av grisar. De har 
byggt nytt grishus på Röd-
jelund och produktionen 
ligger på 5 800 grisar per år. 

Bertil är ordförande i Väs-
tra regionen av Sveriges 
spannmålsodlarförening. 
Mangårdsbyggnaden från år 
1867, som byggdes under 
Bryngels tid, har de restaure-
rat på ett pietetsfullt sätt. 

Det händer på biblioteket

London i mitt hjärta
minnen, historia, tips

Lars Nilsson berättar och visar bilder

Melleruds Bibliotek  
Tisdag 22/11 kl. 19.00

 Fri entré               Välkomna!

I samband med föredraget släpps Lars nya bok om London
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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 47
Måndag 21/11: Fläskköttgryta med  
rotfrukter, äpple, curry och potatis. 
Dessert: Konserverade persikor. 
Tisdag 22/11: Kålpudding med sås, potatis, 
broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 23/11: Ugnsgratinerad sejfilé med 
dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.
Torsdag 24/11: Ängamatsoppa.   
Dessert: Mannagrynskaka med saftsås.
Fredag 25/11: Skivad örtkalkon med  
potatisgratäng och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 26/11: Wallenbergare med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Rabarberkräm.

Söndag 27/11: Panerad fisk med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Cheesecake med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 47
Mån: Järpar med potatismos och grönsaker. 
Tis: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Ons-fre: Järpar med potatismos 
och grönsaker. Lör: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Sön: Järpar med 
potatismos och grönsaker.

Måndag Fläskköttgryta* med rot-
frukter, äpple, curry, bulgur, morötter. 
Alt: Linsgryta.

Tisdag Kålpudding* med sås och 
kokt potatis, broccoli, lingonsylt. 
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

Onsdag Ugnsgratinerad sejfilé med 
dill, kokt potatis, gröna ärtor. 
Alt: Rödbetsbiff med gräddfilssås.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
morotssallad. 
Alt: Redd grönsakssoppa.

Fredag Lovdag
Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Fantastiska vidunder och 
var man hittar dem (3D)
Är ett nytt äventyr som tar 
oss tillbaka till J. K Rowlings 
magiska värld. Med Os-
car®-belönade Eddie Red-
mayne (”The Theory of 
Everything”) i huvudrollen 
som magizoologen Newt 
Scamander kommer i höst 
detta äventyr som utspelar 
sig i 1920-talets New York.

Efter ett avslutat uppdrag 
där Newt sökt sig för att upp-
täcka och dokumentera en 
samling magiska varelser 
anländer han i New York. 
Han kunde gjort ett uppehåll 
i staden utan problem, om det 
inte vore för malplacerade 
världslingen Jacob samt en 
del fantastiska vidunder som 
rymt ifrån Newt Scamander. 
Dessa vidunder kan skapa 
problem i både trollkarlarnas 
och världslingarnas värld. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 20 och 
den 23 november

Aktuellt
 på bio

Julmarknad i 
Brunnsparken

Lördagen den 10 decem-
ber är det åter igen dags 
för den traditionella jul-
marknaden i Brunnspar-
ken, Dals Rostock.
I måndags var 17-18 säljare 
anmälda. Några nyheter är 
lammprodukter från Tornets 
gård och kött, oljor, vippor 
och strutsägglampor från 
Dalslands Struts. 

Dessutom kan du hitta 
produkter från återkomman-
de säljare, exempelvis mjöl, 
rapsolja, must, handarbeten, 
stickat, virkat och betong-
produkter. 

Du kan även passa på att 
köpa din julgran denna dag.

På eftermiddagen blir det 
underhållning av Stig-Arne 
Larsson och hans dotter Jen-
nifer. Julmarknaden avslutas 
med dans kring granen och 
utdelning av godispåsar till 
barnen.

– I år har vi fått ett litet 
bidrag från Melleruds kom-
mun, det underlättar för oss 
eftersom allt arbete sker 
ideellt, säger Maria Petters-
son.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

”London i mitt hjärta”
Tisdag 22 november 
släpps Lars Nilssons bok 
”London i mitt hjärta – 
Minnen, fakta och tips”. 
Boksläppet sker samtidigt 
som han håller föredrag 
om London på Melleruds 
bibliotek.
Det är en knappt 100 sidor 
tjock bok där Lars utifrån 
minnen från några av sina 

drygt 100 besök i staden be-
skriver några av sina favorit-
platser där. Läsaren får besö-
ka välkända platser som St 
Paul’s Cathedral och Towern 
likaväl som mer okända  
besöksmål som Londons 
folkmusikklubbar och min-
nesmärken över deportatio-
nerna till Australien. 

Läsaren får reda på var den 
moderna bröllopstårtan 
kommer ifrån, varför det 
finns en staty av en katt på 
Gough Square, vem som 
halshöggs året efter sin död 
och var det slogs världsre-
kord i ukulelespel år 2009.

Lars ger ut boken på eget 
förlag.  

Han bor i Mellerud sedan 
2000. Lars gav ut sin första 
bok, ungdomsromanen 

”Halleluja magistern”, på 
AWE Gebers 1977. Sedan 
blev det ett stort hopp till bok 
nummer två, ”Elevdemokra-
ti på högstadiet, på Ekelunds 
Förlag 1992. Därefter följde 
en lång rad böcker på 
Ekelunds. Mest läromedel 
och facklitteratur för lärare 
och rektorer, både egna alster 
och bearbetningar och över-
sättningar. Senaste boken 
kom för cirka fem år sedan, 
då på Gleerups.

Bland böckerna finns en 
guidebok till London, 1993, 
och fyra läromedel i engel-
ska som handlar om London.

Dessutom sysslar Lars 
mycket med musik, spelar i 
flera grupper och på flera 
olika instrument.

 

Fin ljusfest runt Höljen
Ljusfesten med marschal-
ler runt Höljen under tidig 
lördagskväll drog mycket 
folk då vädret var klart och 
vindstilla. Men snart kom 
dimman och dolde många 
av ljusen.
Redan ute i Bränna började 
marschallerna och i Åsens-
bruk hade Konsum förlängt 

Eldkorgar lyser upp vackert utanför Skurken på vägen upp till Hem-
bygdsmuseet. 

Ett lotteri såldes i ett nafs och 
vinster delades ut.

Korv i Håverud
Nästa anhalt var Håverud där 
det såldes korv uppe vid 
hembygdsmuseet. Det var 
också gratis inträde och guid-
ning för de som så önskade.

 Nere på Dalsland Center 
bjöd centrets egen glasblåsa-
re Johnny Persson på uppvis-
ning i hur man gör en glasfå-
gel och svarade på frågor 
från intresserade. Här bjöds 
det också på glögg och pep-
parkakor.

Tät dimma
Dimman hade smugit sig in 
redan vid sextiden så tyvärr 
syntes inte så mycket ljus. 
Men hela vägen till Upperud 
lyste marschallerna glatt i 
vintermörkret. 

På Upperud 9:9 kunde man 
gå in och värma sig samtidigt 
som det fanns fika med hem-
bakade bullar. 

Sista anhalten var Dals-
lands konstmuseum där det 
lystes upp av björkkubbar 
som brann. 

För barnen fanns nere på 
utomhusscenen en skuggtea-
ter där de helt fritt fick göra 
konster. Det var fritt inträde 
till museet och ett hundratal 
hade varit inne under dagen.

 Café Bonaparte hade öp-
pet och full servering med 
gott hembakat.

Liksom tidigare år blev det 
en lyckad ljusfest med många 
människor som var ute och 
vandrade.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

öppettiden. Uppe i Fören-
ingshuset spelade Jimsons 
och inte en stol var ledig.

Lars Stam presenterade 
låtarna och hade lite mellan-
snack. Bandet fick uppskat-
tande applåder efter varje låt 
och det var glada miner 
överallt. Byalaget sålde kaf-
fe, glögg och pepparkakor. 
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Månadens vara

November

Underställ M-XL

Just nu 
199:–

Ord. pris: 316:–
Gäller t.o.m. 30/11

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

IT-strategi ska stödja lärarna
Melleruds kommun har 
tagit fram en lokal IT-stra-
tegi för förskola och sko-
la.  Strategin ska vara ett 

verktyg för läraren i un-
dervisningen och ge alla 
elever en likvärdig nivå av 
IT i skolan. 

Melleruds kommun har tagit fram en strategi för hur IT ska användas 
i undervisningen. Rune Stenén, kultur-och utbildningsnämnden, Lena 
Andersson, IT-samordnare och Anders Pettersson, skolchef. 

Mellerud ligger i framkant när det gäller IT i skolan. Varje elev  från årskurs sex till gymnasiet har en egen 
Ipad. Nu finns en handlingsplan för hur de ska användas. Foto: Melleruds kommun.

Årets lärare finns i Mellerud

Kent Palm och Helena Genemo (sittande) är mycket glada över priset 
som Årets lärare 2016. Matti Bertilsson, rektor på Dahlstiernska gym-
nasiet är mäkta stolt.

VVS-Branschens Yrkes-
nämnd har utsett Kent 
Palm och Helena Genemo, 
Dahlstiernska gymnasiet 
till Årets lärare 2016. En 
bidragande anledning är 
deras i särklass lyckade 
samarbete som kärnäm-
nes- och yrkeslärare.
Kent och Helena arbetar som 
yrkes- respektive kärnäm-
neslärare på VVS-utbild-
ningen i Åsensbruk. De tar 
emot både gymnasieelever 
och vuxenstuderande. För 
tillfället går totalt 26 elever i 
Åsensbruk.

1-2 november deltog Kent 
och Helena i en rikskonfe-
rens för alla certifierade 
skolor i Sverige i Upplands 
Väsby. Under 1,5 timme fö-
reläste de om sitt arbetssätt, 
om bemötande, resultat och 
hur de får eleverna att lyckas. 
Deras arbetssätt med bland 
annat ämnesintegration har 
nämligen påvisat såpass fina 
resultat att andra skolor vill 
ta del av deras arbete.

– På eftermiddagen skulle 
VVS_Branschens Yrkes-
nämnd avsluta dagen och så 
berättade de att de skulle 

Fyra år i rad har utbildningen 
tilldelats ”Förstklassig skola” av 
VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Stipendiet på 5 000 kronor vill Kent och Helena lägga på forsknings-
litteratur.

Mellerud är i framkant när det 
gäller tillgång till IT-verktyg 
i undervisningen i skolan och 
ligger redan nu på den nivå 
som Skolverket anger ska 
vara uppnådd 2020.  

I januari 2013 fick varje 
elev i kommunens skolor, 
från årskurs sex till gymna-
siet, en egen Ipad. De får ta 
med den hem, ansvara för att 
den laddas och använda den 
för att dokumentera skolar-
beten och söka information. 

En handlingsplan
All personal i förskola och 
skola har utbildats i IT, men 
det har visat sig att det skiljer 
en hel del mellan olika skolor 
och olika klasser i hur IT 
används i undervisningen.  
Det vill Kultur- och utbild-
ningsförvaltningen ändra på 
genom en IT-strategi som ska 

fungera som en handlings-
plan för hur IT ska användas 
i undervisningen på olika 
nivåer.

– Det är lätt att skaffa hård-
varan, utmaningen är att an-
vända verktyget på ett bra 
sätt, säger Lena Andersson, 
Kultur- och utbildningsför-
valtningens IT- samordnare  
och den som träffar de peda-
goger som ansvarar för IT på 
varje skola.

Uppfylla mål
Den framtagna IT- strategin 
har åtta delar som beskriver 
bland annat mål och visioner 
med informationsteknologi i 
undervisningen, digital kom-
petens vilket innefattar kun-
skaper, färdigheter och atti-
tyder hos läraren, digitala 
färdigheter hos elever i olika 
åldrar och hur IT - verktygen 
ska vara tillgängliga.  I stra-
tegin finns även regler för 
användandet av IT samt  IT 
ur ett juridiskt perspektiv.

– Det som är viktigt är ju 
inte strategin i sig, utan att 
man som pedagog kan jobba 
på ett bra sätt med IT, med 
högre måluppfyllelse i alla 
ämnen som resultat, säger 
Lena Andersson.

– Melleruds långsiktiga 
satsning på IT i skolan har en 
investeringsbudget på 
800 000 kronor varje år.  Det 
känns vettigt att ha en prak-
tisk strategi för hur denna 
satsning på allvar ska komma 
till sin rätt och ge önskat re-
sultat,  säger skolchefen 
Anders Pettersson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

börja dela ut ett pris i år till 
Årets bästa lärare och skola 
2016. Då tänkte vi att vi ville 
gå och prata med dem efteråt 
för att få tips. När de ropade 
upp oss, fattade vi ingenting, 
berättar Kent, som även är 
biträdande rektor på gymna-
siet till 50 procent.

– Ja, då var till och med du 
tyst en stund, säger Helena 
leende.

Det var alltså VVS-bran-
schen och Byggnads som 
rekommenderat dem, något 
som gör dem mycket stolta.

Resultat och kvalitet
– Det var jätteroligt! Folk 
från hela Sverige kom och 
pratade med oss. Jag är helt 
övertygad om att det är en 
arbetsmetod som man kom-
mer att lära ut på lärarhög-
skolor i framtiden. Bran-
schen vill ha resultat och 
kvalitet, förklarar Helena.

Rektor Matti Bertilsson är 
stolt över ”sina” lärare.

– Jag har hela tiden trott på 
deras arbetssätt, mycket har 
de gjort av eget initiativ, sä-
ger han.

– Vi tycker det är stort att 
få visa att en liten skola i en 
liten kommun kan göra något 
som påverkar resten av Sve-
rige. Allt handlar om vad du 
själv vill, betonar Kent.

Ämnesintegration
Bakgrunden är den att 
VVS-eleverna inte klarade av 
att bli godkända i kärnämne-
na. Det praktiska var det aldrig 
några problem med. Helena, 
som undervisade i Mellerud, 
flyttade sålunda upp till 
Åsensbruk. Hon och Kent 
började ämnesintegrera och 
helt plötsligt kom resultaten.

Efter att Kent läst på hög-
skolan för att bli behörig lä-
rare, tog han med sig mycket 
av det han lärde sig där till 
Åsensbruk.

– Jag tyckte att vissa delar 
av läroplanen inte var bra. 
För att det skulle bli bättre för 
eleverna att få en helhetsbild 
lade vi ihop allt om exempel-
vis avlopp och körde enbart 
det en tid, sedan integrerade 
vi svenska och engelska i det, 
berättar Kent.

Både han och Helena age-
rar ibland jobbiga engelska 
kunder, ett roligt sätt att få 
med sig engelskan i fack-
språket.

2012 blev utbildningen 
certifierad VVS-skola, som 
en av 23 i landet. Därefter har 
de blivit godkända varje år.

Helena och Kent har före-
läst på olika gymnasieskolor, 
Högskolan Väst och Göte-
borgs Universitet.

– Vi har höga förväntning-

ar på våra elever. Allt är in-
dividanpassat och vi utgår 
från att de kan. Det är viktigt 
att ha respekt och tro på elev-
erna, understryker Helena.

 
Susanne Emanuelsson susan-

ne@mellerudsnyheter.se
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model: 2654 JOHANNISBORG

Nu finns säsongens nyheter i butik!

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

20% på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon

Erbjudandet gäller oktober -18 december 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Älskade bror och morbror

Sven-Erik Palm
* 2 maj 1968

har lämnat oss alldeles 
för tidigt

4 november 2016
Linnéa

Anton, Ida

Ett stort hjärta  
med mycket värme 
Du ville så mycket,  

hade planer för ditt liv. 
Orkade inte hela vägen  

men nu har du frid

Varmt TACK
till alla Er som hedrat 

minnet av

Irma Björhammar
Eira med familjer

Ett varmt tack till er alla 
som hedrat vår käre 

Rune Svensson 
vid hans bortgång. 

Tack för alla vackra blom- 
mor och gåvor till olika 

minnesfonder. Ett särskilt 
tack till komminister Lena 

Hildén, kyrkomusiker 
Anders Fredriksson, 

Rostocks Manskör samt 
representant Anders 

Grimheden som alla gjorde 
begravningsgudstjänsten till 
ett ljust och vackert minne. 

Lars och Ulla-Britt 
med familj 

Vårt varma Tack 
Till alla som visat 

deltagande och på olika sätt 
hedrat minnet av vår kära 

Maj-Britt 
Larsson 

vid hennes bortgång. 
 

Ett särskilt tack till 
personalen vid Fagerlids 
demensboende för god 

omvårdnad. 

Gull-Britt 
Ann-Britt med familj 

Vår kära 

Anna 
Asmundsson 

* 5 april 1931  

har stilla insomnat 
och lämnat oss 

i sorg och saknad. 

Åsensbruk 
5 november 2016 

Ingrid med familj 
Släkt och vänner 

 

Blott en dag, ett ögonblick 
i sänder, vilken tröst, vad 

än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders 
händer, skulle jag som 
barn, väl ängslas då? 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Gunnarsnäs 
kyrka tisdag 22 november 
kl. 13:00. Avsked i kyrkan. 
Fonus telefon 0530-100 45 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Sven-Erik Palm 
* 2 maj 1968  

har i dag stilla insomnat. 

Brålanda 
4 november 2016 

VIVI-ANNE 
Alexandra, Amanda, 

Marcus 
Syster med familj 

Övrig släkt och vänner 

Du kämpat har  
en kamp så hård 

med sjukdom svår  
att bära. 

Vi sökte och Du  
fick den vård 

som mänskligt sett  
man kan begära. 
Men ändå fick Du  

från oss gå 
till evig ro och vila 

Där ingen, ingen sjukdom 
kan Dig nå 

och dit våra tankar ila. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Brålanda kyrka 
tisdag 29 november kl. 
11.00. Avsked tages i kyr-
kan. Valfri klädsel. Lika 
välkommet som blommor 
är en gåva till Cancerfonden 
gåvotelefon 020-59 59 59. 
Fonus Vänersborg. 

G

IA

S

&

Min älskade make 
Vår käre pappa,  

svärfar och morfar 

Jan Andersson 
* 4 augusti 1938  

har idag stilla somnat in  
och lämnat oss  

i sorg och saknad 

Mellerud 4 november 2016 

LILLEMOR 
Marie, Ullis, Anna-Karin 

med familjer 
Släkt och vänner 

Allt vad Du lidit 
vi nog ej förstått 

Vi stod vid Din sida 
så hjälplösa blott 
Vi ville så gärna 
behålla Dig kvar 

Men Din tid på jorden 
nu fullbordad var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka fre-
dag 25 november kl. 11.00. 
Akten avslutas i kyrkan. 
Tänk gärna på en gåva till 
Diabetesfonden givartele-
fon 08-564 821 00. Fonus 
Mellerud tel. 0530-10045. 

Vår kära 

Ingrid Arvidsson 
* 15 oktober 1930  

har lämnat oss 
i sorg och saknad 

Dals Rostock 
4 november 2016 

Anders 
Annalena & Micke 
Simon & Emmelie 
Rickard & Amanda 

Andreas 
Släkt & vänner 

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

På den andra stranden 
Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Örs kyrka fredag 
25 november kl. 13.00. 
Avsked tages i kyrkan. 
Tänk gärna på "de boendes 
trivsel på Karolinen", bank-
giro 5502-2776, märk med 
"Birgerfonden" samt namn.  
Fonus tel. 0530-10045. 

SORGTACK

DÖDSFALL

TACK
för uppvaktningen på min 
födelsedag.

