
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 23 NOVEMBER 2016

YHETER
NR 42 •ÅRG 23

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 47.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Julmust
Premier, 1,5 lit, jfr-pris 3,33/lit+pant.

5:-
/st

Klipp!

 

Grillad 
kyckling

2995
 

/st

Tvättmedel
Fixa, I850 g, jfr-pris 0,42/tvätt.  
Max 5 köp/hushåll/vecka 47. 10:-

 

/st

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

www.uteinne.se

50%
på utvalda doftljus 
från Yankee Candle

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

Black  Friday 
25/11 kl. 08-18 75%

lagerrensning på 
utgående julartiklar

Reflexer till alla barn!

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

BJÖRKVED
40 L  

1 säck 59:-
3 säckar 165:-

Jennifer Gajewska, strålande solist i låten ”Nobody Home” i succén Forever Floydian som fyllde Kulturbruket på Dal två kvällar i rad i helgen. Det 
blev en magisk show med Pink Floyds odödliga musik framförd av idel dalslänningar. Foto: Karin Åström.

– Sidan 10 –

Magisk show i Mellerud

Freddy Alm leder 
Sverigelaget

– Sidan 27 –

Håfreströms IF 
tvåa i Rastacupen

– Sidan 26 –

Välbesökta 
julmarknader

– Sidorna 14 och 15  –

Black Friday
Se erbjudande
 i tidningen 
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Välkommen!

Samtalskväll om Svenska Modellen 
onsdag 30 nov. kl. 18.00, Älvan

Medverkande:  Nils-Erik Söderkvist,.f.d riksdagsman,
Ola Johansson Partidist. NÄ, Anders Andersson LO dist.

Underhållning av Alban Faust. Vi bjuder på fi ka, ta med 
en kompis och kom

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

23 nov- 30 nov 2016
1:a söndagen i Advent
” Ett nådens år ”
Reservation för ändringar se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Adventsgudstjänst i Erikstads kyrka,
  Pär-Åke Henriksson. Bolstads kyrkokör- och
  barnkör.
Ons 30/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Tor 1/12 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor 08.00  OBS Inställt!!Mässan i Kyrkans Hus inställd.
Tor 18.30  Grötfest i Kyrkans hus, andakt: Lena Hildén.
  Sång: Järnskören. Arrangör Melleruds
  kyrkliga syförening. Brödförsäljning,
  lotterier, åror. Gåvor mottages tacksamt.
Sön 11.00  Adventsgudstjänst med små och stora i
  Kyrkans Hus, Lena Hildén. Kyrkfi ka.
Sön 17.00  Adventskonsert i Holms kyrka, Anders
  Fredriksson. Rostocks manskör, Järns
  sångkör och kören Morgonstund.
  Andakt: Marit Järbel.
Ons 30/11 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00 tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Sön 11.00  Adventsgudstjänst i kyrkan, Marit Järbel.
  Skålleruds församlingskör- och barnkör.
  Kyrkfi ka.
Ons 30/11 14-16  Öppet Kafé  i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på  
  Karolinen.
Sön 14.00  Adventsgudstjänst med små och stora i
  Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin.
  Örs församlings barnkör. Kyrkfi ka.
Ons 30/11 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 30/11 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Irja Lignell.

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Torsdag 1 december kl. 14.00

Lilla Bandet med Lars Stam underhåller 
Lotteri med hembakat

Kaffeservering   Alla hjärtligt välkomna!  

     Idé-gruppen Älvan i samarbete med  
Vuxenskolan och Café Älvan

Basar & auktion
Melleruds Missionskyrka, lörd 26/11 kl. 17.00

Lotterier, åror, servering, andakt
Auktionist Per-Göran Asp

Söndag 27/11 kl. 11.00
Adventsgudstjänst medverkan av scouter och 

Thomas Segergren. Adventskaffe 

Välkommen!

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

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

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.

Bli en medveten 
konsument

Föreningshuset, Åsensbruk

Torsd. 24/11 kl. 1830-2100

Fri entré
Arr. Skålleruds Byalag

Melleruds kommun

Föreläsare 
Tommy 
Svensson

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

Måndag 28/11 

Rotary
Mellerud

Besök på  
 Bilbolaget  
i Mellerud

Samarr.

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Måleri 
av Elisabeth Andersson Lindberg

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 26/11-19/12 
Vernissage lördag 26/11 kl. 11-13

Välkomna!

www.mellerudsnyheter.se

Söndag 27/11
Tåget startar 17.00 från Bäckegården

Facklor fi nns att köpa för 30:-/st
försäljningen startar 16.30

Söndag 27/11
Fackeltåget till tomten

Alla barn får en överraskning

Ta med
önskelista 

till tomten!

Arr. Bäckefors föreningsliv i samverkan

Alla är välkomna att deltaga som tomtar i paraden!

Följ oss på Lions Brålanda         och  
Företagarföreningens hemsida: www.brålandaföretagarförening.se

Lions Brålanda i samverkan med Brålanda Företagarförening,  
Visit Vänersborg/Trollhättan, Forum Vänersborg och Vänersborg kommun

Tomtetåget

Välkommen till
Brålanda 3 december
Familjens roligaste julmarknad med mycket 
aktiviteter för barnen, många knallar, hant-

verkare och det traditionella

d
d

d
d

Butikerna har öppet till kl. 18.00
PROGRAM UNDER DAGEN:
1000 Julmarknaden startar
1000 Hjälp tomten att klä julgranen med stora julpynt
1000-1400 Prova på stickning och virkning hos tomtemor
1000-1500 Åk hästdroskor i centrum
1000-1800 Utställning: ”I min fantasi” konstnär Lars Gardebrandt
1000-1800 Halmhoppning
1000-1800 Bokstavsjakt 
1000-1800 Träffa tomten och lämna in din önskelista 
1100-1200 Klappjakt för barn
1100 Musikskolans orkester  och kör uppträder
1100 Dragspel, Gustav Hauri, julens sånger
1100-1200 Tillverka ett eget julkort tillsammans med tomtemor 
 (20 kr)
1200-1230 Musikalisk barnsaga i Biblioteket
1200-1300 Tomteklassikern, från 4-84 år (startavgift 20 kr)
1300-1400 Träffa trötatomten och provsitt svanen som sedan är 
 med i tomtetåget
1300 Tomteorkestern spelar härlig tomtemusik
1330 Utdelning av lucia- och tomtesmycken, luciasånger
1400-1500 Klappjakt för barn
1400 ValleyLand Rockers
1430 Sagan om trötatomten
1500 Stefan med Triolerna
1500 Equmeniakyrkans egna kör sjunger julens sånger
1530 Melleruds Lucia
1555 Tomtemor och tomtefar berättar om tomteparaden
Ca 1600 När skymningen faller anländer tomtetåget
Ca 1645 Prisutdelning bästa ekipage
Ca 1700 Dans runt granen
Ca 1730 Tomten delar ut godispåsar till alla barn
1800 Stänger julmarknaden
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Julmarknad
DALSLAND CENTER

HÅVERUD
26 – 27 november kl. 11-16

Ett 30-tal utställare erbjuder försäljning av:

M Hantverk M Hembakt M Små och stora tomtar  

M Retro julpynt M Marsipan M Juldricka M Julkransar  

M Smycken M Julklappstips

M Julmusik M Julpyssel för barnen M Workshops 

M Chokladhjul M Lotterier

Klockan 12-15: Julpyssel för barnen

Dalbogillet bakar och säljer tunnbröd på plats
Lions Club säljer julkärvar till förmån för sin hjälpverksamhet

Musik, workshops, med mera

  

0530-189 90  •  tourism@mellerud.se  •  www.dalslandcenter.se

BRASSERIET, CAFÉET, GLASHYTTAN, KANALMUSÉET, PATRIKS ANTIK 
OCH VINTAGE- OCH KURIOSABUTIKEN (VID SLUSSVAKTARKUREN) HAR ÖPPET

VÄLKOMMEN!

Med reservation för eventuella ändringar. Tiderna är cirka-tider

Söndag 27 november

12.00 Dalslands Spelmansförbund
13.00 Tomten kommer
14.00 Skålleruds församlingskör 
 sjunger julsånger
15.00 Tomten kommer
15.00 Nadia Janssens tipsar om hur 
 man binder sin egen julkrans

Lördag 26 november

12.00 Tanja Mueller ger fototips
13.00 Tomten kommer
14.00 Britt Jörnäs visar hur man   
 slår in fina julpaket
15.00 Tomten kommer

0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Lörd 26 nov
kl. 21.30-02

Nattklubb med

DJ Fenix

0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Reborn Band 
i puben

 FRI ENTRÉ FÖRE 22.00

Office Christmas 
Party (Komedi)

Onsdag 7/12 kl. 19.00
   1 tim 45 min

Kommande

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:-

 

Lördag 26/11  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Bolstad
Prästgård

Onsd 30 nov. kl 19
Hillevi och Bertil 

Hagsgård:  
Om gården Gaseberg 

från Bryngels tid  
till idag 

Entré m. adventskaffe: 
75 kr

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

JULMARKNAD
i MELLERUD

Lördag 26 november
kl. 10.00 - 16.00

Ca 30 utställare
Rostocksgatan 4 vid vattentornet
Servering          Välkommen!

070-74 94 41

Min pappa Toni  
Erdmann

Söndag 4/12 kl. 19.00
Från 15 år Pris 80:-

2 tim. 42 min

Kommande film

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Fantastiska vidunder 
och var man hittar 

dem (3D)
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

 

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  21.000  - 56 rop
VSH - JACK 5.000 – 38 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 24/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

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

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!

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

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!

Färska räkor

169:- helt kilo
18,90/hg

VERIS JULBAZAR
Måndag 28 november kl. 10 – 15

Bergsgatan 18, Mellerud

Julklappsrea på bl.a. barnkläder
Gratislott med 3 tim hemstädning som vinst

Fika               Välkommen! 

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

För bokning: 0530-351 31 
Brasseri@haverud.se

Vi serverar ett fisk- och skaldjursbord med  
våra egna hantverk samt skinka och småvarmt,  
Fisksoppa, goa grillade spjäll m.m.  Pris 199:-

Tacksam för bordsbokning
0530-351 35 brasseri@haverud.se

Lördag 26 nov. 12-16   Söndag 27 nov. 12-16

HÅFVERUDS BRASSERI 
håller julmarknadsöppet  

Välkomna!
Brasseri 0530-351 35
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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 48
Måndag 28/11: Ugnstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 

Tisdag 29/11: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 30/11: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 1/12: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 2/12: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt. 