Gunlög Ceder

TACK

PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Maj-Britt Larsson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”A whiter shade 
of pale” av G. Brooker varef-
ter hon sjöng ”Där björkarna 
susa” av O. Merikanto samt 
”Så skimrande var aldrig ha-
vet” av E. Taube. Akten för-

rättades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 och 235. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Till minnet av Maj-Britt var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

JORDFÄSTNING

Veckans 
ros...

...till alla som bidrog till det 
goda resultatet 15.600:- vid 
Brålanda kyrkliga sykrets för-
samlingsafton. En extra ros till 
Lätt och Lagom.

Kerstin Åkesson

Världens bästa,  
vår älskade

Rut Hellberg
* 28 januari 1925

har i dag lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Mellerud 12/11 2016

Birgitta och Ants
Michael

Linda, Josephine

Kanske är det först vid  
dagens slut när tidens  

timglas rinner ut.

Ja, kanske är det då man får 
en aning om vart vägen går, 

kanske är det först i  
kvällens ro man anar att det 

går en bro från världen,  
den man hör och ser, mot 
något större något mer.

Atle Burman

Vi vill skicka många grattis-
kramar till vårt barnbarn 
Nova Jansson, Brålanda som 
fyller 6 år den 16 november.

Många kramar från morfar 
Christer och mormor Carina

Den 27 juli föddes 
Viggo och Zevves 
efterlängtade lilla-
syster Thilde. Hon 
vägde 2.850 gram 
och var 48 cm lång. 
De stolta föräld-
rarna heter The-
rese Larsson och 
Roine Hjelte. Foto: 
Ateljé Wahlström, 
Vänersborg.

FÖDDA

Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. 
Sönd 14 Gudstj. m Daniel 
Alm, kaffe OBS Tiden! Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 

16-19 ”Ett liv värt att leva.” 
Film och samtal krig Filip-
perbrevet. Thomas Seger-
gren. Fika. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Film om träsnidaren, konst-
nären och predikanten Eva 
Spångberg.  18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 16 Equmenisk 

gudstj. Predikan. Ssk. Ming-
elkaffe i Smyrnakyrkan. 
Tisd 17.30 Trä & Plugg på 
Sörgården. Onsd (23/11)11 
& 19 Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bibelläsning och bön. 
Torsd 19 Mötesplats m 
Stickcafé och Kvälls-
macka. Fred 19 Tonårs-
kväll. Lörd 17 Höstens 
fest, missionsförsäljning. 
Andakt Sigward K. Serve-
ring med vinstchans. Sönd 
16 Ekumenisk gudstj. i 
Smyrnakyrkan. David C. 
Sigward K. Predikan om 
”Frimodighet - att våga det 
omöjliga”, servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset 

m Martin Edström. Sönd 
16 Ekumenisk gudstj. i 
Smyrnakyrkan. Dagens 
tema; Frimodighet, ”Att 
våga det omöjliga”. David 
Celinder, Sigward Karlsson 
m.fl. Ssk. och servering. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Martin Ed-
ström. Kyrkbil 308 70.

Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. 
Film om Eva Spångberg. 
Tisd 15 Norra sykretsen, 
möte hos Sonja Berg. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 

Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Torsd (24/11) 14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. ”En 
salig blandning” med Lars 
Antborg, visor, schlager, 
andligt och allsång. Kaffe 
och andakt.

Fira dina nära och kära
med en grattishälsning

130:- 
maila in bild och text till

annons@mellerudsnyheter.se
senast fredag innan pubilicering vill vi ha din annons
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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

Melleruds Bostäder vill ha treårigt hyresavtal
Allmännyttan i Mellerud vill 
ha ett treårigt hyresavtal. Det 
framgår av ett yrkande som 
skickats in till Hyresgästför-
eningen. Bolaget vill höja 
hyrorna med 2,3 procent per 
år i tre år från och med den 1 
januari 2017.  

Bakgrunden är ökade kost-

nader för underhåll och ener-
gieffektiviseringar. 

– Melleruds Bostäder har 
få tomma lägenheter och har 
dessutom samma fördelar av 
den låga räntan och inflatio-
nen som andra fastighetsäga-
re. Enligt oss ska det medfö-
ra låga hyresjusteringar. Vi 

ska komma ihåg att även små 
hyreshöjningar kan bli 
mycket kännbara för många 
hyresgäster i Mellerud, säger 
Hyresgästföreningens för-
handlare Anja Augustsson i 
en kommentar.

En genomsnittlig tvårum-
mare på 60 kvadratmeter 

som idag har en hyra på 4 550 
kronor i månaden skulle med 
bolagets krav få en höjning 
med 105 kronor i månaden 
under 2017. Efter tre år skul-
le samma lägenhet kosta 
4865 kronor i månaden. 

Mässa och konsert för planeten

Tre biodlare fanns bland utställarna. Familjen Granath och Landegren 
och Marianne Karlsson som här pratar olika honungssorter med mäss-
besökare.

Henric Kallin, Bilbolaget i Mellerud berättar om en plug-in hybrid från Mercedes.

Simon Ljungman som skrivit musiken till Hopp sjunger här med barnkörer från kyrkorna i Ör, Bolstad och 
Skållerud, plus kören Vokalerna från Kungälv och elever från Kulturskolan och gymnasiet i Mellerud.

Vackra bilder av planeten jorden projicerades i scenens fond och gav en speciell laddning åt de texter som sjöngs.

I lördags var det miljömäs-
sa och konsert på Kultur-
bruket på Dal. Mässan  

drog cirka  300 besökare 
och många av dem åter-
fanns i Sparbankssalong-

en när det var dags för kör-
verket Hopp att uppföras 
på scenen.
Mässan startade redan utan-
för Kulturbruket där det 
fanns miljöbilar av flera 
märken utställda. Bilfirmor 
från Mellerud och Uddevalla 
fanns på plats och det fanns 
möjlighet att  provköra för 
den som var intresserad. 

En cykelhandlare var ock-
så där och inomhus fanns 
utställare som sålde närpro-
ducerat eller informerade om 
klimatsmarta lösningar för 
uppvärmning, belysning och 
mycket annat. 

Besökare droppade in efter 
hand och blev allt fler ju när-
mare man kom föreställning-
en Hopp.

Mäktigt många röster
I framförandet av körverket 
Hopp, skapat av  Simon 
Ljungman och Mats Alfreds-
son, medverkade kören Vo-
kalerna från Kungälv, elever 
från Kulturskolan och este-
tiska programmet i Mellerud 
och barn ur barnkörerna i Ör, 
Bolstad och Skållerud. Cirka 
50 sångare stod på scenen. 
Det var mäktigt. 

Konsertens första sång, 
var Hur? En lika kort som 
pockande fråga. ”Hur ska vi 
kunna skydda bergen, haven 
och skogarna... hur ekarna 
och lindarna?” Starka enkla 
ord i stora frågor medan bil-
der av allt som angår oss 
människor projicerades i en 
långsam följd på en stor duk 
i scenens fond. Vackra bilder 
som trängde sig in i hjärtat. 

Vida perspektiv
Sångerna varvades med dik-
ter och texter, starka och ur 
ett perspektiv, ibland vardag-
ligt, ibland höjt över allt. 

Sången ”Låt något vara 
kvar” tog publiken upp i 
höjden för att se livet i Ma-
lackasundet, Borneo, Min-
danao och Tacloban för att se 
de liv som levs i konsekven-
serna av vårt överflöd. Den 

berörde starkt. Texter, sång-
er, bilder och musik, ömsom 
punkigt stark, ömsom stilla, 
gjorde hela konserten till ett 
konstverk. Bilden av vår blå 
planet, som innehåller allt vi 
känner till och tanken att vi 
alla är medpassagerare på 
den i en iskall omgivande 
rymd, manade till eftertanke 
och handling.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Välbesökt järnvägsmässa

John Lillegård, vars modell är byggd i skala noll berättar för Ulf Rosengren och K-G Olson att dessa större modeller fortfarande är populära i USA.

Anders Bengtsson från Göteborg har inhandlat två Märklin personvagnar till sin modelljärnväg och funderar på om han kanske skulle köpa något mer. 

Pål-Steinar Pedersen Kure, fem år, längtar hem så han kan bygga sin 
nyinköpta byggnad, den tredje i ordningen.

Inbrott i fritidshus 
ökar kraftigt
Länsförsäkringar ser en 
kraftig ökning vad gäller 
inbrott i fritidshus i Dals-
land. 
Deras egen statistik i kom-
munerna Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud 
och Åmål visar på mer än en 
fördubbling av antalet in-
brott jämfört med samma 
period ifjol. Under samma 
månader ifjol hade man tio 
inbrott i fritidshus, i år är 
samma siffra 23. Vad det 
beror på är svårt för att svara 
på men Länsförsäkringar vill 
gärna belysa faktumet och 
dela med oss av tips på hur 
man skyddar sitt fritidshus 

mot inbrott. Framförallt nu 
när de mörkare månaderna 
kommer där antalet inbrott är 
som allra flest.

Exempel på det kan vara 
ett larm där man får medde-
landen om intrång till sin 
telefon, lampor på timer eller 
skymningsrelä. Sedan är det 
givetvis bra att prata ihop sig 
med andra stugägare och att 
tömma fritidshuset på värde-
föremål under den period 
man inte är där.
Länsförsäkringars statis-
tik över antal inbrott i fri-
tidshus i Dalsland:
2014: 16
2015: 10
2016: 23

Julgranen på 
Köpmantorget

Ni som har varit engagerade 
i Nuntorpsaffären och miss-
skött den så till den milda 
grad att den kanske går om-
intet har förbrukat ert förtro-
ende. Det finns bara en lös-
ning för er: AVGÅ 
OMEDELBART. Det finns 
många moderater i Väners-
borgs kommun som kan ta på 
sig uppdragen som ni skulle 
ha ansvarat för men på ett så 
flagrant sätt misskött och nu 
måste lämna. 

Moderaternas kommunal-
råd gömde sig bakom en fa-
sad att han var jävig. Jag hade 
ju visst hopp om att han som 
jordbrukare och tidigare 
Nuntorpselev skulle kunna 
tillföra er någon kunskap i 
ärendet men regionrådet 
Johnny Magnusson kanske 
skrämde honom till tystnad. 
Detta för att försöka dölja 
regionens huvudlösa ageran-
de i beslutet om naturbruks-
gymnasierna.

 Att skylla på att Bo Carls-
son (C) agerat på ett felaktigt 
sätt är upprörande. Det visar 
bara på er dumhet. Så många 
tillfällen information givits 
men ni struntar i eller saknar 
förmåga att ta den till er. Det 
är väl så att jordbruk och de 
gröna näringarna inte är till-
räckligt fina för att  ni mode-
rater ska kunna arbeta för att 
möjligheterna till denna ut-
bildning ska finnas. För att 
inte tala om särskoleklasser-
na på Nuntorp. Det är kanske 
gammalhögern som kommit 
fram och  dessa personer ska 
gömmas undan. Att ni tidiga-
re försökte lägga ner ett antal 
skolor i kommunen är  inget 
som ökar ert förtroende.

Mot dumhet är det lätt att 
kämpa förgäves men jag 
hoppas att ni har såpass 
mycket tankeverksamhet så 
att ni har vett att avgå!

Vän av ordning och förnuft

Svar till moderaterna
i Vänersborg

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

I år är det 100 år sedan 
den första julgranen sat-
tes upp på Köpmantorget 
i Mellerud.
Det var också för den tiden 
nytt med elektriskt ljus. 

Sedan dess har det varit 
olika begivenheter i sam-
band med julfirandet, bland 
annat luciakröningen samt 
LION:s julmarknader. 

Vid den tiden var det tre 
personer som var ägare till 
bilar. Det sägs att de kom 
överens om att under en sön-
dag bjuda in barn som fick 
åka runt granen några varv. 

Under lördagen var Dals-
land Center fyllt av upp-
byggda modelljärnvägar 
och till försäljning fanns 
både nya och begagnade 
tillbehör.
Föreningen Järnvägshistoria 
i Dalsland, FJiD, anordnade 
liksom förra året modelljärn-
vägsmässan på Dalsland 
Center. 

Föreningen har varit verk-
sam i tio år och dess huvud-
sakliga inriktning är att do-
kumentera Dalslands 
järnvägsnät samt att bygga 
modeller. De har en lokal i 
Mellerud där medlemmar 
och andra intresserade träf-
fas två gånger i veckan för att 
prata, fika och träffas. 

Idag är det mesta doku-
menterat så nu är det modell-
byggandet som de ägnar 
mesta tiden åt.

Modelljärnvägar
Inne i Hallingsalen kördes 
olika tågset på en uppbyggd 
modelljärnväg som fyllde 
nästan hela rummet. Det såg 
ut precis som i verkligheten 
med hus, träd, djur, byggna-
der. 

Det var ett tiotal medlem-
mar i Rälsbiten Modul Syd i 
Vargön som stod för denna 
uppvisning av en modell-
järnväg i skala H0. 

De har ett digitalt bibliotek 

Det var nog en upplevelse 
för många.

Evert Magnusson 

och därifrån kan de plocka de 
uppbyggda moduler som 
behövs för att bygga den 
önskade modellen. När allt är 
sammansatt styrs allting via 
en dator.

John Lillegård från Oslo 
var på mässan med tre lika-
sinnade och hade en modell-
järnväg av den lite större 
storleken 0. Denna skala kom 
på 1930-talet och efterträd-
des senare av H0. Men i USA 
är den fortfarande vanlig. 
Modelljärnvägarna idag är 
ett trafikspel som fokuserar 
på 3D och som återspeglar 
verkligheten.

– Jag har ett modellbygge 
hemma som är en kopia av 
järnvägen som korsar grän-
sen Sverige–Norge berättar 
John.

Försäljning
I Kalandersalen hade tjugo-
talet försäljare sina bord med 
både nytt och begagnat. Det 
fanns allt som behövdes; 
vagnar, lok, byggnader och 
andra viktiga tillbehör. 

Många besökare bar på 
större eller mindre påsar med 
tågrelaterat innehåll så kom-
mersen såg ut att ha varit god.

Cafeterian var öppen och 
hela dagen stod folk i kö för 
att få något i magen. 

Det kom besökare från 
Norge och Steinar Schau från 

Klöfta modeljernbaneklub 

tyckte att tjugo mil var det väl 

värt att åka. 

Även långväga resande 

inom Sverige hade hittat till 

denna mässa som antagligen 
kommer att bli en tradition 
med tanke på publiktill-
strömningen.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Barn
5990Fleecebyxa

Spännande livsmedel 
från Orienten

Mohamed Alhada ser till att fylla på hyllorna i den nyöppnade livsmed-
elsbutiken på Storgatan i Mellerud.

Sortimentet omfattas av livsmedel från många olika länder.

Belal Albatin, delägaren Mohamed Alhada och Mohamed Albatin inne i den välbesökta grönsaks- och frukt-
avdelningen.

Hyllning till vårt kulturarv
När korna ska hem för kvällsmjölkning och hagen ligger långt bort tycker Sture det är gott att ha cykeln till 
hjälp. Foto: Peter Gerdehag.

Under onsdagskvällen var 
Peter Gerdehag på Kultur-
bruket på Dal i Mellerud 
och visade bilder på går-
den Kroxhult 1:4, vilken 
han dokumenterat i 35 år. 
Temat på kvällen var ”Lan-
det som inte längre är”.
Linnea Andersson hälsade 
alla välkomna och berättade 
att kvällen var ett samarbete 
mellan LRF:s fyra lokalav-
delningar i Mellerud och 
Vuxenskolan. Peter Gerde-
hag är naturfotograf och fo-
tograferar gärna miljöer som 
är på väg att försvinna. 

Han är mannen bakom 
bland annat Kokvinnorna 
och Hästmannen. 1980 hade 
Peter precis avslutat ett pro-
jekt om havsörn när han blev 
utskickad till Kroxhult för att 

Peter Gerdehag, mannen bakom 
Hästmannen och Kokvinnorna, 
besökte Kulturbruket och berät-
tade om ett utdöende jordbruk.

fotografera jordbruk – från 
en utrotningshotad ras till en 
annan.

– Det ni kommer att få se 
ikväll är den längsta och mest 
övergripande dokumenta-
tion som gjorts om en bond-
gård berättar Peter Gerdehag.

Kroxhult
Under 36 år dokumenterade 
Peter gården Kroxhult 1:4, i 
byn Krokshult utanför Os-
karshamn. De första åren 
fotograferade han med sin 
Hasselbladare men de sista 
tio åren blev det också myck-
et film. 

På gården levde Sture Ca-
remalm med sin fru Britta 
och sonen Bengt. Brodern 
Karl-Uno bodde i ett eget hus 
på gården. Det var en familj 
som levde på det gamla viset, 
nästan självförsörjande i en 
varmt religiös tradition.

Mångfald
De skötte om sin gård på 
bästa sätt om än med ålder-
domliga metoder. Alla sten-
murar och gärdsgårdar var i 
fint skick och på gärdena 
fanns slåttergubbe som visa-
de på en biologisk mångfald. 
Under många år kom studen-
ter och räknade mångfalden 
per kvadratmeter. 

Ett år hittade man 56 olika 

arter på en sådan ruta. Där 
man konstgödslar däremot 
växer hundkex, smörblom-
ma och nässlor vilka tar död 
på mångfalden.

Krypläge
Bäst bilder på kossor fick 
Peter Gärdehag när han kröp 
runt på alla fyra i koflocken 
ute i hagen. Efter en stund 
brydde de sig inte alls om 
honom och han fick många 
bra bilder. Ville Peter ha bil-
der på Karl-Uno, som helst 
inte ville bli fotograferad, så 
fick han förlita sig till över-
raskningsmomentet. 

Tiden före digitalkameran 
fick han ta många bilder på 
samma motiv för att vara 
säker på att få ett som var bra. 
Djur viftar bort flugor och 
människor blundar.

– Har ju varit med om det-
ta, barndomsminnen. Jätte-
bra kväll, utbrast Mary-Anne 
Andersson och Britt-Marie 
Magnusson med en mun re-
dan i pausen.

Trots att det egentligen är 
ett vemodigt tema som be-
skriver hur gårdar läggs ner 
på grund av dålig lönsamhet 
så lyckas Peter Gerdehag 
hålla en lättsam ton med små 
ibland dråpliga historier mitt 
i allvaret.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Efter ett år på Kyrkoga-
tan vid järnvägsstationen  
flyttade Mohamed Alhada 
sin butik Orientaliska livs-
medel till Storgatan, i före 
detta Audio Videos lokal.
Mohamed, en av de två del-
ägarna, öppnade upp dörrar-
na förra tisdagen den 1 no-
vember. Det finns gott om 
arabiska livsmedel liksom 
från Iran, Albanien och lite 
från Kina.

– Här får vi en bättre och 
större lokal med ett fint cen-
tralt läge. Det kom väldigt 
många kunder på öppnings-
dagen, både svenskar och 
andra nationaliteter, berättar 
Mohamed.

När tidningen är på besök 
anländer nya kunder hela ti-
den, många passar på att ta 
sig en pratstund med Moha-
med som talar svenska 
mycket bra, trots endast sex 
år i Sverige.

Mohamed bor i Mellerud 
med hustru och tre barn, sex, 
åtta och tolv år gamla. Han 
kom till Sverige i december 
2010 från Jemen, där han 
varit både taxiförare och 
militär.

– Vi har bott här hela tiden 
och tycker att Mellerud är 
jättebra. Mellerudsborna är 
väldigt trevliga, vi har blivit 
väl mottagna. Här är det 
lugnt och skönt, konstaterar 
han.

Kulinariska läckerheter
Interiören är fräsch med 
många kulinariska sällsynt-
heter som för oss svenskar 
kan te sig lite unika. Vad sägs 
om frysta lammskallar? Po-

pulärt uppenbarligen efter-
som antalet skallar sjönk re-
jält i frysdisken på tisdagen.

Sortimentet av kryddor är 
imponerande, här finns ex-
empelvis falafelkryddor, 
safflor (består bland annat av 
saffran) och hel kardemum-
ma.

– Vi har en avdelning med 
färska grönsaker och frukt, 
det sålde nästan slut första 
dagen. Vi har många olika 
sorters ost, som akkawi – en 
vitost av komjölk och själv-
klart halloumi.

På en hylla ligger stora 
korvar med kyckling- och 
kalkonkött samt rökt lamm. 
Perfekt att skära upp som 

pålägg. Det finns även fryst 
nötfärs och toastbröd, liksom 
stora förpackningar med olja 
och mjöl. Du hittar även te-
kittlar till löste, godis, dricka 
och mycket mer.

Utöka sortimentet
Den nya lokalen är på 220 
kvadratmeter och det innebär 
att Mohamed planerar att 
utöka sortimentet ytterligare.

– Jag kommer att ha mer 
svensk mat. Idag har jag till 
exempel svenska ägg och 
grönsaker från Gällenäs är på 
ingång, säger Mohamed.

– Det är en fin och fräsch 
lokal, jag kommer att handla 
här. Jag gillar att det finns 
orientalisk mat, priserna är 
bra och dessutom är Moha-
med så trevlig, säger Mo-
hammed Tawfiq.

Han får medhåll av Murat 
Hasani, som kom till Melle-
rud för 22 år sedan från Ko-
sovo.

– Nu kan jag sluta handla i 
Trollhättan, här finns nästan 
allt vi behöver. Särskilt mat 
från Balkan som vi brukar 
äta, säger han.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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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

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Idag onsdag kl 15.00
Poesi och glädje
”Lina Sandell”, barnatrons poet
Torsdag 17/11 kl. 18.00
Reseberättelse från Kambodja
- Fam. Celinder
Vill du börja motionsträna?
Välkommen att ansluta dig till
avtalet som vi har med STC.  
Mer information finns på hemsidan.
Kontaktp: Margaretha Gustavsson
073-801 10 49

Rättelse
Rubriken till den 85-årsjubi-
lerande Gestad hembygd-
skör blev missvisande.

– Just nu är vi en damkör 
och repertoaren är anpassad 
efter det, nya medlemmar är 
alltid välkomna, säger Bar-
bro Magnusson, som varit 
körens ledare i 39 år. 

Hoppkunniga 
och vackra

Tvåstad Dals kaninavels-
förening hade sin årliga 
riksutställning på Nun-
torp på Alla helgons dag.
Trots snöigt och blåsigt vä-
der kom det fler besökare än 
vanligt för att se på de 350 
kaniner som ställdes ut och 
flertal kaniner deltog i en 
hopptävling.

De bedöms utifrån rasspe-
cifika egenskaper. Högsta 
poäng som kan fås är 100. I 
Sverige är det vanligast med 
95,5 som högsta poäng och 
någon gång dyker det upp en 
96 poängare.

I år inträffade det,  En Tysk 
jättescheck blå, tillhörande 
Amanda Isopoussu i Lilla 
Edet fick 96 poäng. I och med 
det blev han Best in Show. 

Bäst i motsatt kön blev en 
Hermelinchinchilla på 95,5 
poäng, tillhörande Nathalie 
Ulriksen, Romelanda. 

Historiska poäng

Amanda Isopoussu, Lilla Edet, med den Tyska jätteschecken som blev 
Best in Show. Nathalie Ulriksen, Romelanda, med Hermelinchinchillan 
som blev Bäst i motsatt kön. Foto: Tvåstad Dals KAF.

Erica och Stellan tolkade Cornelis 
I onsdags bjöd Ekebro 
bygdegårdsförening in 
till visafton. Frändefors 
egna Erica Larsson tol-
kade Cornelis Vreeswijk 
tillsammans med Stellan 
Johansson, Mellerud.
Cornelis Vreeswijk, som 
gick ur tiden 1987, har kom-
mit att räknas som en av 
Sveriges största trubadurer. 
Med sina texter och sin mu-
sik var han en folkkär vis-
sångare som lämnade en stor 
visskatt efter sig.

– Han har många guldkorn, 
fina, fula och underliga visor, 
det är svårt att tolka Vre-
eswijk, men vi gör det ändå, 
sade Erica.

Erica Larsson och Stellan 
Johansson turades om att 
sjunga och kompades av Lars 
Nilsson på gitarr och Sören 
Blom på bas. Erica och Stel-
lan har tidigare tolkat Karl 
Karlsson och killarna har 
spelat ihop i olika konstella-
tioner. 

De bjöd på många av Cor-
nelis pärlor, till exempel 

”Brev från kolonien” som 
Vreeswijk skrev till An-
na-Lena Löfgren på 60-talet. 
Det blev en hel del allsång då 
publiken var väl hemmastad-
da i visorna. 

Monika Larsson med ma-
ken Per och syster Eva Sil-
vander sjöng med stor inle-
velse.

– Det är roligt att sjunga 
Cornelis låtar, tycker Moni-
ka.   

Turistens klagan blev ext-
ranummer och det `rajrajda-
des´ med ett stort leende hos 

det 50-tal som passat på att 
njuta av sångprogrammet på 
Ekebro bygdegård.

– Vi sjunger gärna på byg-
degårdar då de är en viktig 
samlingspunkt på landsbyg-
den och hela inträdet tillfaller 
den ikväll, sade Erica Lars-
son och fick en av kvällens 
varmaste applåder.

 Marianne Karlsson 
marianne@mellerudsnyheter.se

Lars Nilsson, Erica Larsson, Stellan Johanson och Sören Blom bjöd på 
sig själva och delar av Cornelis Vreeswijks sångskatt. Publiken sjunger med i Turistens klagan.

– Det är historiskt, det har 
inte hänt tidigare i Sverige att 
en Tysk Jättescheck fått så 
hög poäng, och roligt att de 
två vinnarna finns i vår för-
ening, säger Adelina Torin, 
Mellerud.

Bäst placeringar från vårt 
område fick Louise Bengts-
son och Niklas Wingård från 
Mellerud i klassen för vuxna 
djur från sex månader, samt 
Familjen Torin, Mellerud, i 
klassen ungdjur, fyra till sex 
månader.

Kaninavelsföreningar från 
Alingsås, Skaraborg, Göte-
borg och Karlstad deltog.

Tvåstad Dals KAF har 
100-tal aktiva medlemmar 
och ungefär hälften har 
hoppkaniner.  

Nytt för i år var att man 
hade med klassen produkter 
av kaninskinn/päls som be-
dömdes.

Föreningen har haft tio 
riksutställningar på skolan.

– Vi är oroliga för var vi 
ska vara nästa år om Nunt-
orpskolan försvinner. En 
kaninavelsförening som inte 
kan ordna en riksutställning 
har svårt att leva kvar. Tyvärr 
är det svårt att hitta en lokal 
som tar in pälsdjur. Vi söker 
med ljus och lykta, berättar 
Adelina Torin.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

PRO 50-årsjubilerade
PRO i Frändefors bildades 
i november 1966 och det 
firades nyligen med en 
rejäl jubileumsfest. His-
torik, mat, kaffe, tårta, 
underhållning, tal och lot-
teri tillsammans med en 
god gemenskap förgyllde 
fredagseftermiddagen 
för 60-talet närvarande.
Ordförande Reidar Mars 
hälsade välkommen och be-
rättade historik om de 50 
åren.

– Ett gäng gamla pensio-
närer bildade PRO och en 
styrelse på elva personer 
drog i gång verksamheten. 
Det bildades en blomster-
fond och kaffegrupper och 
man betalade två kronor per 
person för kaffet. Vi har se-
dan 70-talet haft tillgång till 
fiffenlokalen, sade Reidar.

 Brålanda Dragspelsklubb 
underhöll med musik, sång 
och historier och det bjöds på 
förrätt, huvudrätt, tårta och 
kaffe.

– Vad är hemligheten i den 
goda såsen? frågade flera 
dagens kock Gunnar Anders-
son.

– Mycket grädde och vin-
bärsgelé, svarade Gunnar.

Till hjälp i köket hade han 
Anitha Norrback, Anita 
Mars, Eva Pettersson och 
Ingrid Andersson.

Lyckönskningar
Angränsande PRO-fören-
ingar var inbjudna och upp-
vaktade samt framförde tack 
och lyckönskningar. 

Från Vänersborg Jan-Erik 
Andersson, från Vargön El-
sie Axelsson, från Vänersnäs 
Hans-Ola Magnusson och 

Ordförande Reidar Mars berättade historiken från 1966.

Anitha Norrback, Anita Mars, kocken Gunnar Andersson, Eva Pettersson 
och Ingrid Andersson hade hand om köket och skötte det till mycket 
stor belåtenhet.

Brålanda Dragspelsklubb underhöll och Gunnar Johansson tog med alla i en avslutande allsång. 

från Färgelanda Håkan Ek-
man. Vänersborgs kommun-
fu l lmäk t igeo rd fö rande 
Lars-Göran Ljunggren upp-
vaktade med ett standar.

Reidar tackade alla som 
gjort jubileet möjligt. Kom-
munen för ekonomiskt bidrag 
och Fiffen för tillgång till 
lokalen.

– Vi har drygt 70 medlem-
mar som kommer från Frän-
defors och Brålanda. Vi 
samlas till månadsmöten 
med föreläsare, film, aktuella 
frågor och underhållning 
samt informerar om trevliga 
erbjudanden. Boule, resor 
och styrelsemöten anordnas 
och vi deltar i kommunens 
pensionärsråd, KPR, berättar 
Anitha Norrback, sekretera-
re.

I dagens styrelse ingår Rei-
dar Mars, ordförande, Anitha 
Norrback, sekreterare, Gun-
nar Andersson och Allan Jo-
hansson, kassörer. Ledamö-
ter/suppleanter Inger Olsson, 
Ulla Leoson, John Anders-
son, Gunnar Johansson, Eva 
och Lennart Pettersson.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Tel 0530-104 14. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

Preem Mellerud. Landsvägsgatan 38. 

Just nu får du 70 kronor rabatt på valfri tvätt. Passa på att 
utnyttja vårt erbjudande på lussebullar 4 för 49:- när du är 
här. Vi skickar dessutom med två 
rese bidrag i form av rabatt på drivmedel.

BJUD BILEN PÅ 
EN BILLIG TVÄTT

TANKA BILLIGT!
50 öre rabatt per liter på drivmedel.

Kundsign: _________________________________________
Gäller vid kassabetalning, max 70 liter, på Preem Mellerud tom 
31/1 2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

50 öre
rabatt

TANKA BILLIGT!
50 öre rabatt per liter på drivmedel.

Kundsign: _________________________________________
Gäller vid kassabetalning, max 70 liter, på Preem Mellerud tom 
31/1 2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

50 öre
rabatt

BILTVÄTT
70:- rabatt på valfritt program.
Kundsign: _________________________________________
Gäller på Preem Mellerud tom 31/1 2017 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

70:-
rabatt

Välbesökt pubafton i Upperud
Under lördagens Eld- och 
Ljuskväll ordnade Up-
perud 9:9 en välbesökt 
pubafton med musik och 
mat.

Redan klockan 17 på lör-
dagseftermiddagen startade 
pubaftonen på Upperud 9:9, 
samtidigt som Eld och Ljus-
kvällen. 

Det blev med en gång ont 
om lediga platser trots att 
musiken inte skulle börja 
förrän klockan 20. Många 
kom in, köpte en fika och 

Mattias Hagström, Petter Olsson och Carro Anderberg tar en liten paus på scenen innan kvällens spelning 
drar igång på allvar.

Sigrid Lagerroth hade fullt upp med försäljningen och kön räckte bort till ytterdörren stundtals. 

fortsatte sedan vidare till 
Dalslands museum som var 
sista anhalten på Eld och 
Ljuskvällen. 

Kaffe och mat
Det var ingen platsbokning 
så det var bara att komma och 
beställa kaffe eller mat. Det 
gick att välja mellan gulasch 
med ris eller jordärtskocks-
soppa. Efterrätten var äpple-
kaka med vaniljsås. Allt na-
turligtvis ekologiskt och 
närproducerat, helt i Kerstin 

Söderlunds anda. Ungefär 
100 matportioner hade ser-
verats innan musiken börja-
de.

– Det var en jätterolig kväll 
med mycket mer folk än jag 
trott. Men lite orolig var jag 
naturligtvis när gästerna inte 
behövde boka i förväg sade 
Kerstin.

Fin musikkompott
Musiken för kvällen bestod 
av Carro Anderberg sång och 
gitarr, Petter Olsson gitarr 

och Mattias Hagström på 
slagverk. Det bjöds på en fin 
kompott av musik, både Car-
ros egna låtar och covers.

Kerstin Söderlund var 
nöjd med kvällen, det hade 
varit full fart från början med 
mycket folk som kom och 
gick.

 
AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Gjorde egen receptbok
Marcus Rundström, 14 år, 
har gjort en egen recept-
bok som heter ”Marcus 
Favoriter. Goda recept på 
mat som är lätta att lyckas 
med”.

Marcus har varit intresserad 
av matlagning sedan tre till 
fyra år tillbaka. Idén till re-
ceptboken kom upp när han 
funderade kring elevens val. 
Sedan växte det till att även 

Marcus Rundström med sin egenhändigt gjorda receptbok.

innefatta mål i svenska och 
att använda sig av IT i skol-
arbetet. 

 Det ligger ett gediget ar-
bete bakom receptboken: 
Samla ihop sina favoritre-
cept och bearbeta dem så att 
de blir lättlästa. Arbetat med 
att få ett bra typsnitt på tex-
ten, styckesindelning, över-
skrifter med mera för att få 
en snygg layout.

Marcus har läst igenom 
och korrigerat sitt arbete 
många gånger innan han 
blivit nöjd.

Han har delat ut receptbo-
ken till sina klasskamrater 
och hoppas att de kommer att 
få användning av den. Klass-
kamraterna på Melleruds 
Särskola tyckte det var väl-
digt roligt att få ett eget ex-
emplar av Marcus bok.

– Det var en härlig känsla 
när boken var färdig och den 
blev faktiskt ännu bättre att 
jag trodde, säger Marcus.

Marcus Rundströms fram-
tidsplaner är att utbilda sig 
till kock. 

Ulrika Holmström Uggla,  
Melleruds Särskola

BLACK FRIDAY

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud

Åmål
Bengtsfors

Ed

Bäckefors

Ånimskog

Brålanda

Frändefors

Passa på och annonsera i Melleruds Nyheters 
storutdelning 23 november

Nå ut till ca 24.000 hushåll och företag i Dalsland

www.mellerudsnyheter.se
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

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

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Din totalentreprenör

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

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB
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Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

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

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

MÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.600:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus
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Mål i sista sekunden 
avgjorde hemmapremiären

FUTSAL 
FC Mellerud spelade en 
historisk hemmapremiär i 
fredags kväll när Torslan-
da IK gästade Rådahallen. 
Matchen, som är den an-
dra för Mellerud i Svenska 
Futsalligan, avgjordes i 
den absolut sista sekun-
den till gästernas fördel.
Mellerud började matchen 
på bästa sätt. Efter tre minu-
ters spel inför drygt 200 
åskådare kunde Iba Ramic 
göra det första målet på hem-
maplan, framspelad av 
Kreshnik Bytyqi.

Resan fortsatte på samma 
spår och med tre minuter 
kvar av första halvlek ledde 
man med 3-0 mot Torslanda 
som fram till dess inte haft 
mer än några halvchanser 
framför FCM:s mål.

– Efter tre mål roterar vi på 
några gubbar och alla kanske 
inte vet exakt vad de skall 
göra så det blir lite rörigt. När 

vi leder med 3-0 tror vi också 
att det är klart, men man kan 
inte slappna av en sekund. De 
gör fyra mål på två minuter, 
det är bedrövligt tycker jag, 
det skall inte hända, sade 
spelande tränaren Valon 
Gashi efter matchen.

För med två minuter kvar 
av halvleken gör Torslanda 
3-1, vidare 3-2, 3-3 samt 3-4 
och chockar hela Rådahallen

Rycker upp sig
Men trots några mardröms 
minuter före paus kommer 
Mellerud tillbaka och rycker 
upp sig till andra halvlek.
 Florijan Fejzulovic, nyför-
värvet från IFK Uddevalla 
och spelare i Håfreströms IF, 
gjorde 4-4 med nio minuter 
kvar av matchen. 

Därefter kunde Valon 
Gashi göra två mål och sköt 
upp Mellerud till en säker 
tvåmålsledning med fem 
minuter kvar på klockan.

 Men slappnar man av en 

sekund i denna tuffa liga, så 
straffar det sig.

Sista sparken avgjorde
Torslanda reducerade till 6-5 
och med lite mer än en minut  
kvar kom även 6-6 i Rådahal-
len. Det var en nervös stäm-
ning, med den första halvle-
kens minnen färska.

Sånär kunde Florijan 
Fejzulovic klacka in ett led-
ningsmål med 30 sekunder 
kvar, men istället får gästerna 
en hörna när klockan har en 
sekund kvar innan slutsignal. 

Hörnan slås och styrs upp 
av en Torslandafot i FC Mel-
leruds nättak, och hemmala-
get förlorar tungt på sista 
sparken. 

– Då är vi där igen, det 
handlar om att hålla koncen-
trationen i 40 minuter tills 
slutsignalen ljuder. Det är 
inte klart förrän den låter. Jag 
tycker att vi är bättre än dem 
i det stora hela, vi skapar mer 
också. Idag är det inte det 

FC Mellerud förlorade oturligt hemma mot Torslanda på fredagskvällen trots att man hade ledningen i matchen två gånger. 6-7 slutade matchen 
till gästernas fördel. Foto: Andreas Asp

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 
Torslanda IK
6-7 (3-4)

Svenska Futsalligan 
Södra

Målskyttar FCM:
1-0 Iba Ramic
2-0 Anton Snibb
3-0 Simon Schullström
4-4 Florijan Fejzulovic
5-4 Valon Gashi
6-4 Valon Gashi

bästa laget som vinner, men 
Torslanda sätter sina chanser 
och för oss gäller det att ta 
nya tag till nästa match på 
söndag (läs: I söndags), sade 
en besviken Gashi efter fre-
dagsmatchen.

 Text: Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Storförlust i helgens andra match
FUTSAL 
Mellerud spelade dubbla 
hemmamatcher i hel-
gen. Efter fredagens 
sekund-förlust kom en 
desto större på söndagen 
när Borås AIK gästade Rå-
dahallen.
FC Mellerud tog illa vid sig 
av den sena förlusten på fre-
dagen hemma mot Torslan-
da. 
Så när Borås gästade Råda-
hallen på söndagen kom man 
inte alls upp i nivå.

Trots att man reducerade 
till 1-2 i inledningen på den 
första halvleken hade Borås 
övertaget inför andra. Där 
släppte gästerna lös sina 
krafter samtidigt som Melle-
rud inte kunde stå emot.