Lördag 3/12: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 4/12: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, herrgårdsgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 48
Måndag-Söndag: Potatisbullar med bacon 
och lingonsylt.

Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa.

Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna 
morötter. 
Alt: Rödbetsbiff med dressing.

Fredag Stekt kycklinglårfilé med 
currysås och pasta, skivade morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Veckans Lunch

Orientaliska 
livsmedel

Öppet alla dagar 10-21
Nu har vi flyttat till Storgatan 14

(fd. Audio Video)

TARBUSH
GRILL 
& KÖK

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

Österrådaplan, Mellerud

DAGENS LUNCH 
65:-

Serveras vardagar kl. 11-14

(Gamla Rubinen)

Lördag 26/11 
öppet till 03.00

Kebab 
med ris

Kyckling 
med 

bulgur

Bli medveten 
som konsument 

Tommy Svensson föreläser om hur du kan äta dig till ett friskare liv.

I morgon, torsdag 24 no-
vember, gästas förenings-
huset i Åsensbruk av före-
läsaren Tommy Svensson. 
Han kommer att berätta hur 
man blir en medveten konsu-
ment genom att handla rätt 
genom att välj bort mat och 
varor med tillsatser.

Tommy Svensson förelä-
ser hur du kan äta dig till ett 
friskare liv, hur du blir en 
medveten konsument och 
matlagare. Hur lagar jag mat 
utan tillsatser? Vilka sjukdo-

mar är kostrelaterade? Vilka 
ekologiska varor bör jag 
köpa?

Han har även skrivit åtta 
olika böcker i serien ”Hand-
böcker om tillsatser, kemika-
lier och hälsa”, dessa kan 
köpas till reducerat pris un-
der föreläsningen. Det finns 
fika att köpa i pausen.

Arrangör är Skålleruds 
byalag i samarbete med mil-
jö- och hälsorådet i Melle-
ruds kommun.

Fackeltåg 
i Bäckefors

På söndag 27 november an-
ordnas fackeltåg på barn-
vagnsvänliga skogsvägar i 
Bäckefors. Omkring 300 
personer brukar delta i det 
populära fackeltåget som 
leds av Rudolf med röda 
mulen. Tåget utgår från tor-
get och går sedan rakt ut i 

skogen. Där möter man 
bland annat en pepparkaks-
gubbe, räven och en levande 
julgran. Alla bjuds dessutom 
på julgröt. Allra sist väntar 
tomten med present till alla 
barnen. Tomten tar emot 
önskelistor och det blir även 
dans kring granen.

Nyheter på skyltsöndagen

Barnen kan lämna sina önskelistor till tomten som sitter i lotteriboden 
på torget. Tomten delar ut godispåsar och barnen kan även bli fotogra-
ferade tillsammans med tomten. Fem presentkort lottas ut. Arkivbild.

På söndag är det skyltsön-
dag i Mellerud. Butikerna 
håller öppet, tomten tar 
emot önskelistor och bar-
nen kan bli fotograferade 
tillsammans med tomten. 
Det lottas även ut fem pre-
sentkort.
Köpmannaföreningen satsar 
lite extra i år med första ad-
ventfirandet på torget. Tom-
ten kommer att tända granen 
klockan 14.00. Sedan sitter 
tomten i ett mysigt julpyntat 
rum i lotteriboden mellan 

klockan 14.00 till 16.00.  När 
barnen överlämnar sina öns-
kelistor till tomten får de i sin 
tur var sin godispåse – som 
vanligt är det Melleruds Ny-
heter som skänker godispå-
sarna till första advent. 

Nytt för i år: Fem stycken 
presentkort kommer att lot-
tas ut bland de som lämnar 
önskelistor. Det kommer att 
finnas möjlighet för barnen 
att bli fotograferade tillsam-
mans med tomten. Ett urval 
av bilderna presenteras nästa 

vecka i Melleruds Nyheter.
Scouterna finns på plats 

som eldvakter för de eldar 
som tänds upp runt torget för 
att förhöja stämningen. De 

serverar även glögg och pep-
parkakor.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Rustad för vinter?
Snöplogar, sandspridare och 

kedjor köper du hos oss

15%  
på delar och arbete vid bokning av 

service. Fast pris på all service

Servicekampanj

1 st. Mowi griplastarvagn
kvar i lager till gamla priset.
Först till kvarn...

Välkomna till 

80-års jubileum & invigning 
av vår ombyggda butik!

 Lördag-söndag 26-27/11 kl. 10.00-16.00
Vi bjuder på glögg, kaffe & hembakat!

Jubileumserbjudande: På söndag har vi  
fint besök av 

Ett mathantverk  
från familjen Johnte!
Försäljning av deras
bröd, marmelader  

& julgåvor

Köp en  

orkidé för 
Reservation för slutförsäljning

80:-

Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

Butiken för 
både dam- & 
herrkläder

Vinterns härliga skjortorReborn Band 
rockar i puben

På lördag 26 november 
svänger det rejält på 
Gruzzolo. Reborn Band 
spelar i puben, dessutom 
är det nattklubb med disco 
i matsalen.
Reborn Band består av fyra 
rutinerade musikanter med 
anor ända sedan 60-talet. 
Repertoarerna har under åren 
varit i varierande musikstilar 
till att nu bestå av klassiska 
rock, pop, blues och Rn’B-lå-
tar, många från 60-talet men 
med en hel del inslag av se-
nare låtar. De har en hel del 
nya låtar med sig i bagaget. 
De slog för övrigt publikre-
kord på Baldersnäs vid hös-
tens oktoberfest.