– Det var en tung helg och 
en väldigt tung förlust idag, 
sade Valon Gashi efter sö-

dagsmatchen.
Boråsarna gjorde 1-4 i in-

ledningen på andra halvlek 
och sedan kom 1-5 innan 
Mellerud åkte på ett rött kort. 

Därefter rann det iväg till 
13-2 för Borås.

– Det var en total kollaps 
av hela laget, vi kommer inte 
ens upp till 50 procent av vår 
nivå. Sen ska vi inte ta ifrån 
Borås att de gör en bra match, 
men en sådan kollaps får inte 
ske från vår sida, sade den 
spelande tränaren.

Nu ligger Mellerud sist i 
Svenska Futsalligan, efter 
Skoftebyns IF som även de 
har tre raka förluster på kon-
tot. Redan imorgon torsdag 
väntar en tuff bortamatch 

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

Borås AIK 
2-13 (1-3)

Svenska Futsalligan 
Södra

Målskyttar Mellerud:
1-2 Iba Ramic
2-12 Vedat Mehmeti

SPORT

mot IFK Uddevalla som för-
lorade SM-finalen förra året.

  Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Svensk travsport står inför 
stora utmaningar. För att 
Västra Götaland och resten 
av landet ska ha tillgång till 
travbanor i framtiden krävs 
krafttag, skriver företrädare 
för travbanor i Västra Göta-
land och Sveriges största 
travbana Solvalla.

Travet har under lång tid 
varit en av Sveriges största 
folksporter. Travet engage-
rar människor från alla delar 
av landet och varje år besö-
ker drygt en miljon svenskar 
någon av landets 32 travba-
nor.

Under många år har Sveri-
ge varit en världsledande 
nation inom travsporten. Inte 
minst har det starka djur-
skyddet satt Sverige på kar-
tan. Travsporten bidrar till 
samhällsnytta på många sätt:

För det första fungerar 
Sveriges travbanor som en 
social mötesplats för hästä-
gare, travpublik och aktiva.

För det andra bidrar trav-
sporten till sysselsättning 
och arbetstillfällen runt om i 
landet. För många unga blir 
travsporten ingången till 
både arbetsmarknad och ett 
livslångt intresse.

För det tredje motverkar 
landets många travbanor 
aktivt en avfolkning av gles-
bygden, och utgör ofta en 
viktig länk mellan stad och 
landsbygd.

Samtidigt står travsporten 
inför stora utmaningar. Anta-
let travamatörer blir färre, 
och två färska Sifoundersök-
ningar visar att intresset för 
att besöka travbanor och äga 
häst är oroväckande lågt.

Besökssiffrorna för lan-
dets travbanor har under 
många år också minskat. År 
2000 hade landets travbanor 
totalt 2,3 miljoner besökare, 
och 2015 var denna siffra 

nere i 1,2 miljoner. I Västra 
Götaland ser dock trenden 
lite annorlunda ut. Under 
2015 besökte 12 738 perso-
ner sommarbanan Åmålstra-
vet och 62 451 personer 
Axevalla travbana. Det inne-
bär en ökning med två pro-
cent för Åmålstravet och en 
minskning med tio procent 
för Axevalla travbana.

Solvalla har länge betrak-
tats som landets nationalare-
na och arrangerar varje år 
Sveriges största travlopp, 
Elitloppet. Men landets övri-
ga travbanor fyller en minst 
lika viktig roll.

Den lokala travbanan är en 
förutsättning för att intresset 
och möjligheten att ägna sig 
åt travsport ska vara möjlig 
för alla. Vi behöver både små 
och stora travbanor och till-
sammans måste vi arbeta för 
en levande travsport i hela 
Sverige.

En viktig åtgärd är att se till 
att travsporten välkomnar 
nya grupper in i travvärlden. 
Även om andelen aktiva 
kvinnor har ökat inom travet 
finns det fortfarande mycket 
att göra för en mer jämställd 
travsport. Vi behöver också 
göra mer för att locka yngre 
generationer till travet. Med 
nuvarande utveckling riske-
rar vi att se en snabbt krym-
pande bas av aktiva och pu-
blik i takt med att medelåldern 
stiger.

För att Västra Götaland 
och resten av landet ska ha 
tillgång till travbanor i fram-
tiden krävs krafttag. Tillsam-
mans tänker vi göra vad vi 
kan för att trygga en framtida 
travsport.

Karl Alexanderson,  
ordförande, Axevalla travbana

Iia Abenius, travbanechef, 
Åmålstravet 

Mats Rosén, vd, Solvalla

Västra Götaland 
behöver en levande 
travsport även i 
framtiden

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna!  
Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.
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Nå ut till ca 24.000 hushåll och  
företag i Dalsland
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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.

VSIFK Vänersborg
Hammarby IF 

I kväll 16/11 
Matchstart kl. 19.00

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.

VSIFK Vänersborg
Västerås SK 

Tisdag 22/11 
Matchstart kl. 19.00

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 19 november kl. 13.00

Melleruds IBK -  Billingsfors IBK

Bäckefors siktar mot femman
FOTBOLL 
Det blev inte riktigt en sä-
song som man hade tänkt 
för Bäckefors IF i division 
6. Trots en hyfsad start 
blev det en sista plats, 
något man vill ändra på 
inför kommande säsong.
Det blir en del förändringar i 
år i Bäckefors som kämpat i 
division 6 många år nu.

Den första förändringen är 
att tränaren Shaip Bajrami 
kommer lägga tränarkarriä-
ren åt sidan och bara fokuse-

ra på spelet kommande sä-
song. 

Mattias Svensson tar över 
rollen som tränare tillsam-
mans med Ulf Mattsson som 
är assisterande och Per-Ola 
Jensen, lagledare.

Nya spelare
En del förändringar sker 
även i spelartruppen, eller 
ganska många om man skall 
vara ärlig. Hela nio nya spe-
lare ansluter till laget medan 
tre spelare hänger upp skorna 

på kroken tills vidare.
Från division 4-laget Hög-

säters GF ansluter Mattias 
Blomsten, Samuel Hessel-
roth och Magnus Blomberg. 
Från samma serie men från 
Eds FF kommer hela sex 
spelare i bröderna Jonas och 
Magnus Andersson, Mattias 
Kemppainen, Tobias Svens-
son, Patrik Strand samt Nik-
las Ljungberg.

Åt rätt håll 
– Vi ser ut att gå åt rätt håll 

efter ett par tunga år.Vi har 
nu en stor trupp och det ser 
ut som att vi kommer kunna 
anmäla ett B-lag. Vi är 27 
spelare i truppen och för-
hoppningsvis kan det någon 
till, berättar nya tränaren 
Mattias Svensson.

Kanske kan Bäckefors nu 
vara med och utmana om en 
plats i division 5. En sak är 
säker, det kommer att bli två 
tuffa derbyn på fjället mot 
Kroppefjälls IF.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Giants ångar på – tre raka segrar

SLUTRESULTAT
Grundsunds IF – 

Melleruds IBK
4-6 (1-2, 1-1, 2-3)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar MIBK:
1-1 Oskar Flodin
1-2 Simon Mjörnestål
1-3 Michael Lind
2-4 Simon Mjörnestål
2-5 Oskar Flodin
2-6 Simon Mjörnestål

Spelade seriematcher i Landvetter
HANDBOLL 
I lördags var det dags att 
spela ytterligare serie-
matcher för P 05/06, den 
här gången i Landvetter.
Den här helgen var det några 
som inte kunde vara med så 
det blev mycket speltid för 
alla.

Mot Aranäs HK mötte MIF 
ett 3-3 försvar där killarna 
blev lite ställda och hade 
svårt att ta sig förbi och i bra 
anfallslägen. De gånger man 
kom till avslut gjorde mål-
vakten oftast bra räddningar 
som höll nere siffrorna. Det 
blev förlust med 13-2. I andra 
matchen stod Härryda HK 
för motståndet och det passa-
de Mellerud bättre med ett 
mer traditionellt 6-0 försvar. 
Nu började killarna röra sig 
rätt på linjen och rörde sig bra 
utan boll vilket skapade luck-
or i försvaret. I pausen prata-
de killarna också med varan-
dra om hur de skulle göra, 
vilka varianter och så vidare. 
Det blev en trygg vinst med 
18-10. I mål turades Edwin 
Johansson, Jonathan Åker-
stedt och Hugo Engström om 
att stå.

Ett aktivt försvar och en vaken Hugo Engström i mål bidrog till seger mot Härryda HK med 18-10.

Rastacupen spelas 
för 29:e gången
FUTSAL 
Till helgen spelas Brålanda 
IF:s populära futsalcup för 
29:e gången i ordningen. 
20 damlag, 24 herrlag och 
fyra pojklag ställs mot 
varandra om den presti-
gefyllda pokalen.
Förra året var det Håfre-
ströms IF som vann på herr-
sidan. Två år innan det vann  
Melleruds IF samtidigt som 
Åsebro IF vunnit hela fem 
gånger.

Lagen på Dal gillar turne-
ringen och brukar gå långt. I 
år är det fyra herrlag som 
skall kämpa medan Åsebro/
Brålanda på damsidan får 
representera vårt område 

tillsammans med Frändefors 
IF.

Oturligt nog lottades FC 
Mellerud och Melleruds IF i 
samma grupp i turneringen 
och ställs mot varandra redan 
lördag morgon. Brålanda, 
som har två lag med spelar 
på eftermiddagen, där andra-
laget spelar mot Håfreströms 
IF som är regerande mästare. 

Åsebro/Brålanda har även 
de två lag med i år. Det ena 
laget inleder sitt gruppspel på 
fredagskvällen och det andra 
gänget på lördagen.

På pojksidan finns både 
Melleruds IF och Brålanda 
IF med i en fyrlagsgrupp som 
avgörs på fredagen.

 Text: Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Det är nu mycket luft un-
der innebandyklubbens 
vingar som gör att de 
flyger fram i division 6 
Bohuslän/Dal. I fredags 
tog de en ny seger borta 
mot Grundsunds IF med 
6-4 och är fortsatt serie-
ledare.
Efter 15 mållösa minuter in-
ledningsvis i matchen kunde 
Melleruds unga Oskar Flo-
din spräcka nollan, varpå 
Simon Mjörnestål hänger på 
trenden och gör 2-0 50 sek-
under senare.

Grundsund reducerar till 
1-2 med tre sekunder kvar av 
den första perioden.

Många utvisningar
I andra blir det mer rörigt för 
Mellerud, med ryckiga byten 
och många utvisningar. Men 
trots det kunde Michael Lind 
göra 3-1 i mitten av perioden. 

– Vi genomför inte hela 
matchen riktigt så som vi 
hade pratat om innan. I tred-
je perioden tar vi oss i kragen 
och gör rätt saker, inled-
ningsvis i alla fall, berättar 
spelande tränaren Michael 
Lind.

Drog ifrån i tredje
Den tredje perioden börjar på 
ett mycket bra sätt för Melle-
rud som drar ifrån till 2-6 
efter bland annat två mål av 

Simon Mjörnestål och ännu 
ett av Oskar Flodin. 

I slutet av matchen kom-
mer Grundsund dock tillbaka 
och närmar sig målmässigt, 
men försent i matchen. 4-6 
kommer med 40 sekunder 
kvar av matchen och MIBK 
kunde rida ur stormen och ta 
ännu en trepoängare.

– Det var en tuff match 
med en hel del utvisningar, 
en svår bortamatch helt en-
kelt. Alla 19 spelarna gör en 
fantastisk kämparinsats samt 
visar bra inställning. Kul 
också att Marcus Larsson var 
tillbaka och gjorde säsongs-
debut, han har bra attityd som 
behövs i laget, berättar Lind.

Till helgen ställs man mot 

Billingsfors på hemmaplan, 

i Rådahallen.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Det låste sig i Kungälv
HANDBOLL 
F 03/04 styrde kosan 
mot Kungälv i söndags 
eftermiddag där det blev 
förlust. Nu ser man fram 
emot nästa match. 
Tjejerna hade gjort två bra 
träningar under veckan med 
högt arbetstempo, snabba 
passningar och satsningar för 
att dra isär motståndarna.

Detta var också något man 
pratat om i omklädningsrum-

met att utöva på match men 
verkligheten blev en annan. 
Man  hängde bra med i en 
halvlek då det stod 6-5 till 
Kungälv, reducerade också 
till 6-6 men sedan låste det 
sig rejält. Tjejerna lyckades 
inte bryta ett statiskt spel-
mönster där de hela tiden lät 
sig fångas upp av motstån-
darna och bli låsta. Det rann 
iväg några mål på slutet och 
resultatet blev 17-9. 

– Som ledare är det inte 

helt enkelt att taktiskt föränd-
ra en matchbild när man inte 
har tillgång till time out och 
kan prata till hela laget sam-
tidigt. Det är nyttigt med 
förluster och vi ser ju tydligt 
vilka svagheter vi har, det ger 
oss nya utvecklingsmöjlig-
heter. Nästa vecka bär det av 
tillKungsbacka och HK Ara-
näs, det ser vi framemot, sä-
ger Petra Gull.
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Automationstekniker 
till Munksjö Paper i Billingsfors
Ditt arbetsområde är hela företaget och du kommer att utföra 
reparations-, och underhållsarbete enligt planerade, förebyggan-
de och akuta arbetsorder på el- och instrumentutrustning. I viss 
del även på utrustning för automatisk styrning av process och 
maskinanläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för el och automation och har relevant 
3-årig gymnasieutbildning samt erfarenhet inom arbetsområdet. 
Har du tidigare tjänstgjort inom pappersindustrin med dessa 
uppgifter ses detta som meriterande. Vi förutsätter att din  
engelska och datakunskap är god.
Kunskaper i PLC-system/PLC-programmering, liksom B-körkort, 
är ett krav. 
Som person tar Du gärna initiativ och är engagerad och driven 
samtidigt som Du är ansvarsfull och noggrann. Du arbetar  
effektivt, är en lyhörd lagspelare med god samarbetsförmåga 
men har heller inga problem med att klara dig självständigt.
Vi erbjuder ett varierande och intressant arbete med stor  
möjlighet till personliga framsteg. Genom interna kompetens- 
höjande insatser kommer rätt person att utvecklas till en  
fullfjädrad automationstekniker.
Efter relevant upplärning kommer du att ingå i avdelningens 
beredskapsstyrka.

Kontakter för info om tjänsten
Automationschef Joakim Huitfeldt, tel: 073-364 74 67 eller 
Underhållschef Kenneth Johansson, tel: 076-780 14 70 om  
Du vill veta mer. Facklig kontakt: Jan-Roger Wennersten,  
Pappers, tel: 0531-376 65. 
Ansökan med CV skickas som e-post till helen.oder@munksjo.com 
senast 2016-11-30. Urval och intervjuer kommer att ske  
löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista  
ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. 

Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi 
Munksjö är en världsledande tillverkare av 
avancerade pappersprodukter utvecklade med 
intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder 
och utvecklar kundspecifik innovativ design 
och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök 
och möbler till releasepapper, konsumentnära 
förpackningar och energiöverföring. Omställning-
en till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft 
för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta 
icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. 
Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar 
en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 
15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasi-
lien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och 
Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com

Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

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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Nu är det dags att pyssla om 
dina Husqvarnamaskiner efter 
en tuff säsong.  Låt oss göra en 
riktig vinterservice så är de i 
garanterad toppform när det 
är dags att börja klippa och 
vårstäda i trädgården igen.

GÖR EN
VINTERSERVICE

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

e-post: benny@mabentho.se
Benny 070-595 61 34
Kerstin 070-603 20 05

 Mellerud 
Sahlinsgatan 15 B, 

Ängenäs 

3 r.o.k - 87 kvm 
Nyproduktion, hög 
standard, markplan 
med egna altaner 

Carport och förråd 
Varmhyra 7 890 kr + 

carport/förråd 450 kr 
Ledig 17-01-01 

För mer info och bilder, 
se vår hemsida 
mabentho.se 

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

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

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

Vår CLAAS säljare 
i Dalsland och 

Bohuslän
Lennart Eriksson 

072-748 70 93

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Julen är här

Gardiner, metervara 
& inredning!

Pysselfilt 
35-69:-/m

Säckväv fr. 50:-/m

Vaxduk 
30-40:-/m

Duktyg fr. 85:-/m

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

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

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

LEDIGA PLATSER

Hagelbrand sjua 
i Veteran-VM

Jan Hagelbrand blev sjua i sin klass. 
Arkivbild/Bertil Karlsson.

FRIIDROTT 
Veteran-VM i friidrott av-
gjordes nyligen i Perth, Aus-
tralien. I klassen M60 2000 
meter hinder hade Sverige tre 
representanter med, där förre 
storlöparen Jan Hagelbrand, 
62, från Mellerud, var en.

Janne har ett personligt 
rekord på 3000 meter hinder 
på 8:26.51 från 1982 och har 
representerat Sverige i ett OS 
(Moskva) och två EM. 

I Perth handlade det om 
2000 meter hinder och där 
nådde Janne, som bäste 
svensk, en fin sjundeplats på 
8:43.60. Vann gjorde austra-
liensaren Terry Pearce på 
7:23.53.

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11. Välkommen till 
Brunnsvallen i Dals Rostock.