Medlemmarna är: Mor-
gan Ottosson, sång och gi-
tarr. Han har tidigare bland 
annat varit medlem i Beats-
tones under 1960-talet. Bele 
Fransson, gitarr, bas och 
sång. Har spelat i flera band, 
bland annat Hasse & Grab-

barna. Bengt Johansson, 
trummor och sång. Har bland 
annat spelat i Keps. Christer 
Mårtensson, bas, gitarr och 
sång. Även han har bland 
annat spelat i Keps.

Reborn Band, i sin nuva-
rande konstellation, bildades 
sommaren 2013 inför evene-
manget ”Musik i Dalsland” 
där intresserade musikanter i 
Dalsland fick möjligheten att 
spela och visa upp sig. Redan 
detta första gig medförde att 
spelningar blev bokade, både 
på hemmaplan och i Österri-
ke där killarna spelade under 
påskhelgen 2014. 

– Vi har också varit i Eng-
land och spelat under ”Inter-
national Beatle week” i Li-
verpool 2013 och 2014, 
berättar Christer Mårtens-
son.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Adventskonsert med 
tre körer i Holms kyrka

Det anordnas traditionsenlig adventskonsert på söndag 27 november i Holms kyrka med tre medverkande 
körer. De deltagande körerna är Morgonstund, Rostocks Manskör och Järns Sångkör. Arkivbild/AnnChristine 
Ivarsson.

Fullmatad helg
Det sker massor av happe-
nings till helgen som även är 
första advent med allt vad det 
innebär. 

Den inleds med  Black 
Friday med mängder av fina 
erbjudanden i butikerna. 
Hemköp Torget firar ett år på 
lördag med erbjudanden, 

ansiktsmålning och möjlig-
het för barnen att lämna in 
önskelistor. På skyltsöndag-
en lever torget upp med 
tomte, godispåsar, tomtefo-
tografering, grantändning 
och öppna butiker där Klapp-
tian gäller hela dagen.

Julmarknad i Håverud till helgen
Nu i  helgen, 26-27 novem-
ber, arrangeras julmark-
nad i Dalsland Center, 
Håverud. 
Förutom ett trettiotal försäl-
jare som erbjuder lokalpro-
ducerat hantverk, godsaker 
till julbordet och finfina jul-
klappar finns även möjlighet 
att lära sig hur man binder en 
vacker julkrans och slår in 
fina julpaket. 

Dalbogillet bakar och säl-
jer tunnbröd på plats och 
Lions Club säljer julkärvar 
till förmån för sin hjälpverk-
samhet. Tanja Mueller ger 
fototips, så ta med din egen 
kamera (och gärna bruksan-
visningen om du har en).

Till helgen är det julmarknad i Dalsland Center och aktiviteter även ut-
anför i butiker och på Kanalmuséet.

Julmarknad vid 
motorklubben

Bild från fjolårets lyckade julmarknad. Foto: Susanne Emanuelsson.

På lördag 26 november 
anordnas julmarknad i 
motorklubbens lokal intill 
vattentornet på Västerrå-
daområdet. 
Här finns ett 30-tal säljare 
som erbjuder allt från mat, 
dryck, julgodis, hembakat 
och hantverk till presenter, 
smycken, handblåsta julku-
lor, inredningsprylar  och 
handgjorda tomtar. 

Lions finns på plats och 
säljer julkärvar och det finns 
möjlighet att åka hästskjuts. 
Givetvis kommer tomten på 
besök så att barnen kan läm-
na sina önskelistor. Godispå-
sar delas ut till barn mellan 
ett och nio års ålder i måls-
mans sällskap. Anders 
Ljungqvist sköter underhåll-
ningen. Serveringen är öp-
pen.

Ljusmanifestation
Torsdag 24 november anord-
nar gruppen ”Vi står inte ut” 
en ljusmanifestation på Köp-
mantorget i Mellerud. Rörel-
sen/gruppen ”Vi står inte ut” 
kräver att Sverige river den 
nya asyllagen och återvän-
dandeavtalen samt att Sveri-
ge följer sitt åtagande om 

barnkonventionen. Dessut-
om arbetar man för att Sveri-
ge stoppar deportationerna 
av barn och unga till krigs-
drabbade länder.

Intresserade samlas på ef-
termiddagen med facklor, 
ficklampor och stearinljus.

På söndagen har man 
chansen att lyssna till både 
Dalslands Spelmansförbund 
och Skålleruds Församlings-

kör. Likt tidigare år finns en 
pysselhörna för barnen och 
naturligtvis kommer tomten 
på besök. Det kommer att 

vara aktiviteter i hela Dals-
land Center – Kalandersalen, 
Hallingsalen och utställ-
ningshallen.

Det är inte bara i Dalsland 
Center det är aktivitet den här 
dagen, Kanalmuséet har öp-
pet, anordnar fiskdamm för 
barnen och serverar kaffe 
och glögg. Även vintage- 
och kuriosabutiken (intill 
slussvaktarkuren), Dalslands 
Glashytta och Patriks Antik 
har öppet. Brasseriet och 
Caféet har öppet för den som 
blir hungrig av allt shoppan-
de. Det kommer att bli en 
mysig helg i Håverud.
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Vår älskade 

Ann-Mari 
Johannesson 

* 6 mars 1936  

har idag stilla insomnat och 
lämnat oss i stor 
sorg och saknad. 