KLUBBNYTT

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

EKONOMITJÄNSTER

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

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

FAMILJEJURIDIK

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

MURARE

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

GOLV

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

SKROT

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

BILDELAR

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

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING

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

PSYKOTERAPI

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.46 - 19 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. 43 – 24 oktober

21.00  Leende guldbruna ögon
22.00  Line of duty
23.00  Dold
23.30  Skolpojkarna - tecken-
 språkstolkat
00.00  MiffoTV - syntolkat
00.30  Jorden runt med Line
01.00  Kobra
01.30  Midnattssol 

21.00  Next level
21.15  Mitt i naturen - syntolkat
22.15  Billions
23.10  Uti bögda
23.40  Jag är muslim
00.10  Robins
00.40  Ut i naturen
01.10  Korrespondenterna
01.40  Veckans brott 

21.00  Leende guldbruna ögon - 
 syntolkat
22.00  The Collection
22.55  Naken
23.25  Hitlåtens historia - Living 
 next door to Alice
23.55  Opinion live
00.40  Strömsö
01.10  Nattsändningar

21.00  Hanna badar med en 
 kändis
21.15  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.00  Skavlan
23.00  Miriam Bryant live
00.00  Konstnärsdrömmen
01.00  Historieätarna
02.00  Mitt i naturen 

13.00  UR Samtiden
16.00  Att leka Stålmann-
 en 24 timmar om 
 dygnet
16.15  Medialized
16.45  Lärlabbet
17.15  Studio natur
17.45  Lyssna till jorden
18.35  Berlin-Tokyo med bil
19.20  DNA-jakten: Från Brando 
 till Lennon
20.05  Drottning i rosornas krig
21.00  Världens mode
21.45  Rättsskandalen i Danmark
22.45  Rom - supermakten
23.30  Hotell med twist 

13.00  UR Samtiden
16.00  Att släktforska sig 
 till istiden
16.20  Made in Africa
16.50  Världens medicin
17.15  Kvalitet
17.45  Mina 85 barn i Himalaya
18.35  72 timmar utan sömn
19.05  Den vita svarta björnen
20.00  Seriestart: Pilgrimsvan-
 dring med Simon Reeve-
21.00  Studio natur
21.30  Cityliv på taken
22.20  DNA-jakten: Från Brando 
 till Lennon
23.05  Världens mode 

13.00  UR Samtiden
16.00  Vår mänskliga 
 hjärna
16.45  Drottning i rosornas krig
17.40  Studio natur
18.10  Den vita svarta björnen
19.00  Bygga hus av skrot
19.45  Världens medicin
20.10  Världens fakta
21.00  Forskarköket
21.50  Vetenskapsstudion
22.20  Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
23.20  Cityliv på taken 

09.00  UR Samtiden
15.00  Drottning i rosor-
 nas krig
15.50  Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
16.50  Forskarköket
17.40  Bygga hus av skrot
18.25  Världens mode
19.10  Mäktiga miljöer
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Världens fakta: Dagen D
21.25  Vår mänskliga hjärna
22.15  Seriestart: Island runt
22.55  Dokument utifrån: Allahs 
 soldater 

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  Shoot 'em up
22.45  Simpsons
23.15  Family guy
23.50  American dad
00.15  Scrubs
01.10  How I met your mother
02.10  My name is Earl
02.35  American dad
02.55  Out there
03.20  Grimm
04.00  Våra värsta år
04.50  Cops
05.10  Seinfeld

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
20.00  Lethal weapon
21.00  The other guys
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Grimm
04.45  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  Cops
19.00  Brooklyn nine nine
19.30  Simpsons
21.00 	X-files
22.00  Battle: Los Angeles
00.20  Family guy
01.20  Scrubs
02.15  My name is Earl
02.35  Seinfeld
03.00  Family guy
03.45  Cops
04.25  Grimm
05.10  Våra värsta år

06.00  Best ink
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
12.40  NCIS: Los Angeles
13.40  NCIS: Los Angeles
14.40  Last man on earth
15.10  Almost genius
15.40  Almost genius
16.20  Percy Jackson och kampen 
 om åskviggen
18.35  Kevin can wait
19.05  Community
19.30  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Inglourious basterds
00.15  Code name: The cleaner
01.55  Devil
03.15  30 days of night – dark 
 days
04.45  Seinfeld
05.35  The new normal 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Det sitter i väggarna
12.45  Allt för Sverige
13.45  Tuffa dagar på bilskroten
13.55  Matiné: Revansch
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  Seriestart: Konstnärs-
 drömmen-
22.00  Skolpojkarna
22.30  Makt hos mig
23.00  Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 00.45  Dox: Bittra druvor
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

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  Strömsö
13.45  Leende guldbruna ögon
14.45  Konstnärsdrömmen
15.45  Anslagstavlan
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Karl för sin kilt
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Mitt i naturen
21.00  Plus
22.00  Opinion live
22.45  Hämndporrens helvete
23.35  SVT Nyheter
23.40 - 00.40  Uppdrag 
 granskning
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige s
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Mitt i naturen
12.45  Kobra
13.15  Stella Maris
13.40  Dox: Palio
15.10  Opinion live
15.55  Gomorron Sverige
16.15  Mord och inga visor
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Doobidoo
21.00  Skavlan
22.00  Miriam Bryant live
23.00  Uti bögda
23.30  SVT Nyheter
23.35  Veckans brott
00.35 - 01.25  Hämndporrens 
 helvete
04.30  Nattsändningar

06.30  Strömsö
07.00  Ut i naturen
07.30  Opinion live
08.15  Uppdrag granskning
09.15  Go'kväll
10.00  Vinterstudion
11.00  Längdskidor: Bruksvallarna
  2016
12.30  Vinterstudion
12.40  Längdskidor: Bruksvallarna
 2016
13.40  Vinterstudion
15.00  Karl för sin kilt
15.50  Historieätarna
16.50  Leende guldbruna ögon
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Moraeus med mera
21.00  Robins
21.30  The Collection
22.25  SVT Nyheter
22.30  Lördagsbio: Funny people
00.50 - 02.40 	Nattfilm:	Balibo
 mörkläggningen
04.45  Nattsändningar

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 	Seriestart:	Världens	Sofia	
 Jannok
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Hitlåtens historia - Living 
 next door to Alice
22.45  Babel
23.45  Mästerfotografen och 
 Tatyana
00.40  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.30  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15 	Profilerna
16.45  Dold
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  Dokument inifrån: När 
 antibiotikan slutar verka
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Metropia
23.45  Rakt på
00.15  Förväxlingen
00.45  24 Vision
01.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Jag är muslim
16.45 	Världens	Sofia	Jannok
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  Siewert och sågklingan
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Breaking the
  waves
00.20  Förväxlingen
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Gomorron Sverige
01.50  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Världen är din
09.35 	Profilerna
10.05  Du är här!
10.30  Vem vet mest?
13.05  Babel
14.05  Dokument inifrån: När 
 antibiotikan slutar verka
15.05  Med myskoxar som granne
15.20  Jorden runt med Line
15.50  En bild berättar
15.55  Sverige idag på romani
16.10  Vetenskapens värld
17.10  Världens natur: Hebrider-
 nas okända djurliv
18.10  Drottning Elizabeths stora 
 kärlek
19.00 	 Kulturstudion:	SVT	firar	60	år
21.00  Searching for Sugar Man
22.25  Gisslan
23.05  Min perfekta förlossning
23.55  Hitlåtens historia - Living 
 next door to Alice
00.25  Jag är muslim
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Dold
01.50  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Holby city
13.55  Riktiga karlar
14.55  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna
16.55  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru
21.00  Syrror
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Numbers
00.50  The good wife
01.45 	Hawaii	five-0
02.45  House
03.45 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Anställ mig!
14.00  Riktiga karlar
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna
17.00  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bytt är bytt
21.00  Svenska fall för FBI
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Numbers
00.50  The good wife
01.45 	Hawaii	five-0
02.45  House
03.45 - 04.45  Brottskod:
 Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Anställ mig!
14.00  Riktiga karlar
14.55  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna
16.55  Äntligen hemma
17.50  V75-Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Idol 2016
21.30  Parlamentet
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstningspro-
 gram
22.45  Idol extra
23.15  Transformers 3
02.15  Röd gryning
04.15  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

06.00  Lucky dog – en 
 andra chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
12.55  Idol 2016: Röstningspro-
 gram
13.20  Idol extra
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Halv åtta hos mig
15.55  Sverigequizen
16.55  Bonde söker fru
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyhetern
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  Quantum of solace
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Quantum of solace, forts
00.00  Get smart
02.10  Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Onsdag 23 november
Manusstopp:

Torsdag 17 november

TEMASIDOR

BLACK 
FRIDAY 
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Midnattssol - syntolkat
22.00  Searching for Sugar Man
23.25  Landet runt - teckenspråkstolkat
00.10  Sportspegeln
00.40  Uppdrag granskning
01.40  Doobidoo
02.40  Vid lägerelden 

21.00  Tjockare än vatten - syntolkat
21.45  Historieätarna - syntolkat
22.45  Gift vid första ögonkastet Australien
23.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.00  Uti bögda
00.30  Skavlan
01.30  Det sitter i väggarna
02.30  Robins 

21.00  Historieätarna
22.00  Min sanning: Jonas Gardell
23.00  Gisslan
23.40  MiffoTV - teckenspråkstolkat
00.10  Kalkyl - teckenspråkstolkat
00.25  Allt för Sverige
01.25  Moraeus med mera
02.25  Jorden runt med Line 

09.00  UR Samtiden
15.00  Den digitala tiden för-
 ändrar oss
15.10  72 timmar utan sömn
15.40  Vår mänskliga hjärna
16.30  Lärlabbet
17.00  Historiska personligheter
17.20  Kvalitet
17.50  Pilgrimsvandring med Simon 
 Reeve
18.50  Studio natur
19.20  Island runt
20.00  Mäktiga miljöer
20.50  Vårt papperslösa äktenskap
21.45  Världens fakta: Kinesiska murens 
 hemligheter
22.30  Vetenskapsstudion
23.00  Rättsskandalen i Danmark 

13.00  UR Samtiden
16.00  Det söta livet - jul
16.15  Kvalitet
16.45  Vårt papperslösa äktenskap
17.40  Hotell med twist
18.10  Made in Africa
18.40  Vår mänskliga hjärna
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Marina mysterier
20.15  Världens mode
21.00  Bygga hus av skrot
21.45  The Fashion Fund i New York
22.25  Världens medicin
22.55  Lärlabbet 

13.00  UR Samtiden
16.00  Aurlandsdalen, vild och 
 vacker
16.10  Studio natur
16.40  Världens medicin
17.05  72 timmar utan sömn
17.35  Drottning i rosornas krig
18.30  Cityliv på taken
19.20  Världens fakta: Kinesiska murens 
 hemligheter
20.10  Världens natur: Sri Lanka
21.00  The Fashion Fund i New York
21.40  Mäktiga miljöer
22.30  Dokument utifrån: Saudiarabien - 
 farliga förbindelser
23.30  Medialized 

06.00  Wizard wars
07.00  The new normal
07.30  Face off
08.25  Seinfeld
08.50  The Goldbergs
09.20  Community
10.10  Last man on earth
10.45  Franklin & Bash
11.45  Percy Jackson och kampen om 
 åskviggen
14.05  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
02.30  Brickleberry
02.50  Franklin & Bash
03.35  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
02.25  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.30  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
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.10  Family guy
02.55  My name is Earl
03.20  American dad
03.40  Grimm
04.25  Nattsändningar

06.00  Plus
07.00  Mitt i naturen
08.00  Sverige!
08.30  Kobra
09.00  Det sitter i väggarna
10.00  Motor: Rally-VM
11.00  Vinterstudion
11.40  Längdskidor: Bruksvallarna 2016
13.20  Vinterstudion
14.00  Moraeus med mera
15.00  Miriam Bryant live
16.00  Motor: Rally-VM
17.00  Ridsport: Världscuphoppning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Allt för Sverige
21.00  Midnattssol
21.55  Line of duty
22.55  SVT Nyheter
23.00  Dox: Palio
00.30  Tjockare än vatten
01.15  Robins
01.45 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverigee
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Landet runt
11.45  En bild berättar
11.50  Moraeus med mera
12.50  Skavlan
13.50  Matiné: Ådalen 31
15.40  Gomorron Sverige sammandrag
16.00  SVT 60 år: Seriestart: 56:orna - en 
 historia om 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  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Historieätarna
21.00  Tjockare än vatten
21.45  Billions
22.45  Naken
23.15  SVT Nyheter
23.20  Midnattssol
00.15 - 01.15  Line of duty
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Fråga doktorn
11.45  Skolpojkarna
12.15  Gymnasieångest
12.30  Historieätarna
13.30  Matiné: Kärlek, solsken och sång
15.10  56:orna - en historia om Sverige
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  Mobilfotograferna
23.00  SVT Nyheter
23.05 - 00.30 	Nattfilm:	Omar	dödade	
 mig
04.45  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Hitlåtens historia - Living next 
 door to Alice
09.35 	Världens	Sofia	Jannok
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Via ferrata i Norge
11.10  Min perfekta förlossning
12.00  SVT Nyheter
12.05 	Kulturstudion:	SVT	firar	60	år
14.05  Searching for Sugar Man
15.30  Jag är muslim, 16.00 SVT Nyheter
16.05  Sverige idag på meänkieli
16.10  Drottning Elizabeths stora kärlek
17.00  Seriestart: Amina och Alicia på 
 Fysikresa - teckenspråk
17.20 	Kortfilmsklubben	-	franska
17.35 	Dai,	domanda!,	Kortfilmsklubben
18.00 	Profilerna,	18.30 Världen är din
19.00  Seriestart: Världens natur: Sri 
 Lanka
19.50  Seriestart: Gunnel Carlson i Italien
20.00  Säsongstart: Min sanning: Jonas
 Gardell
21.00  Aktuellt, 21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Saudiarabien - 
 farliga förbindelser
23.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Amina och Alicia på Fysikresa - 
 teckenspråk
08.20 	Kortfilmsklubben	-	franska
08.35  Dai, domanda!
08.45 	Kortfilmsklubben	
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Gudstjänst
17.00  Svart sol
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  Seriestart: SVT 60 år: Svenska 
 tv-historier
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Zero days
00.05  Agenda
00.50  Nattsändningar

08.30  SVT 60 år: Svenska tv-historier
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  SVT 60 år: Svenska tv-historier
20.00  Korrespondenterna
20.30  Jorden runt med Line
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dold
22.45 Land grabbing
23.45  Världen är din
00.15  SVT 60 år: Svenska tv-historier
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  Lucky dog – en andra chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Så mycket bättre
12.55  Kockarnas kamp
13.55  Halv åtta hos mig
14.25  Halv åtta hos mig
14.55  Hellenius hörna
15.55  Bytt är bytt
16.55  Syrror
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto
20.00  Hellenius hörna
21.00  Beck: Steinar
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Beck: Steinar, forts
23.10  Night falls on Manhattan
01.30  Collaborator
03.10  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  Anställ mig!
14.00  Riktiga karlar
15.00  Sveriges mästerkock
15.55  Husjägarna
17.00  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  Fotbollsgalan
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Brottskod: Försvunnen
23.55  Numbers
00.50  The good wife
01.45 	Hawaii	five-0
02.45  House
03.45 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Att bygga sitt drömhus
13.50  Halv åtta hos mig: England
14.50  Sveriges mästerkock
15.50  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  Hela Sverige bakar
21.00  Dicte
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Norskov
23.55  Numbers
00.50  The good wife
01.45 	Hawaii	five-0
02.45  House
03.45 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

SÅLD!

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

Pris 975.000:- 

HÅVERUD - Ramslökevägen 10 
Stort vardagsrum som har öppen spis med 
braskasett. Kök med bra arbetsytor. Tomt i olika 
etage. Källare med direktutgång till garage. 
Nära till bad och till Akvedukten i Håverud.

Pris 680.000:-

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
1½-planshus med fina, tilltalande rum och 
bra planlösning. 6 rok, två badrum. Lättskött 
tomt i utkanten av trivsamt bostadsområde. 
Fristående garage med förrådsdel.

Pris 975.000:-

BÄCKEFORS - Myresjövägen 18 
1-plansvilla med källare! Renoverad villa med 
bl. a. nytt tak, nya 3-glasfönster, nytt badrum 
och kök. Härligt inglasat uterum som ansluter till 
öppen altan. Vidbyggt dubbelgarage. 

Pris 950.000:- 

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

Pris 3.950.000:- 

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

Pris 850.000:- 

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 17/11 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Ring för visning

Mellerud / Bränna / Gokroksvägen 13D
Med ett ostört läge och vacker natur, samt närhet till badsjö ligger denna renoverade villa. Fristående garage. Inglasat uterum med 
altan/trappa utanför. 3 rok. Boyta: 75 kvm. Tomtareal: 6 753 kvm. Pris 590 000:-

Mellerud  / Åsensbruk / Skållerud Eriksbyn 6
Trevlig liten gård med renoverat boningshus mitt i den dalsländska naturen. Ca 2,5 ha mark. Ladugård med hästboxar.
4 rok. Boyta: 146 kvm. Pris: 1 190 000:-
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er tygghet

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

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

7.990:-

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

KAMPANJPRIS 

5.990:-

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

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

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

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

Rek. pris 7.190:-

Tel. butik 105 04  Mellerud
Priser gäller v. 46. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

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

Smör- & rapsolja
Arla. 500 ml.
Jfr pris 30:00/liter.

Ekologiska morötter i påse
ICA. I love eco. Sverige. 1 kg.
Klass 1. Jfr pris 10:00/kg.

Toalett-, Hushållspapper
ICA. 6-/4-pack. Jfr pris 22:46-27:17/kg.
Max 2 köp/hushåll.

. 

Paj
ICA. 220 g. Fryst.
Jfr pris 68:18/kg.

Kassler
ICA. Dansk köttråvara.
Ca 600 g. Vinmarinerad.
Jfr pris 39:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

15:-
/kg

Var medmbraå
Herrgård, Präst, 
Grevé, Svecia
Arla. Ca 667 g. Mild-, mel-
lanlagrad, fetthalt 17-31%. 
Jfr pris 59:90/kg.

Minst
25%

rabatt

2990
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Hamburgare
ICA. Ursprung Sverige. 452 g.
Av nöt. Jfr pris 66:15/kg.
Max 2 köp/hushåll.

KORT 
PRIS

10:-
/st

Ekologiska äpplen
ICA. I love eco. Italien/Frankrike.
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

KORT 
PRIS

30:-
2 för

Var medmbraå

3990
/kg

KORT 
PRIS

15:-
/st

Minst
25%

rabatt

5990
/kg

superklipp

Språkstödjarna fyller en viktig funktion

Ett knippe olika nationaliteter i klassrummet. Stående: Åsa Salomonsson, lärare och Iman Albasri, lärare, tolk 
och språkassistent. Sittande från vänster: Eleverna Masoud Hussein, Syrien, Sathinee Plaengdee, Thailand, 
Nada Lazarevic, Serbien och Fatema Swedan, Syrien.

Ghirmay Habteslasie från Eritrea och Wasim Atta, född i Irak arbetar 
båda som språkstödjare på SFI-utbildningen i Mellerud.

Melleruds Nyheter har 
träffat tre personer som 
fyller en mycket viktig 
funktion på de SFI-utbild-
ningar som genomförs 
i Mellerud. Utan deras 
språkkunskaper skulle 
elevernas inlärning gå 
betydligt långsammare. 

Vi talar om tolkar och 
språkstödjare.

Iman Albasri kom 2008 till 
Sverige och Mellerud  från 
Irak. I hemlandet var hon 
hemmafru och maken hade 
ett bra jobb. Idag är det Iman 
som har en anställning, med-

an maken är arbetslös. Deras 
tre barn studerar.

Iman hjälper läraren Åsa 
Salomonsson med SFI-elev-
erna i de nyligen renoverade 
lokalerna i gamla brandsta-
tionen på Georgsgatan i 
Mellerud. Iman har gått 
SFI:s grundutbildning samt 

läst svenska som andraspråk. 
Idag har Iman en 75-procen-
tig tjänst.

– Jag är tolk sedan två år 
tillbaka, språkassistent och 
lärare i modersmål på både 
grundskole- och gymnasie-
nivå, berättar Iman.

Hon hjälper elever som går 
studieväg 1, det vill säga 
elever som inte kan svenska 
bokstäver (det latinska alfa-
betet), är analfabeter eller 
gått mycket kort skolgång i 
hemlandet. De flesta talar 
arabiska.

– Jag klarar mig inte utan 
Iman, det går mycket fortare 
att lära dem svenska med 
hennes hjälp. Jag pratar och 
hon översätter. Hon har arbe-
tat längre än mig här, så jag 
får många bra tips av Iman, 
säger Åsa.

– Åsa är jätteduktig, hon 
lär sig arabiska också, säger 
Iman leende.

Åsa försöker lära sig ett 
nytt arabiskt ord varje vecka.

– Det är roligt när man 
gillar språk, konstaterar hon.

Det är många olika natio-

naliteter som går på SFI-un-
dervisningen. I ett klassrum 
sitter sju elever med sex olika 
nationaliteter.

För tillfället går cirka 75 
elever här, nya elever till-
kommer med jämna mellan-
rum.

– Vi pratar ingen religion 
eller politik här. Iman förstår 
ju vad som sägs och kan 
stoppa sådana diskussioner i 
tid, det är till stor hjälp för 
oss, konstaterar Åsa.

Språkstödjare
Ghirmay Habteslasie och 
Wasim Atta arbetar båda två 
som språkstödjare på SFI-ut-
bildningen sedan september 
2016. Deras uppgifter består 
i att översätta svenska till 
elevernas modersmål. De 
hjälper bland annat elever 
som inte fått någon utbild-
ning i sitt hemland med 
grammatiken.

25-årige Ghirmay kom till 
Sverige från Eritrea i septem-
ber 2014. Han har gått fyra 
år på högskolan i hemlandet 
där han läste till agronom.  
Ghirmay har även arbetat 
inom jordbruket. Modersmå-
let heter tigrinja, nationals-
pråket i Eritrea.

Han bodde först på asylbo-
endet på Kroppefjäll och fick 
därefter lägenhet i Dals Ro-
stock. Vid årsskiftet flyttar 
han till Mellerud Närheten 
till exempelvis skola, biblio-
tek och vårdcentral är en stor 
fördel.

– Det är svårt att lära sig ett 
nytt språk, men om man be-
stämt sig så går det. Språket 
är nyckeln. Jag fick god hjälp 
att lära mig svenska av Hå-
kan Kristiansson på asylbo-
endet, därför lärde jag mig 
svenska snabbare på SFI-ut-
bildningen i Mellerud, men-
ar han.

Var assistent
Wasim, 34, är palestinier, 
född i Irak och flyttade som 

26-åring till Förenade Arabe-
miraten där han arbetade som 
assistent på ett företag.

– Jag översatte arabiska 
brev och andra texter till 
engelska. Jag har en examen 
som engelskatolk från uni-
versitetet, berättar Wasim.

Han kom till Sverige i bör-
jan av 2014 och bodde ett år 
på asylboendet i Håverud. 
Idag bor familjen som består 
av hustru och två barn i Mel-
lerud. Barnen har svenskt 
medborgarskap och är mäkta 
stolta över det. Wasim är 
lycklig över att hans barn har 
ett land, själv är både han och 
hustrun än så länge statslösa.

– Det är bra att jobba här, 
vi lär oss att bli bättre på 
svenska samtidigt. Jag kan 
inte vara utan jobb, utan ar-
bete kan vi inte förstå sam-
hället. Då träffar man 
människor och måste prata. 
Jag är glad över att tjäna egna 
pengar och betala skatt, det 
hjälper landet att bli bättre, 
understryker Wasim, som 
har godkänd examen i engel-
ska här och hade planer på att 
bli svenskatolk. 

– Men nu vill jag bli lärare 
i svenska språket, så jag ska 
fortsätta studera, berättar 
Wasim.

Ghirmay ska närmast läsa 
klart svenska som andra-
språk. Han sommarjobbade 
på Kroppefjällshemmet och 
lärde sig mycket svenska av 
de äldre som talade sakta och 
tydligt.

– Jag har många svenska 
kompisar, bland annat en 79-
årig man som jag övningskör 
med. Han hjälper mig att 
komma in i det svenska sam-
hället, säger Ghirmay.

Wasim har svenskt körkort 
och kör – Volvo.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se



Företagsamma

- ett centrum på Dalboslätten

Vitklöver- och rapsnektar ger en 
mild, len och ljus honung som är
underbart god

Ekologisk och certifi erad enligt KRAV

Varsamt behandlad, honungen värms 
inte upp annat än av bina själva

Närproducerad - bidrar till pollinering
och ökad mångfald på Dalboslätten
www.mariannesbiodling.se
info@mariannesbiodling.se

Nu är det julpyntat i växthuset!

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18   Lördag 9-15   Söndag 10-15

Julgranar • Dörrkransar  
Blomstergrupper • Kärvar 

Julgransafari 4, 10 & 11 december

KL Maskin går som tåget efter ägarbytet i december 2015. Här syns Håkan Persson, verkmästare och platsansvarig, när han pressar slang åt kunden Ernst-Erik 
Andersson, Smörtvet, Brålanda. Foto: Susanne Emanuelsson.

Glenn startar 
humleodling

– Sidan 5 –

Utbyggnad ger 
merförsäljning

– Sidan 8 –

Behöver bygga ut

Efter ägarbytet i december 2015 har verksamheten gått 
över förväntan för KL Maskin, med fina lokaler intill E45. 
Ökningen omfattar både försäljning, verkstad och butik 
– såpass bra att det finns behov av att bygga ut verkstaden.  

En stor konkurrensfördel är möjligheten att komplettera 
med anläggningarna i Kvänum, Lidköping och Säffle. Det 
märks framförallt på begagnatförsäljningen.

– Sidan 4 –

Till Holland 
på praktik

– Sidan 8 –

Glenn Johansson 
startar företaget 
Klypans humleod-
ling och skogs-
vård. 300 humle-
plantor har redan 
planterats.

Nyheter på 
julmarknaden

– Sidan 3 –

Lördagen 3 december arrangeras 64:e 
upplagan av julmarknaden och tomtetå-
get – i år med flera spännande nyheter.

I januari 2017 hoppas Dahlbergs Slakteri 
kunna dra igång verksamheten i den ny-
byggda styckningsanläggningen.

Fyra elever från Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp praktiserar i tre veckor i Hol-
land. Två av tjejerna ska arbeta på en 
mjölkgård, medan de andra två tjejerna 
ska jobba på en ridskola.
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Gatans Entreprenad AB • 070 - 673 01 07

Vi utför de fl esta på marknaden förekommande
markarbeten med tyngdpunkt på anläggning.

Lastväxlartransporter och kranbilskörning

Tel. växel: 0521-303 51
www.bralandaindustri.se

Besöksadress: Stenhammarsvägen 16

En prisbelönt företagarförening
Brålanda företagarför-
ening har fått två utmär-
kelser under 2016. Dals-
landsmedaljen och priset 
250 möjligheter som bland 
andra Länsstyrelsen 
i Jönköping, LRF och 
Jönköpings universitet 
står bakom. Det är alltid 
mycket på gång i denna 
företagarföreningars fö-
rebild med engagemang i 
många frågor.
– Engagemanget i Brålanda 
är ett arv. Vi har alltid haft 
många föreningar och vi var 
en egen kommun innan vi 
slogs ihop med Vänersborg. 
Här finns många som vill 
göra förändringar, kan göra 
det och vill vara med och 
påverka. 

I företagarföreningen får 
man utlopp för frågor man 
tycker är viktiga och ska vi 
finnas måste vi göra det själ-
va. Vi har många kommittéer 
och jobbar på många fronter, 

medlemmarna gör ett jätte-
bra jobb, säger

Christina Milén Jacobs-
son, ordförande i föreningen.

Behöver mark
Aktuellt just nu är en diskus-
sion med Vänersborgs kom-
mun om översiktsplanen. 
Det fanns synpunkter på den 
plan som var lagd och före-
tagarföreningen har givit 
många kompletterande för-
slag.

– Vi efterlyser områden för 
bostäder och industrimark. 
Vi har fått flera privatperso-
ner och andra som vill bygga 
hyresfastigheter i Brålanda 
och några företagsetable-
ringsförfrågningar, bland 
annat ett internationellt före-
tag kollar om vi är ett alter-
nativ, berättar Christina.

Temadagar planeras
Nu planeras också nästa års 
temadagar som hålls andra 

lördagen varje månad, året 
runt.

– Där har vi några nyheter 
på gång, bland annat temat 
mångkulturellt i juni och i 
november temat föreninsgs-
liv. Där hoppas vi att alla 
föreningar visar sin verk-
samhet. De behöver synlig-
göras för både nya och gam-
la brålandabor, säger 
Christina.

Företagarföreningen pla-
nerar också en områdesträff 
i januari med Vänersborgs 
kommun, sitter med i kom-
munens näringslivsråd och i 
paraplyorganisationen Fo-
rum Vänersborg.

– Att vi är involverade i de 
olika strukturerna har stärkt 
vår position, menar Christi-
na.

Nuntorp
Företagarförening har suttit 
med i den arbetsgrupp som 
stöttat Hushållningssällka-

pet i att driva naturbruksut-
bildning på Nuntorp. Besvi-
kelsen över att Vänersborgs 
kommuns politiker, som haft 
ärendet på sitt bord sedan 
hösten 2015, inte behandlat 
det med den respekt det be-
höver är stor. 

– Vilka signaler ger man 
till näringslivet? Jag har bli-
vit uppringd av andra aktörer 
än de inom de gröna näring-
arna, andra företagare som 
rekryterar från lantbruksut-
bildningen, som vill satsa på 
Nuntorp. Men regionen vill 
sälja till kommunen. För 
näringens skull hoppas vi att 
nya möjligheter ska öppnas, 
säger Christina Milén Ja-
cobsson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Christina Milén Jacobsson, ordförande i Brålanda företagarförening som 
är engagerad på många fronter för Brålandabygdens utveckling.

Flyttar sin verksamhet till Brålanda
Michaela Perlöv, diplome-
rad hundfysioterapeut, 
som driver företaget 
Tassainn flyttar hela sin 
verksamhet från Frände-
fors till Brålanda.
Michaela har kompetenser 
på flera områden när det gäl-
ler hundars hälsa och startade 
företaget Tassainn 2013 i en 
liten stuga på Snickaregatan 
i Frändefors. 

Företaget, som erbjuder 
friskvård och rehabilitering 
för hundar av alla slag, har 
gått bra sedan starten  och har 
kunder i ett område från Fi-
lipstad till Göteborg. Nu är 
det dags att expandera i nya 
lokaler. 

All utrustning från Snick-
aregatan, som löpband, vi-
brationsplatta, intraljud och 
laser flyttas hit och komplet-
teras här med ett vattenlöp-
band som Michaela inför-
skaffat på inrådan av de 
veterinärer hon samarbetar 
med.  

Lokalen är Fixus före detta 
butikslokal som blev tom 
sedan de flyttat till större ut-
rymmen i fastigheten bred-
vid. 

– Läget är löjligt bra och 
jag tackade ja direkt när jag 
fick erbjudandet att hyra den. 
Jag kommer aldrig att få ett 
sådant tillfälle igen, säger 
Michaela.

Just nu pågår byggandet av 
ett kombinerat träningsrum 
och föreläsningsrum, ett be-
handlingsrum och ett själv-
träningsrum. 

Det är Michaelas händige 
man som gör en stor del av 
jobbet, bara rörmokare och 
elektriker engageras för vis-
sa installationer.

– I januari ska det vara 
färdigt, då blir det invigning, 
meddelar Michaela Perlöv.

 
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Michaela Perlöv flyttar sitt företag Tassainn till Brålanda. Nu rustas lokalen för att ta emot de fyrbenta patienterna.
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Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

20%rabatt

Muggar, kaffegods, tegods 
i serviserna Carisma, Corona, 
Kulinara, Mon Amie, Ostindia, Sundborn, 
Swedish Grace och Höganäs muggar
Gäller t.o.m. 3/12

Matgrupp Emil 
Vitlack/oljad massiv ek.
Bordstorlek 175x90 cm
Bord + 6 stolar
Omonterat

Paketpris 5.990:-

Kudde Curem Ergo 
Stoppning CureFeel  
memoryskum.
Ord. pris 995:-
NU 50% rabatt

498:-

Stort  
sortiment av 

adventsljusstakar,  
stjärnor och  
ljusslingor

Flera nyheter på julmarknaden

Trötamuffins från Häljeruds Gårdsbageri. 
Foto: Privat.

Den 64:e upplagan av 
julmarknaden och tom-
tetåget i Brålanda bjuder 
på ett flertal nyheter. Lör-
dagen den 3 december är 
det dags, dagen när ”alla” 
vallfärdar till det lilla sam-
hället på Dalboslätten för 
att uppleva riktigt gam-
maldags jul.
Dagen börjar med alla hjälps 
åt att klä den stora granen 
med nytillverkade stora jul-
pynt. Lions Brålanda har 
tillverkat 100 nya juldekora-
tioner till den stora granen; 
hjärtan, stjärnor, polkagrisar 
och månar. 

– Jag har en ”workshop-
bod” hemma i trädgården där 
vi hjälps åt med snickerierna, 
berättar Lionsmedlemmen 
Carl-Anders Magnberg, som 
varit engagerad i julmarkna-
den sedan slutet av 1960-ta-
let.

Han berättar vidare att 
Lions erbjuder alla som vill 
att delta i ”Tomteklassikern”, 
en familjeanpassad enkel 
tävling med ”Åsa-Nisse-
stuk” som har sex-sju deltäv-
lingar och är öppen för alla 
åldrar. Alla deltagare får en 
pins och diplom.

– Vi håller på att tillverka 
rekvisita till den och vi hopp-
as att många vill vara med 
och tävla, säger Carl-Anders.

Tomtecenter
Utanför Gallerian kan bar-
nen lämna sina önskelistor i 
Tomtecentret, där sitter det 
flera tomtar som gärna har en 
pratstund med barnen. Tröta-
tomten och vagnen med den 
stora svanen, som båda med-
verkar i tomtetåget, kommer 
att vara placerade på en plats 
i samhället så att barnen kan 
forograferas med dem och 
även sitta i svanvagnen.

Det anordnas julklapps-
jakt, gissningstävling om 
antal kottar och det blir un-
derhållning från scenen med 
lokala artister.

Inne på ICA Cypressen 
finns Häljeruds gårdsbageri 
och säljer ”Trötamuffins” 
med pepparkakssmak. Du 
kan även provsmaka den här 
specialaren. Dalsspira finns 
också på plats här med prov-
smakning av sina lokalpro-
ducerade mjölkprodukter.

Lagar ljusstakar
Inne på Gallerian sitter en 
tomte och lagar dina trasiga 
ljusstakar.

– Det är en gammal tradi-
tion att allmänheten kan 
lämna in dem till tomten, 
säger Christina Milén Ja-
cobsson, ordförande i Brå-
landa Företagarförening.

Hon berättar vidare att man 
har ett bra inflöde av utstäl-
lare och knallar. Man säljer 
dessutom reklamplatser på 
en kärra, där ett 15-tal före-
tagare får möjlighet att synas 
för allmänheten. På torsda-
gen och fredag innan jul-
marknaden står kärran ute 
vid E45 och på lördagen är 
den placerad i centrum – för 
att sedan åka med i det popu-
lära tomtetåget.

Drar tungt lass
Lions drar ett tungt lass för 
att få fart på marknaden. De 
försöker engagera privatper-
soner och föreningar för att 
få till en mysig hemvändar-
dag. Många Lionsklubbar 
jobbar i motvind och har 
svårt att rekrytera nya med-
lemmar.

– Men vi är lyckligt lotta-
de, vi har 44 medlemmar och 
fått flera yngre nya medlem-
mar. Vi har ett klubbhus där 

vi har möten två gånger i 
månaden. Sedan augusti träf-
fas 14-15 stycken en gång i 
veckan, berättar Carl-An-
ders.

Lions har ett 15-tal egna 
ekipage i tomteparaden, 
dessutom förgyller många 
privatpersoner paraden med 
egentillverkade ekipage som 
man snickrat på under året. 
2015 deltog 35-40 ekipage. 
Årets bästa ekipage väljs ut 
av en kommitté.

Ett tiotal man från Brålan-
da Räddningstjänst jobbar 
ideellt denna dagen. De har 
med säkerhetsvakter i tomte-
tåget och fordonsparken 
ställs och benannas utanför 
samhället för att finnas till-
gängliga vid behov. Hittills 
har de aldrig behövt rycka ut.

Långsiktig satsning
– I framtiden ska vi jobba för 
att ha med mer närodlad mat. 
På ett stormöte på vandrar-
hemmet beslutade vi om en 
långsiktig satsning som gäl-
ler 2017-2022, vi ska bland 
annat marknadsföra varu-
märket och ha nyheter varje 
år. Lennart Malm, som varit 
med i tomtetåget sedan 1952,  
och jag har gjort en minisaga 
om Trötatomten som Lennart 
ska läsa upp från scenen, 
berättar Carl-Anders som 
ska vara konferencier.

En hemlig överraskning 
ska avslöjas från scenen, se-
nast klockan 17, avslöjar 
han.

2017 års julmarknad börjar 
planeras i mitten av decem-
ber 2016. Då ska årets eve-
nemang utvärderas och man 
drar fram riktlinjerna för 
nästa år.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Carl-Anders Magnberg har tillverkar ett 100-tal stora juldekorationer som den stora julgranen ska kläs med 
på lördagsförmiddagen.

Tomteparaden ett skyltfönster
– Vi vill skapa stolthet för tomteparaden som är ett 
skyltfönster för företagsamheten i Brålanda. Vi, med 
våra medlemsföretag som sponsrar, är en stor medfi-
nansiär, säger Christina Milén Jacobsson, ordförande 
Brålanda Företagarförening.

Julmarknaden och tomteparaden är ett stort evene-
mang som drar mycket publik, samtidigt är julmarkna-
den en viktig marknadsföringsplats för ortens företa-
gare.

– Vi går ut till privatpersoner och företagare att ha 
fler ljus i fönstren, för att lysa upp samhället och göra 
det trevligt att komma hit. Vi skickar också ut en upp-
maning att alla minst tar på sig en tomteluva. Alla är ju 
ambassadörer och det är viktigt med ett gott värdskap. 
Vi jobbar på Brålandaandan, understryker Christina.

BLACK FRIDAY

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud

Åmål
Bengtsfors

Ed

Bäckefors

Ånimskog

Brålanda

Frändefors

Passa på och annonsera i Melleruds Nyheters 
storutdelning 23 november

Nå ut till ca 24.000 hushåll och företag i Dalsland
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Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20 www.dina.se/vast

ANDREA OCH MARIA 
ÄR FÖRETAGSAMMA

alternativet till storbolagen

Andrea Persson och Maria Hållö jobbar för 
nöjda företagsförsäkringskunder.  
Välkommen att kontakta oss!

Försäljningen går över förväntan

Det är bra rusch på motorsågar den här årstiden. Från vänster: Tommy Håkansson, säljare samt Robin Håkansson och Rolf Isaksson, båda reserv-
delar och butik.

Tommy Håkansson, säljare på KL Maskin i Brålanda. Han finns även på plats på säljkontoret i Säffle en dag i 
veckan.

KL Maskin, med lokaler 
intill E45 i Brålanda, går 
som tåget efter ägarbytet 
14 december 2015.
– Det har gått över förvän-

tan sedan vi öppnade i bör-
jan av året, säger säljaren 
Tommy Håkansson.
Både försäljning, verkstad 
och butik rullar på bra. Så-

pass bra att det finns behov 
av att bygga ut verkstaden.  
Tommy understryker förde-
len att kunna komplettera 
med anläggningarna i Kvä-

num, Lidköping och Säffle.
– Det märks framförallt på 

begagnatförsäljningen, ef-
tersom vi kan plocka från de 
andra anläggningarna. Vi har 

många trogna kunder, säger 
Tommy.

Kunderna har inte märkt av 
någon skillnad efter att Per-
Olof Jakobsson, Kvänum tog 
över verksamheten, när An-
drésen Maskin lade ner i 
Brålanda och flyttade verk-
samheten till Uddevalla. 
Kvar finns de ursprungliga 
programmen från Massey 
Ferguson och Husqvarna. 
Dessutom finns produkter 
från Kverneland Group, Vi-
con och Nordfarm med di-
verseprogram som dumper-
vagnar, schaktblad och 
snittvagnar.