Mellerud 
11 november 2016 

Eva-Lies & Leif 
Mikael & Linda 
Ann & Martin 

Lena & Anders 
Patrik & Madelen 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

Nu har även Du fått frid 
På den andra stranden 

Mötas Ni igen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Dalskogs  
kyrka torsdag 8/12 kl.13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om del-
tagande till Fonus  
0530-100 45 senast 2/12 
Tänk gärna på Hjärnfonden 
020-523 523 

Vår älskade 

Rut Hellberg 
* 28 januari 1925  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Mellerud 
12 november 2016 

Birgitta och Ants 
Carita och Jörgen 

Lena och Ulf 
Sven-Erik 

Kajsa 
Barnbarn med familjer 

Barnbarnsbarn 
Barnbarnsbarnbarn 

Övrig släkt och goda vänner 

Osynlig som en 
blommas doft 

och fri, gudomligt fri. 
Så lämnar jag den 

jord det stoft 
man sagt jag skulle bli. 

Jag rör mej, 
svävar fjärilslätt 

och lyckan saknar ord. 
Tänk, hjärtat 

hade ändå rätt: 
min själ blir aldrig jord! 

Så mycket jag 
vill tacka för, 

så lite jag förstår. 
Men hjärtats bön 

som ingen hör 
högt ovan stjärnor når. 

Då sker det 
där och här blir ett 

och inget skiljer mer 
Vad ingen hört 
vad ingen sett 

Nu själen hör och ser. 

Atle Burman 

Någonstans inom oss  
är vi alltid tillsammans. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
fredag 9/ 12 kl 13.00.  
Avslut i kyrkan. 
 

Vår kära 

Ingrid 
Gustafsson 
* 21 februari 1927  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Näset 16 november 2016 

Marianne och Roger 
Glenn och Angelica 

Släkt och vänner 

Mödans dag är slut 
och stilla sörjer gården 

Tyst svävar minnena 
på stigarna Du gått 

Det går en hymn från 
markerna som stått  

Dig nära 
Det går ett hjärtans tack 

från Dina kära 
Det finns så många  

spår i sanden 
Spår av fliten, gärningen 

och handen 
Runt kring vår väg 
vi möter Dina spår 

varhelst vi går. 

Herren är min herde... 
                          Ps. 23 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Sundals Ryrs 
kyrka fredag 16 december  
kl. 11.00. Avsked tages i 
kyrkan. Efter akten inbju-
des till minnesstund i För-
samlingshemmet. Svar om 
deltagande till Fonus tel. 
0530-10045 senast 8/12. 
Tänk gärna på en gåva till 
Sundals Ryrs Blomsterfond 
som förmedlas genom pas-
torsexpeditionen i Brålanda. 

Vår kära, omtänksamma, 
kloka och roliga vän

Rut Hellberg
har lämnat oss.

Det finns inga ord för den 
saknad vi känner 

Att Du lämnat oss är så 
svårt att förstå

Alla som känt Dig och vet 
hur Du var

Önskar så att Du bland oss 
fanns kvar

Men nu har Du gått dit vi 
alla skall gå

Med glädje vi minns allt det 
fina ändå

Mait, Kerstin
Doris, Berith

Tack
för uppvaktningen på min 
50-årsdag. 

Anders Isaksson

TACK

All ev. uppvaktning
undanbedes på min födelse-
dag. 

Birgit Karlsson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Gunnar Hansson
Assarebyn

Grattis Oscar på 9-årsdagen 
25 november.

Mamma, pappa, Hanna,  
mormor och morfar

Gratulera mitt barnbarn Neo 
Oskarsson som fyllde 8 år 
den 17/11.

Kramar i massor, mormor

Jag vill fira min lille gosse 
Hampus Pettersson, Dals 
Rostock som fyller 13 år den 
25 november.

Grattiskramar från  
mormor Birgit

Tre kusiner fyller år i november. William 5 år, Joel 10 år 
och Jens 12 år .

Grattis önskar Anne-Marie, Stig, Maria & Magnus

andakt Thomas Segergren. 
Servering. Sönd 11 Advents-
gudstj. medverkan av equ-
meniascout och Thomas Se-
gergren. Adventskaffe. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 11 Önskepsalmer med 
Anders Pahlén. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 18 
Körövning. Fred 8 Frukost-
träff för män. Intryck från Is-
rael Bertil Gustavsson. 14.30 
Andakt på Servicehuset. 20 
Lifeline. Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Advents-
gudstj. David C. Kyrkans mu-
siker, barnkören Draget m.fl. 
Kyrkkaffe.Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 15 
Kongogruppen. Sönd 18 Ad-
ventsgudstj. Sång Erica Lars-
son, Anne Björhag, nyligen 
hemkommen från Kongo, 
visar bilder och berättar om 
missionsarbetet. Upptakt för 
Equmeniakyrkans insamling 
- Tänd ett ljus. andakt Teofil 
Carlsson. Servering. Onsd 19 

MINNESORD

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bibel-
klass. 17.00 SpråkcaféSönd 

11 Adventsgudstj. i Smyrna 
Mellerud. Månd 17 U-lands-
grupp. Tisd 14.30 Andakter på 
Bergssjukhem och Fagerlids-
hemmet. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Lörd 17 
Equmenias Basar & Auktion, 
auktionist Per-Göran Asp, 

Bibelläsning och bön.
Brålanda: Fred 19 Inspira-
tionskväll i fsh. Gäst Magnus 
Haglund; ”Att vandra med 
Gud - tillsammans med Pa-
triarkerna.” Lovsångsgruppen 
och fika. Sönd 16 Advents-
gudstj. Thomas Holmström 
och kyrkokören. Trumpet: 
Anna Fröjd Jåtby. Kyrkbil 
308 70. Månd 15.30  Kyrkli-
ga syföreningen träffas i fsh. 
17-19 Kulturcafé i fsh. Tisd 
17-19 MESSY CHURCH 
– advent i Brålanda fsh. Ad-
ventsfest för alla åldrar med 
pyssel, lek, sång, mat och en-
kel gudstj. 
Sundals-Ryr: Sönd 11 Ad-
ventsgudstj. Anette Jarsved 
Carlson och Kyrkokören. 
Trumpet: Christian Sarac 
och Andreas Jåtby. Kyrk-
bil 308 70. Onsd (30/11) 14 
Kyrkliga syföreningen träffas 
hemma hos Sigvard och Ka-
rin Gustafssin i Lersäter.
Gestad: Sönd 18 Advents-
gudstj. Anette Jarsved Carl-
son och Hembygdskören. 
Trumpet: Anna Fröjd Jåtby 
och Andreas Jåtby. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Lörd 18 Vi 
sjunger in Advent, Håkan 
Tengberg vid pianot, ad-
ventsandakt Sigward K. Ser-
vering och glimtar från kyr-
kan 30 år. 1986-2016. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
”En salig blandning” med 
Lars Antborg, visor, schlager, 
andligt och allsång. Kaffe och 
andakt. Sönd 11 Gudstj. Kyr-
kokören. Lennart Staaf. Cen-
terkvinnorna bjuder på kyrk-
kaffe i fsh. Tisd 13.30 Gudstj. 
på Ringhem. Lennart Staaf.

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Väne-Åsaka kyrka 
för Anna Karlsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Karin Helges-
son ”Tryggare kan ingen 
vara” av L. Sandell varefter 

Teofil Carlsson sjöng ”Flytt-
fåglarna” av L. Lithell. Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Manne Bennehed och till-
sammans sjöng man psal-
merna  249, 285 och 297. 
Solisten sjöng ”Det enda jag 
vet” av L. Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av sönerna 
Stig-Arne och Lars-Ove med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Anna var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Väne-Åsaka 
kyrkogård. Entreprenören 
bjöd in till minnesstund i 
församlingshemmet där offi-
cianten läste upp inkomna 
kondoleanser samt avslutade 
med minnesord.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Mats Jansson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”What a wonderful world” 
av G. D. Weiss. Akten förrät-
tades av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248, 
830 och 251. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Han 
finns i dig” från filmen Le-
jonkungen. Vid kistan togs 
avskedet av makan Gunnel, 
barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Mats var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Holms kyrkogård.                                    

Releasefest för 
Dalpennan 20

Några av skrivarföreningens medlemmar. Stående fr.v: Margitta Ekstedt, 
Britt Jörnäs, Bertil Landegren, Lilian Perme. Sittande fr.v: Kerstin Jäger-
holt, Åke Wilhelmsson.

I lördags anordnade Dals-
lands Skrivarförening, 
Mellerudsgruppen, relea-
sefest inne på bokhandeln 
då Dalpennan 20 släpptes.
– Vi ville samlas och fira 
boksläppet, dessutom firar 
Dalslands Skrivarförening 
20 år, säger Lilian Perme.

20 personer från hela Dals-
land medverkar i Dalpennan 
20. Tommy Löfgren inleder 
med att berätta hur förening-
en blev till och Lilian Perme 
har författat förorden. Fem 

medlemmar avslöjar hur det 
kom sig att de började skriva. 
Dessutom publiceras ett an-
tal dikter, berättelser och 
kåserier. Dalpennan omfattar 
100 sidor.

Medlemmarna träffas en 
gång i månaden på Café Ny-
fiket i Mellerud.

– Det är kreativa möten där 
idéer ofta blommar ut och 
nya dörrar öppnas, säger Li-
lian.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.47 - 26 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. 47 – 26 november

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

Pigg 100-åring firades

Den 5 november 2016 fyllde Gunlög Ceder 100 år. Högtidsdagen firades 
med ett 30-tal gratulanter som besökte henne på Skållerudshemmet.

Den 5 november fyllde 
Gunlög Ceder 100 år. Hon 
bor sedan 2014 på Skålle-
rudshemmet och firades 
av släkt och vänner under 
bemärkelsedagen.
Melleruds Nyheter träffade 
Gunlög förra veckan i hennes 
hemtrevliga rum, fyllt av 
blommor från alla som upp-
vaktat henne. Gunlög är pigg 
som få, läser fem-sex tid-
ningar varje dag och löser 
gärna korsord.

– Man kan ju inte bara 
sitta och titta. Hälsan är rätt 
så bra, men jag hör inget på 
höger öra och ser inget på 
höger öga, berättar Gunlög, 
som trivs bra på Skålleruds-
hemmet.