Är kompletta
– Vi är kompletta vad gäller 
lantbruk. Ytterligare ett ben 
för oss att stå på är försälj-
ningen av Weckman monte-
ringsfärdiga maskinhallar. 
När det gäller skogsbruket 
har vi exempelvis griplastar-
vagnar, Mowi från Bäckefors 
är huvusleverantör vad gäller 
skogsvagnar.  Så vi har en 
stor bredd, menar Tommy.

Butiken har kvar sitt breda 
sortiment. Robotgräsklippa-
re började man sälja redan 
för 15 år sedan, idag har man 
sålt  cirka 500 stycken totalt.

– Försäljningen  har tagit 
fart de sista fem åren. Som-
martid är det klipprogram-
met som gäller och på vintern 

är det snöslungor och motor-
sågar som säljer mest, förkla-
rar Tommy.

Suveränt läge
De flesta gamla kunderna är 
kvar och det har tillkommit 
nya. De flesta kunderna finns 
i Dalsland. Läget intill E45 
är suveränt, understryker 
Tommy.

– Det märktes redan förra 
vintern när flera skidresenä-
rer som passerade ringde oss.

Utomhus finns en rejält 
tilltagen uppställningsyta för 
verkstadsjobb och tillsalu-
maskiner.

Tommy ansvarar för Dals-
land och Säffleområdet, han 
bennar säljkontoret i Säffle 
en dag i veckan. Där har fö-
retaget ett samarbete med 
Jaco Maskin för service och 
reservdelar. En säljare är 
atstionerad i Lidköping och 
tre i Kvänum.

I Brålanda arbetar totalt 
sex personer; tre i verksta-
den, två ansvarar för butik 
och reservdelar samt en säl-
jare.

– Vi har diskuterat en ut-
byggnad av verkstaden så det 
kan bli aktuellt att anställa. 
Det känns väldigt positivt att 
det går åt det hållet, summe-
rar Tommy.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Nordsjö väggfärg
10 l. vit.

Nordsjö 
snickerifärg

1 l, bruten, 
vit, S0502-y

179:-699:-
Priserna gäller året ut.
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning Nils Högberg 0706 - 23 47 53
Reservdelar 010 - 556 02 80 
Verkstad 010 - 556 02 90 
www.lantmannenmaskin.se

P
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Just 
nu!

Valtra A83 HiTech med 
V36 frontlastare

Pris från 

439.000:-
exkl moms

Traktorn på bilden kan vara extrautrustad
Erbjudandet gäller t o m 2016-11-30

Prisvärd service! 
Lantmännen Maskin 
Classic Service 5+ 
för din traktor 5 år och äldre.

Årets 
slitdelskampanj 

är i gång 
Kontaka oss redan idag!

Vårda 
dina skörde-

maskiner

Friskvårdsservice 
– med förmånlig rabatt
Passa på att lämna in dina skördemaskiner för service 
under lågsäsong så är de startklara i god tid inför 
kommande säsong. Kontakta oss för mer info.

Startar skogsvård och humleodling 

Glenn Johansson startar företaget Klypans humleodling och skogsvård. På föräldragården Klypan i Sundals Ryr kommer 1 200 humlerankor att växa till våren.

Glenn Johansson startar 
företaget Klypans hum-
leodling och skogsvård. 
Den första maskinen, en 
skotare för skogsarbeten, 
är inköpt och på föräldra-
gården Klypan i Sundals 
Ryr har de första 300 hum-
leplantorna satts.
Glenn har sedan han slutade 
skogsbruksskolan i Skara 
varit anställd arborist hos 
Broussard Arborist AB. Nu 
är det dags att starta eget och 
den första maskinen, en liten 
skotare, har köpts. 

Tanken är att bedriva verk-
samhet med trädfällning, 
röjning, huggning och skot-
ning i Dalsland, Bohuslän 
och norra Västergötland. En 
kund som redan finns i regist-
ret är Södra Skogsägarna.

– Det är små maskiner som 
efterfrågas. Man får mer 
stammar per hektar kvar efter 
första gallring och minimala 
körskador. Vädret har för-
ändrats, det är våtare i mar-
kerna nu, vilket betyder stor 

risk för körskador med stora 
tunga maskiner. Tio centime-
ter djupa och tio meter långa 
spår i skogsmarken räknas 
som körskador och ska åtgär-
das, det vill man undvika, 
förklarar Glenn.

Humleodling
Humleodlingen är redan i 
full gång, 300 plantor av 
sorterna Korsta och Hulla 
Norrgård, plus plantor från 
Klypans egna gamla planta 
sattes i höstas. De två namn-
givna sorterna är framtagna 
ur gendatabanken.

– Jag har alltid velat ut-
veckla gården på något sätt 
och en dag när jag tog en öl 
efter jobbet som smakade 
väldigt bra tänkte jag att det-
ta vill alla ha, berättar Glenn 
med ett leende.

Han berättar att gården 
Klypan var ett trumslagarbo-
ställe under kronan och att 
han i synepapper från 
1700-talet sett att det odlades 
humle på gården.

– Det var lag på att odla 
humle då och vi har en hum-
leplanta kvar, 300 år gam-
mal. Jag har satt mig in i det 
och förstått mer och mer av 
hur humle ska odlas, säger 
Glenn.

Kottar av den egna gamla 
plantan har han skickat till ett 
laboratorium i Tyskland för 
att få veta mer om den.

Efterfrågade kottar
Redan nästa säsong räknar 
Glenn med att få kottar från 
sina plantor, men full skörd 
blir det först efter fyra år.

– Min far och jag har varit 
i skogen och huggit 8,5 meter 
långa stolpar som vi till våren 
ska gräva ner 1,5 meter i 
marken. Sedan drar vi vajrar 
kors och tvärs mellan stol-
parna och över varje planta 
ska det går ner sisalgarn för 
plantan att slingra sig upp på.

Till våren ska fler plantor 
sättas, cirka 1 200 ska det bli 
totalt. Drygt 700 000 kronor 
per hektar kostar uppstarten 
av humleodlingen på Klypan 
och den kommer att hålla i 
20-30 år. Därefter minskar 
skörd och smak. Glenn för-
väntar sig kunna skörda 
1 500 kilo torkade humlekot-
tar per år och kunder lär inte 
vara svårt att hitta, det är stor 
efterfrågan på svensk humle 
från svenska bryggerier, och 
de blir fler för varje år.

– Jag har kontakt med 
Grebbestads bryggeri och 
kommer att kontakta andra, 
säger han.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Ulf 
0702-93 76 00

Brålanda – kontoret 
0521-312 25

Behöver du hjälp 
med spolning av:
Dricksvattenbrunnar,  
dränering, kulvertar, 
tvättrännor, spolgropar 
eller övriga avloppsstopp.
Sugning av spannmål  
(torr/blött)
Spolning med hetvatten

Ring oss – Vi har hjälpen du behöver

Dags att beställa
JULBORDSCATERING
Ring för beställning 0521-314 50

Nu är det
     JUL igen...

Ta maten från oss

för vi är faktiskt proffs!

www.hakansbar.nu

Cert. & Dipl. Massageterapeut
Nina ÅkesDotter  

Praktik: Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
Endast tidsbeställning

lifvskallan©live.com • www.lifvskallanfordig.se
Innehar F-skatt, behandlings- och ansvars-

försäkring och är momsregistrerad.

Infrastrukturgruppen fortsätter trycka på för tågstopp

Brålanda företagarfören-
ings infrastrukturgrupp 
jobbar sedan flera år 
aktivt och envist med att 
få till ett tågstopp i Brå-
landa. Nu väntar man på 
svar från en utredning om 
VG regionen ska ha lokala 
tågsystem eller inte och 
förbereder sig för ett ja.
Under 2016 förväntades ut-
redningen ” Ta pågatågsef-
fekten till Västra Götaland” 
ge svar på frågan om Västra 
Götaland ska ha lokala tåg-

Infrastrukturgruppen jobbar med att försöka påverka politiker och tjänstemän för förbättrad tåginfrastruktur i Dalsland. Beslut om tågstopp i Frändefors, Brålanda, Dals Rostock och Bäckefors väntas våren 2017.

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Onsdag 23 november
Manusstopp:

Torsdag 17 november

TEMASIDOR

BLACK 
FRIDAY 

system, som i Skåne, eller 
inte. 

Effekten av Pågatågen i 
Skåne har varit att små orter 
längs järnvägslinjerna fått 
nytt liv med ökad befolkning 
och företagsetableringar. 
Den genomförs av Kollek-
tivtrafiknämnden på uppdrag 
av Västra Götalandsregio-
nens styrelse.Utredningen 
startade i somras och ett be-
slut förväntas komma våren 
2017 enligt Lars Rudström, 
Vänersborgs kommun, som 
sitter med i utredningen.

Flera tågstopp
Tågstopp i Frändefors, Brå-
landa, Dals Rostock och 
Bäckefors utreds på sträckan 
mellan Trollhättan och Hal-
den/ Fredrikstad via Väners-
borg som ska köras av Väst-
trafik.

– Det finns ett delmål att 
köra igång 2020, men det 
finns ett hinder som ska över-

vinnas; man vill undvika att 
bygga nya mötesspår, säger 
Lars Rudström.

Under tiden utredningen 
pågår har man i Brålanda 
aktivt börjat  förbereda ett 
positivt svar. I kollektivtra-
fiknämnden sitter både poli-
tiker och tjänstemän  och ett 
tjänstemannautskott har ut-
rett priset för en perrong och 
kommit fram till en summa 
på 10-12 miljoner kronor.

Brålanda företagarfören-
ings infrastrukturgrupp har 
diskuterat med Vänersborgs 
kommun om pendlarparke-
ring och tillfartsvägar och 
även diskuterat en översikts-
plan. 

– Arbetet med att rita upp 
hur det ska se ut behöver 
komma igång, säger Gunnar 
Olsson ordförande i infra-
strukturgruppen. 

Positivare attityd
Priset för en perrong i Brå-

landa beräknas alltså bli 10-
12 miljoner kronor och inte 
60 miljoner som  påstods 
under ett möte på Kulturbru-
ket på Dal för ett par år sedan 
där representanter för Väst-
trafik, SJ, Västra Götalands-
regionen, med flera, deltog. 
En summa som av många ses 
som ett försök till att av-
skräcka från planer på ett 
tågstopp i Brålanda. Men så 
lättlurade var inte brålanda-
borna och den avvisande 
hållningen från aktörerna på 
området har mildrats.

– Jag tycket att det känns 
mer positivt nu än när vi 
började jobba för detta, säger 
Gunnar Olsson.

 
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se
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RASTADAGARNA

SÖN DAG

M
Å N D A G

20 - 21:e
November

I butiken: Tävlingar
Lösgodis 5.90/hg vid köp av 1kg 

Välkommen!

Vid E45 i Brålanda    T. 0521-306 40    www.rasta.se

Lösgodis 5.90/hg vid köp av 1kg 

Fest för hela familjen:
Schnitzel 79:- (ord 109:-)

med stekt potatis och bearnaisesås
inkl. dryck, sallad, ka� e och dessert

Barnmeny
     Köttbullar 45:-

          med potatis, sås och glasspinne

/hg vid köp av 1kg 

King Junior 
Meal 19:-

Personbilsverkstad 
0521-302 54

Erbjuder det mesta du själv inte kan
Sven Larsson driver S. 
Larssons Alltjänst  AB i 
Brålanda och kan snarare 
svara på vad företaget 
inte erbjuder än tvärtom. 
– Det enda vi inte gör är 
VVS-installationer, matta 
i våtutrymmen och elek-
triska installationer, säger 
Sven Larsson. 
Sven driver S. Larssons All-
tjänst tillsammans med sin 
fru och en anställd.

Just nu slipar de golv och 
tapetserar i en villa i Brålan-
da. Samtidigt kom snövädret 
och Sven fick rycka ut som 
inlejd snöröjare i Trollhättan 
och Brålanda.

 Vinter och sommarsysslor
Larssons sköter sedan flera år 
snöröjning på vintern och på 
sommaren all yttre skötsel på 
Emballator i Mellerud, men 
95 procent av kunderna är 
privatpersoner, många äldre.

– Ofta är det de äldres barn 

som kontaktar oss. De kan-
ske bor i Göteborg och vill 
inte tillbringa tiden de är 
hemma och hälsar på med att 
klippa gräs och häckar. Vi är 
också anlitade av folk som 
bor utomlands eller i sta´n 
och har sommarställen här. 
De vill ha det fint när de 
kommer, det är bra för dem 
och bra för mig, säger Sven.

Under sommarhalvåret 
klipper Larssons gräsmattor 
inom ett område från Väners-
borg och upp till Snäcke. Det 
blir en hel del transporter 
med  bil och släpkärra för 
åkgräsklipparen. Nyligen 
engagerades Sven för att röja 
upp i en igenväxt trädgård i 
Mellerud. Han har gått i sko-
la hos sin pappa Kent Lars-
son i Gerdsrud, känd träd-
gårdsfantast med enormt 
kunnande.

– Han har lärt mig allt när 
det gäller att beskära frukt-
träd, berättar Sven.

Fixar det mesta
Husmålning är ett annat om-
råde som Larssons har många 
uppdrag inom.

– Vi köpte en skylift  tidi-
gare i år som har blivit väl 
använd vid bland annat mål-
ning, taktvätt och beskärning 
av stora träd. På sommaren, 
när vädret för målning är 
perfekt tar vi in extraperso-
nal. Då går målningen av ett 
hus snabbt och vi hinner med 
fler, säger Sven. 

Året om erbjuder S. Lars-
sons Alltjänst, förutom det 
ovan nämnda, renovering, 
tapetsering, bygg- och snick-
eriarbeten, mattläggning och 
flyttstädning, med mera.

– Vi erbjuder nästan allt 
folk vill ha hjälp med. Det 
gör det här jobbet väldigt 
skiftande och aldrig långtrå-
kigt, säger Sven Larsson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se Sven Larssons alltjänstföretag, verksamt i Brålanda, Mellerud och Vänersborg med omnejd, erbjuder en 

mängd tjänster.

Hantverk till nytta och glädje
På Gallerians temadag 
i lördags visades olika 
hantverk runt om i Brå-
landa. Mestadels var de 
resultatet av väl arbetad 
kvinnokraft. 

Equmeniakyrkan serverade 
populära våfflor. I alla loka-
lerna fanns en mängd hant-
verk utställda, med bland 
annat ”Brålandalapparna”. 
Bänkar och väggar i kyrksa-

len visade alster av syteknik, 
lappteknik, virkat, stickat, 
smide, halm- och träslöjd.  
Åse Winsvold klädde om en 
fåtölj. Agneta Dahlberg till-
verkade kort för fest och 

Lisbet Tell med 
sin stickade 
adventskalen-
der som ger tid 
med barnen.

Maj-Britt Svensson, i mitten, berättar för Elvy Larsson och Eva Karlsson om sina vävalster.

vardag. Ritva Kahrila-Ut-
ter arbetade med en ny film 
om hennes populära myror.

I affärerna fanns bland 
annat Linnéa Andersson 
som visade nålbindning, en 
av de äldsta handarbetes-
teknikerna. Konstnären 
Lars Gardebrandt visade 
tavlor. Matti Karhu visade 
konsten att göra en frisyr 
och pizzeriorna mathant-
verkade. Löpare och tras-
mattor vävda av Maj-Britt 
Svensson erbjöds. Marita 
Westlund tillhandahöll 
olika saker att sysselsätta 
sig med.

Träslöjdade gjorde Gun-
nar Andersson.  Syverk-
stan på Dal bjöd på glögg 
och pepparkakor.

Gallerians hantverkare 
fanns på plats med bland 
annat mathantverk hos 
Britt Johansson och Agne-
ta Larsson. Ingrid Flood 
hade färgrika stickalster.

Lisbet Tell hade stickat 

en trevlig adventskalender 
som ger tid med barnen.

– Det är en strumpa för 
varje dag, istället för godis 
finns en lapp som berättar om 
något som ska hända, exem-
pelvis; idag bestämmer du 
kvällsmaten, ikväll ska pap-
pa läsa en bok med dig eller 
idag åker vi till badhuset, 
berättar Lisbet.

Många tog tillfället att se 
vackra hantverk.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Nya styckningsanläggningen snart klar

Glenn Jönsson, vd och Peter Gullin, inköpsansvarig gris, i den nya styck-
ningsavdelningen.

Här syns  de nya arbetsbänkarna och linjerna för gris och nöt.

Glenn Jönsson är vd på Dahlbergs Slakteri sedan ett par veckor.

Här syns den stora tillbyggnaden som innehåller den nya styckningsavdelningen på cirka 2 000 kvadratmeter samt personalutrymmen för stycknings- och utlastningspersonal på cirka 500 kvadratmeter.

Ny vd sedan några veckor 
tillbaka, beviljat miljötill-
stånd från Länsstyrelsen 
för en månad sedan och 
nya styckningsanlägg-
ningen så gott som klar. 
Framtiden ser ljus ut för 
Dahlbergs Slakteri, som 
räknar med tioprocentig 
tillväxt på volymen slaktat 
kött nästa år.
Byggstart för den nya styck-
ningsanläggningen startade 
senhösten 2015. Ambitionen 
är att dra igång verksamheten 
i de nya lokalerna i januari 
2017. Det nyligen beviljade 
miljötillståndet innebär att 
företaget har tillstånd för upp 
till 22 000 ton slaktat kött per 
år. Tidigare låg gränsen på  
15 000 ton.

– När vi är i hamn kanske 
vi landar på mellan 16 000 
– 17 000 ton årligen. Om ett 
par år är det dags att söka nytt 
tillstånd, eftersom det är en 
lång process att få det god-
känt, säger Peter Gullin, in-
köpsansvarig gris.

Tillbyggnaden består av 
cirka 2 000 kvadratmeter 
produktionsyta och 500 kva-
dratmeter personalutrym-
men.

– Vårt mål är att stycka  
1 500 grisar i veckan och 
slakta 3 200 grisar i veckan. 
När det gäller nöt ligger siff-
rorna på 320 slaktade i veck-
an och 150 styckade i veckan, 
berättar Peter.

Extern försäljning sker 
exempelvis till MOAB och 
Styckmästarn. Tanken att 
verksamheten även skulle 
omfatta finstyckning har 
funnits med länge, ett sätt att 
öka försäljningen. 

Dagens butiksstyckning 
fortsätter till exempelvis 
Axfood, Atria och Bergen-
dahl.

– För tio år sedan kunde 
man ringa 20 kunder om vi 
hade överskott av kött. Så är 
det inte alls idag, de vill bara 
köpa det de beställt. Det är 
dessutom oekonomiskt att 
köra hängande last, det blir 
för mycket luft och ben, be-
rättar Peter.

Det är oklart om hela den 
befintliga styckningsverk-
samheten flyttar till de nya 
lokalerna. Det handlar om 
mycket specialjobb och för 
att kunna behålla den servi-
cegraden ska den delen even-
tuellt ligga kvar.

Omorganisation
Det har skett en omorganisa-
tion i företaget. Håkan Ahl-
qvist har varit vd sedan 
ägarbytet för två år sedan. 

– Han är nu marknads- och 
säljansvarig. Detta är de om-
råden Håkan brinner för och 
är bäst på. Håkan ansvarar 
numera för styckning och 
försäljning, medan jag är vd 
och ansvarar för slaktdelen, 
förklarar 51-årige Glenn 

Jönsson, vd sedan några 
veckor tillbaka.

Han började som produk-
tionschef den 18 april 2016, 
bor i Helsingborg. Under 
veckorna bor han sedan au-
gusti månad i en nyinköpt 
sjöbod i Sunnanå.