Hon spelar bingo, deltar i 
andakter och sjunger gärna. 
Utflykterna brukar gå till 
Kyrkans hus och Holms kyr-
ka där maken var kyrkvärd 
när han levde. Där finns även 
hans grav idag.

Föddes i Råggärd
Hon föddes 1916 i Råggärd. 
1920 flyttade familjen med 
de fem barnen till Alesjö 
Boda gård i Skövde socken. 
De fyra bröderna hette Mau-
ritz, Folke, Helge och Sig-
frid, den senare avled vid 
elva års ålder i dysenteri.

1945 flyttade Gunlög från 
gården, för att börja arbeta på 
en granngård. Samma år gick 
fadern bort och brodern 
Mauritz tog över gården.

– 1946 gick jag ett år på 
lanthushållsskolan på Nunt-

Gunlög och maken Sven Ceder när de firade 40-årig bröllopsdag den 20 juni 1998. Foto: Privat.

orp. Sedan åkte jag tillbaka 
för att fortsätta arbeta på 
gården, där jag hjälpte till 
både i hushållet och i jord-
bruket, berättar Gunlög. 

Därefter arbetade hon på 
andra gårdar, med mjölkning 
och hushållsarbete.

Hon minns de tuffa tiderna 
under krigsåren med ranso-
neringskort. Vintern 1940 
frös vattnet så hon fick häm-
ta vatten i gamla 50-liters 
mjölkflaskor.

– Då fick man ge hästen en 
hötapp så att den inte gick 
iväg. Det var mellan 25-30 
grader kallt då. Det var tufft, 
men om det måste gå så går 
allting, minns Gunlög.

Så blev det vi två
– 1956 ringde en kompis och 
ville ha med mig till ett ju-
biléum på Nuntorp. Då följ-
de en man som hette Sven 
Ceder med och så blev det vi 
två, berättar Gunlög leende.

Sven kom från gården Kär-
ra i Järns socken och det var 
dit flyttlasset gick för den då 
40-åriga Gunlög. Vigseln 
skedde den 20 juni 1958 i 
Ale-Skövde kyrka.

– Min konfirmationspräst 
var vigselförrättare, det 
minns jag så väl, konstaterar 
Gunlög.

Sven var jordbrukare, så 
dagen efter bröllopet var det 
bara att kliva upp och gå ut 

och mjölka de sju korna. På 
gården fanns även grisar, 
höns och katt. Gunlög visar 
bilder i ett fotoalbum på sin 
fantastiska trädgård, med 
mängder av prunkande 
blommor. Intresset för blom-
mor finns kvar, rummet på 
Skållerudshemmet dignar av 
blomster.

En stor dag i paret Ceders 
liv var 22 mars 1979. Då fick 
de resa till Stockholm för att 
ta emot guldmedalj ur kung-
ens hand för 23 års felfri 
mjölk.

– Vi räknade ut att vi mjöl-
kat 15 000 gånger under de 
åren, säger Gunlög.

Sålde gården
Åren gick och de blev äldre. 
Mjölkkorna såldes på 
1980-talet, därefter hade 
makarna enbart köttdjur. Det 
sista fanns enbart höns och 
katt på gården. 2004 såldes 
den och paret flyttade till en 
lägenhet på Idrottsgatan.

Var det ett svårt beslut?
– Det är sådant som måste 

gå, svarar Gunlög lugnt. 
Den 7 maj 2010 hittade 

Gunlög Sven död på golvet 
när hon skulle besöka toalet-
ten på morgonen. Gunlög 
bodde kvar i lägenheten fram 
till augusti samma år, då 
flytten gick till en lägenhet i 
Älvanhuset.

– Allting gick bra. Jag satt 
i rullstol, men klarade mig 

bra trots allt. En dag när jag 
skulle sätta mig ner i rullsto-
len när jag gick med ett gå-
bord så ramlade jag. Då hade 
en skruv lossnat efter en 
lårbensoperation 1997. Efter 
det kan jag inte stå på det 
benet, berättar Gunlög, som 
saknar möjligheten att röra 
på sig.

Paret fick inga egna barn, 
men hade ett par sommar-
barn på gården. Dessa har 
Gunlög fortfarande kontakt 
med. De släktingar som bor 
närmast är syskonbarn i 
Frändefors, men Gunlög har 
även kusiner i Vargön och 
Trollhättan.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Skolbusschaufförerna varnar

Barnen syns inte i mörkret!
Chaufförerna som kör 
skolskjutsar i Mellerud 
uppmanar alla föräldrar 
att se till att barnen har 
reflexväst på sig när de 
står och väntar på bussen. 
Många barn lever farligt 
när de inte syns i mörkret.
– Vissa har barn har alltid 

reflexväst på sig, andra ald-
rig. Det är svårt att se dem 
som inte har reflex när de står 
i mörkret, ofta mörkt klädda. 
Man märker dem inte förrän 
man är nära inpå, säger Bir-
gitta Hultkvist.

Birgitta kör skolbuss på 
sträckan  Åsebro-Erik-

stad-Mellerud. En stor del av 
den går på E:45 där det är 
väldigt mycket trafik och där 
många kör fort. Hon är be-
kymrad över att barnen inte 
syns.

– De mindre barnen är de 
som är bäst på att ha reflex-
väst på sig. Men när det 

börjar i femman och sexan 
tycker de inte det är coolt och 
vill heller inte använda sä-
kerhetsbältet i bussen, berät-
tar Birgitta.