– Det är fantastiskt vackert 
där. Jag bor nära kusten hem-
ma, så jag blev biten direkt, 
säger han.

Tar in lärlingar
Idag har företag totalt 65 
anställda. Expansionen inne-
bär en ökning från 50 till ett 
70-tal anställda, så det har 
redan tillkommit personal.

– Ambitionen är att fortsät-
ta samarbetet med utbild-
ningsföretaget AT för att få 
lärlingar från deras styck-
nings- och slaktskola. Vi har 
tredje omgången om åtta 
lärlingar hos oss nu, vi hopp-
as hitta personal där. I början 
kommer vi att behöva anstäl-
la fyra-fem stycken, säger 
Glenn.

Eleverna har en dags teori 
i veckan på Brålanda Vand-
rarhem. Resterande fyra da-
gar har de praktik på slakte-
riet.

– Har du den typen av ut-
bildning idag har du stor 
chans att få jobb inom livs-
medelsbranschen, konstate-
rar Peter.

Ljus framtid
Han understryker att både 
svenskt kött och slakteri-

branschen har en ljus fram-
tid. Idag är det svårt att sälja 
ickesvenskt kött i butik.

– Lantbruket är väl kon-
trollerat med en låg antibio-
tikaanvändning rakt över. Så 
länge vi har bra hälsoskydd 
har vi ett naturligt gräns-
skydd, säger Peter.

– Vi tror på det här. Till 
nästa år räknar vi med en ti-
oprocentig tillväxt på voly-
men slaktat kött, meddelar 
Glenn.

Leverantörerna kommer 
från Dalsland, Bohuslän, 
västra Värmland och delar av 
Västgötaslätten.

De tre svenskägda aktörer-
na av betydelse är följande 
slakterier: Dahlbergs i Brå-
landa, Skövde slakteri och 
Ginsten slakteri i Halland. 
Scan är exempelvis finskägt 
idag och KLS Dalsjöfors är 
danskägt.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.
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• Löpande bokföring
• Momsredovisning
• Bokslut, deklarationer
• Löneadministration
• Konsultuppdrag

Ingegerd Lundgren
0733-24 14 99

ingegerd.lundgren@jilun.se
Lillebyvägen 13, Brålanda • Östra vägen 1, Vänersborg

 

0521-314 60 • 070-272 99 93
Vi säljer och installerar bl.a.

Thermia  
värmepumpar

Vedpannor från  
Baxi, Nibe m.fl.

Badrumsinredning från 
Svedbergs, Vedum, IFÖ m.m.

Svenskt sanitetsporslin 
och blandareTel: 0521-350 51 • Mob: 0706-55 38 79

Spränger för
•Vatten •Avlopp •Vägarbeten

•Husgrunder

Hydraulisk spräckning

Alla spräckn
ingar 

sker utan besiktning

Spränger för

JULKLAPPSTIPS!
Köp ett presentkort hos mig

Storgatan 26 i Brålanda   Tel: 0761-95 53 60

Även

fotspa och 

vaxning 
fotvård

Blommans

Nuntorpselever praktiserar i Holland

Nuntorpseleverna Mathilda Olafsdottir, Alma Håkansson och Madelen Andersson ska praktisera i Holland i tre veckor. Mathilda och Alma på en mjölkgård. Madelen på en ridskola.

Fyra elever från Natur-
bruksgymnasiet Nuntorp 
åkte i måndags till Neder-
länderna för en tre veckor 
lång praktik. Melleruds 
Nyheter träffade tre av 
dem några dagar innan 
avresan.
Mathilda Olafsdottir och 
Alma Håkansson som går 
andra året på lantbruksut-
bildningen ska bo och arbeta 
i Wagenborgen hos hos fa-
miljen Snijder som har 220 
mjölkkor och Madelen An-
dersson och Emma Storm 
som går tredje året på med 
hästinriktning ska jobba i 
Drouvnen på Manege Gaset-
te, en ridskola med 73 hästar.

Kul att testa nytt
–  Vi vill få nya idéer och 
uppleva en ny kultur. Det ska 
bli spännande att se hur de 
behandlar djuren. Deras 
djurhållning skiljer sig från 
vår, där gäller ju helt andra 
regler än här i Sverige och vi 
kanske ser saker med nya 
ögon, ser vad vi gör bättre 
och vad de gör bättre, eller 
sämre. 

Det är bra att få något att 
jämföra med,  säger Alma 
och Mathilda. 

De ser särskilt fram emot 
att får mjölka i mjölknings-
karussell. Ett system som 
inte är så vanligt i Sverige.

– Det fungerar bra på stör-
re gårdar där man annars 
hade fått ha många mjölk-
ningsrobotar. 

Deras karussell har 28 
platser, korna går in i den, 
man sätter på mjölkmaski-
nen och sedan tas den av 
automatiskt när de mjölkats 
klart. Det ska bli coolt att 
kunna säga sedan att vi har 
testat den metoden, tycker 
de.

Efterlängtade
På facebook har Alma och 
Mathilda varit i kontakt med 
familjen Snijder som har tre 
barn varav det äldsta är tolv 
år. Att få besök ifrån Sverige 
är något hela familjen ser 
fram emot.

– De har skrivit att barnen 
och även deras kusiner vän-

tar på att vi ska komma, säger 
Mathilda. Madelen ska till-
sammans med Emma bo i 
Drouvnen som ligger en 
halvtimmas bilfärd från Wa-
genborgen. Hon förväntar 
sig få jobba i stallet, rida och 
vara med och hålla lektioner. 
(Emma Storm hade förhin-
der och var inte på skolan när 
Melleruds Nyheter träffade 
dessa elever). 

Framtidsplaner 
Både Mathilda, Alma och 
Madelen är lantbrukardött-
rar. Madelen har framtida 
planer på att starta eget och 
göra gården hemma i Lysekil 

till ett inackorderingsstall för 
hästar. 

– Jag vill ha ett ”active 
stable”, lättskött och kul för 
hästarna. Det vill jag ha som 
bas och så vill jag arbeta som 
hästmassör, säger hon.

Mathilda och Alma tror att 
de antagligen kommer att ta 
över sina föräldrars gårdar 
med mjölkproduktion i fram-
tiden, men först har de andra 
planer.

– Jag vill bli veterinär, eller 
lantmästare, säger Mathilda.

– Jag vill också läsa vidare 
och skulle vilja jobba som 
avelsrådgivare, berättar 
Alma.

Hemkära
Alla tre tycker att det räcker 
med tre veckor utomlands.

– Vi är så hemkära och kära 
i Dalsland, säger Alma och 
Mathilda.

– Fast till våren skulle jag 
vilja göra praktik på Island, 
där har jag släkt, min pappa 
är från Island, berättar Ma-
thilda.

– Och vi vill hänga med dit, 
säger Madelen och Alma.

Måndag den 14 november 
gick resan till Holland, med 
flyg från Landvetter till Am-
sterdan och sedan vidare med 
tåg i cirka tre timmar. 

Lärarna Gustav Tapper 
och Bodil Alsemyr åker med 
för att se att allt fungerar på 
praktikgårdarna. De kommer 
under tjejernas första vecka 
att finnas i närheten på en 

lantbruksskola som Natur-
bruksgymnasiet Nuntorp har 
ett samarbete med.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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0521-307 10, 070-827 67 64
www.stoltsfastigheter.com

 

Ingen lägenhet  
ledig just nu men  
kanske i morgon! 

Kontakta oss för mer info!

Öppettider: Månd-torsd 700-1730

 Fred 700-1800

            Lördag och söndag stängt
Smixåsvägen 1, Frändefors • 0521-402 58

Moryrs Mekaniska
0521-307 72

070-763 34 88
moryrsmek@telia.com

Mån-Fre: 9-19, Lördag: 9-16, Söndag 10-16    VÄLKOMMEN!

2400 x 950 mm  Vit aluminiumplåt. 

2000 x 700 mm  Vit aluminiumplåt. 

ÖPPET FÖR DIG!

Vill utveckla sikhallsområdet

Här planeras småbåtshamnen. Magnus har redan börjat fylla ut den, med tanke på den planerade parkeringen.

Magnus Larsson framför det hus som redan byggts på en av de sålda tomterna. I bakgrunden skymtar den 
mark som ingår i detaljplanen.

Den vackra utsikten över Vänern som tomtköparna får.

Magnus Larsson, Sikhall 
brinner för att utveckla 
området. Han berättar 
om tomtförsäljning, små-

båtshamn, sjöbodar och 
parkeringsplatser för all-
mänheten.

Magnus har själv köpt upp 
omkring 90 hektar i Sikhalls-
området, han äger även mark 
i Rörvik. Tillsammans med 
ytterligare tre markägare har 
han sökt och fått positivt 
planbesked samt skrivit avtal 
med Vänersborgs kommun.

Byggnadsförvaltningen 
arbetar med att upprätta ett 
förslag till ny detaljplan för 
Sikhallsviken. Syftet med 
planen är att skapa möjlighet 
för bostadsbebyggelse samt 
utveckling av Sikhalls hamn 
och strandområden.

Planområdet ligger vid 
Vänerkusten och sträcker sig 
från hamnen och badplatsen 
i Sikhall ungefär en kilome-
ter in mot land.

– Det handlar om cirka 180 
tomter, en småbåtshamn med 
plats för drygt 200 medelsto-
ra båtar och sjöbodar. Jag vill 
fylla ut i viken och skapa 

rejält med parkeringsplatser 
för allmänheten. Utöver det 
kämpar jag för en gång- och 

cykelväg mellan Bratten, 
småbåtshamnen och Sikhalls 
badplats, förklarar Magnus.

Fem tomter är redan styck-
ade, fyra av dem är sålda. Ett 
hus är hittills rest. Magnus 
tycker det är roligt att det 
finns intresse för att bygga 
och bo i Sikhall.

Han bor själv vid vatten-
brynet intill Sikhalls maga-
sin sedan några år.

Goda avsikter
– Jag är uppväxt här och har 
hundraprocentigt goda av-
sikter att utveckla Sikhall. 
Tomterna är mellan 1 000 till 
1 500 kvadratmeter stora, 
beroende på läge och place-
ring. Vi har även styckat tre 
tomter i Rörvik som är sålda. 
Priset ligger på mellan  
450 000 kronor till 625 000 
kronor beroende på läge och 
storlek, förklarar Magnus.

Han har familjer på kö som 
vill bo i området. Generellt 

sett är de flesta av hans gran-
nar positiva till utvecklingen.

Magnus har dessutom en 
idé på nya vägar, bland annat 
en väg från Åstebokorsning-
en vid Sikepil över skog och 
mark ner till badplatsen.

– Då avlastas Gestadvä-
gen, som blivit som em mo-
torväg. Boende i Brålanda 
och Frändefors kan då ta sig 
ner till badet på ett enkelt sätt. 

Han framhåller vikten av 
en småbåtshamn, sjöbodar 
och parkeringsplats i Sikhall.

– Detta påverkar utveck-
lingen för hela Brålanda och 
Frändefors, konstaterar han.

Magnus berättar även om 
framtida planer som omfattar 
service, reparationer och 
vinterförvaring av båtar.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 16 NOVEMBER 2016

BRÅLANDA GALLERIA
Öppet lörd 10-14 tisd 16-19

VÄLKOMMEN!
Storgatan 15, Brålanda Tel. 0730-34 18 76

Café med hembakt
Honung och biredskap, 

Symaskiner och tillbehör
Skomakeri, dam- och barnkläder

Ullgarn, smycken, leksaker 
Heminredning, grattiskort

Tel. 0521-373 06

Närproducerad honung och andra produkter 
gjorda av honung, bivax och örter.

Återförsäljare av biredskap.

Gallerian
Tel: 073-158 60 04 

lördag kl 10-14  
tisdag kl. 16-19

Gillar att jobba med händerna
Den 1 september flyttade 
Britt-Inger Karlsson sitt 
företag Syverkstan på Dal 
från Mellerud till Brålan-
da.  Hon lagar båtkapell 
och klär om möbler i sin 
mammas källarvåning på 
Mollbergsvägen.
I den före detta gillestugan 
och garaget bedriver 
Britt-Inger sin verksamhet. 
Här finns klippbord, syma-
skin och tapetserarbord för 
omklädning samt mängder 
av tygprover.

– Jag tycker om att jobba 
med händerna. Jag klär fram-
för allt om stolsitsar, både till 
privatpersoner och företag. 
När det gäller båtkapell lagar 
jag dem och skickar till tvätt. 
Jag syr inga nya längre, be-
rättar Britt-Inger.

Modet på tyger för stolsit-
sar går allt mer från enfärgat 
till mönstrat i ganska klara 
färger. Tyg med plyschkäns-
la har kommit tillbaka. 

Hon klär även om båtdynor 
och dynor till exempelvis 

Exempel på höstens och vinterns nyheter.

Det är ganska tungt och otympligt att laga båtkapell, men Britt-Inger gillar att jobba med händerna.

Butiken är laddad inför julen

Inspirationshörna i juletid med gardiner, kuddar, tomtar och dukar. Soffgrupp med rött tyg á la 50-talsstil, relativt nytt i butiken.

Tyger i rött och linnefärg är helt rätt julen 2016.

mopeder, motorcyklar, 
skotrar och fyrhjulingar. 
Bland annat är Westbike i 
Mellerud en storkund. 

Ta in båtkapellet
– Ett tips, båtkapell ska alltid 
förvaras torrt och varmt och 
gärna mörkt vintertid. Det 
ska aldrig sitta kvar på båten. 
En vinter sliter lika mycket 
på kapellet som tio somrar, 
understryker Britt-Inger.

Ofta handlar det om speci-
alarbeten. Kunder kan kom-
ma med allehanda önskemål, 
som kräver lite extra av 
henne. Britt-Inger berättar 
om en familj som hade med 
en åttamånaders bebis i sin 
båt och det var svårt för be-
bisen att sova när det blåste 
mycket. Då fick hon i uppgift 
att ta fram en sovanordning 
som hängs upp med nätväg-
gar och en botten i tyg. Där 
kan nu bebisen sova skönt 
och gunga med när vågorna 
går höga.

Skydd för altaner och trak-
torer är andra exempel på 
jobb.

– Jag får mycket förfråg-
ningar om bilsäten, men det 
tar jag inte emot. Det är för 
krångligt idag med alla vär-
meslingor och sladdar i säte-
na, förklarar Britt-Inger.

Många av kunderna från 
Mellerud har följt med, dess-
utom kommer kunderna från 

Brålanda, Vänersborg, Troll-
hättan, Högsäter, Färgelanda 
och Bäckefors.

Britt-Inger har ett bra sam-
arbete med Möbelhörnan i 
Brålanda, då kan kunderna 
lämna och hämta sina saker i 
butiken istället.

– Det passar bra eftersom 

jag inte har några speciella 
öppettider, utan har öppet 
efter överenskommelse, för-
klarar Britt-Inger, som även 
vikarierar på Utsikten i Dals 
Ed.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Thomas och Carina Olsson 
på Möbelhörnan ger tips 
om vad som gäller i färger 
och material i vinter och 
inför julen.
När det gäller tyger på möb-
ler hänger grått och svart 
fortfarande med, men det går 

allt mer över till beige. När 
det gäller träslag så är ek 
fortfarande populärt, men 
man ser mer och mer i vitt, 
exempelvis vita ben och ek-
skivor.

– På textilavdelningen 
säljer vi mycket gardiner 

med öljettlängder och multi-
bandslängder. Svart och grått 
är fortfarande populärt, men 
lite rostfärger och blått är på 
väg tillbaka. Vi ser också mer 
dova pastellfärger, säger Ca-
rina.

Butiken laddar inför julen 

och på textilsidan ser man 
mycket rött, silver och guld. 
Inför första advent vill 
många hänga upp gardiner 
som antingen är enfärgade 
eller har mönster som inte 
relaterar till julen. Inga tom-
temönster alltså. 

– Rött och linne är väldigt 
fint ihop, tipsar Carina.

Mängder av ljusstakar och 
julstjärnor är framställt, lik-
som tomtar, änglar och vack-
ra juldukar. Här finns det 
något för alla stilar

Butiken har ett väl funge-
rande samarbete med Sy-
verkstan på Dal som bland 
annat klär om stolssitsar. Då 

kan kunden lämna och hämta 
hos Möbelhörnan.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Elplanering Väst AB

Redovisningsbyrån
Jan Persson

Per Rune Perssons
Åkeri

Smörtvets Entreprenad

Södra Kärrs
Lantbruk

TORPANE
Lantbruk/mjölk

Lars-Erik & Marianne Karlsson

Kjell Söderqvist

BergUngen AB

Vena Säby
Lantbruk

Sommarjobben 2016
TACK, alla Ni företagare i Gestad, Sundals Ryr och Brålandabygden som möjliggör att ungdomar i bygden, främst 9:e klassare, 

får sitt första sommarjobb. Företagen som har sommarjobbare i sitt egna företag eller genom sponsring möjliggör att ungdomar 
får jobb som extra resurs på Sörbygården och Solhaga, hjälper Lions med målningsarbete, vid sommarlovsbollen BIF och  

Vänersborgs kommun samt under midsommarfirandet på Åttersruds Bygdegård.

Stort tack till alla er genom Lennart Skoog och Christina Milén Jacobsson

Britt bakar med glädje

Britt fördelar riven mandelmassa till saffransbullarna.

Hon tyckte hon var färdig 
med jobbet som barnskö-
tare och fick sedan möj-
lighet att jobba med ett 
av sina största intressen. 
Britt Johansson bakar till 
vardag och fest.
När hon för tre år sedan fick 
tillgång till ett kök godkänt 
för sådan verksamhet var det 
bara att sätta igång. Sväger-
skan Irene Eriksson på Ek-
holmen öppnade café och 
butik och självklart passar 
det att Britt bakar till henne.

Matbröd bakar hon till en 

butik i Vänersborg med eko-
logiska och närproducerade 
produkter. Hon tar beställ-
ningar av främst tårtor, även 
till privatpersoner. 

I år tog hon över caféet på 
Gallerian, Brålanda.

– Vi har ju Gallerian och 
loppisarna öppna på tisdagar 
och lördagar. På tisdagar är 
även biblioteket öppet så vi 
försöker göra sista tisdagen i 
månaden till trivseltisdag 
med lite extra perioden okto-
ber till mars.

Då serverar Britt då ”Af-

ternoon tea” med scones, 
snittar och godsaker.

– Vi önskar att folk stannar 
upp och ser vad Brålanda 
faktiskt har att erbjuda. Det 
är viktigt att vi handlar i de 
butiker som finns, säger 
Britt.

Fixar julbaket
– Mina bakverk har svenska, 
närodlade och ekologiska 
råvaror så långt det är möj-
ligt. Vi har bra regler för 
växtodling och djurhållning 
här i landet och det känns bra 

att handla så naturligt som 
möjligt, säger Britt. 

I år testar hon att erbjuda 
ett julbakssortiment.

Bakstugan ligger på Dal-
boslätten och från fönstren 
har Britt en vidsträckt utsikt 
åt öst och syd.

– Jag tycker det är så fint 
här, en härlig utsikt att vila 
ögonen på, säger Britt Jo-
hansson och ställer in saff-
ransbullarna i ugnen när 
pepparkaksänglarna är klara.    

  Marianne Karlsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Britt Johansson i Gallerians Café som hon driver sedan januari.Färdiggräddade pepparkaksänglar á la Britts Bakstuga.