Erling Larsson kör i områ-
det Åsensbruk-Håver-
ud-Ryr- Köpmannebro och 
till Mellerud. Han har samma 
erfarenheter som Birgitta när 
det gäller attityder hos bar-
nen. 

– Mellan- och högstadie-
barnen använder  inte reflex-
er och de vill inte använda 
säkerhetsbältet i bussen hel-
ler för det är inte tufft. Man 
får tjata varje dag. Om de 
hade en reflex på armen bara. 
Jag vet ju var de står när jag 
kommer körande, men det 
vet inte andra bilister, varnar 
Erling.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se



Priserna gäller lör 26/11 2016 från kl. 11.00 på Hemköp i Torget, Mellerud, med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Köp hem  
frukt och  

grönt!

Alla barn som lämnar sin  

önskelista till tomten får 

en överraskning och är med 

i utlottning av något 

 från sin önskelista att 

lägga under granen!

Matglädje i Mellerud
Torget

Nu har vi haft nya Hemköp Torget öppet i ett år!  
Det vill vi fira med matbjudningar, bra priser, kaffe och tårta såklart.
Vi tackar all personal som kämpar hårt för att butiken ska vara fin och 
alla våra kunder som handlar hos oss! 
Utan er hade det inte varit möjligt! 1:-/st

Minidonuts 
Minimunk

 Max 10 köp/hushåll

1:-/st

Sharon

 Max 10 köp/hushåll

1:-/st

Mini 
baguette

 Max 10 köp/hushåll

1:-/st

Grillade 
kycklingvingar

 Max 10 köp/hushåll1:-/st

Lilla 
limpan

Va´gott 350g 
Max 2 köp/hushåll

Lördag 26 nov kl. 11-14

1:-/st

Kiwi

 Max 10 köp/hushåll

Ettårsklipp!

1:-

Ekologisk nötstek 
Från Ekholmens gård som bara 
ligger 4 km utanför Mellerud. 

Mycket hög kvalitet.

139:-/kg

Fisk i dag bjuder på specialiteter 
från havet. 

Strömmingfilé
49:-/kg

Rybergs chark bjuder på olika sorters 
korv och skinka som passar till julbordet. 
Dalslandskorv, 300g 

25:-/st
Prinskorv  

49:-/kg

Gäsene mejeri bjuder på goda ostar
som passar till julbordet

Gäsene mellanlagrad 6 mån

69:-/kg
JULSPECIAL 34%

99:-/kg

Välkommen på 1-årskalas!

Bråda dagar i 
charken 

Vi lägger in vår egen sill och griljerar 
vår egen julskinka

Griljerad julskinka 
10:-/hg

Ansiktsmålning
för alla barn

klockan 11-14

1:-/st

Julgrans-
kulor

Röda/silver/guld
 Max 10 köp/hushåll

Vi har julfrimärken
Alla dagar 8-22

Varmt 
välkomna 

 önskar Jonas 
& Sanna med 

personal
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Floydianerna drog fullt hus
Fredag och lördag kväll var 
det dags för den efterläng-
tade konserten Forever 
Floydian på Kulturbruket 
på Dal. En magisk show 
med Pink Floyds odödliga 
musik framförd av idel 
dalslänningar.
År av förberedelser, idogt 
arbete och otaliga repetitio-
ner ligger bakom de succèar-
tade föreställningar som 
fyllde Kulturbruket till ex-
trastolars nivå i helgen. 

En förväntansfull publik 
inväntade aktörerna inför 
lördagens föreställning med-
an scenrök puffades ut i små 
portioner och lade ett drömskt 
skimmer över scenen. 

Så kom de alla; Järns sång-
kör, Dalslandsorkestern, 
gruppen The Lunatics och 
solisterna. Sökarljus och 
dramatiska ljudeffekter gick 
ut över publiken innan allt 
fokuserades till scenen.

Unikt arrangemang
Dirigenten Anders Fredriks-
son höjde taktpinnen och 
startade kvällens föreställ-
ning med låten ”Another 
Brick in The Wall” som 
följdes av en rad odödlig 
titlar signerade Pink Floyd. 

Hela konserten var unikt 
och mäktigt arrangerad för 
denna stora ensemble på 
drygt sextio sångare och mu-
siker av Peter Halvordsson, 
musiker från Dals Långed 
och musiklärare i Mellerud. 

Publiken, varav många 
kännare av Pink Floyd och en 
del besökare som in till den-
na dag inte satt sin fot på 
Kulturbruket, lyftes av kraf-
ten i Forever Floydians tolk-
ning av musiken. 

Scenen, ljuset, ljudeffek-
terna, bilderna och showin-
slagen, hela maskineriet var 
respektingivande bra och 
vittnade om allt det arbete 
som lagts ner på föreställ-
ningen. 

Förtätad stämning
För varje låt steg intensiteten 
i applåderna och stämningen 

The Lunatics gav allt.  Gitarristen Peter Holmström och Lars-Gunnar Larsson t.h, producent för Forever Floydian, i förgrunden. Bakom dem 
skymtar Peter Söderlund och Lennart Malmsköld.

Suveräne saxofonisten Dick Karlsson  glänste i Forever Floydian.

Anders Fredriksson dirigerade. Här en barnkör som medverkade i Another Brick in The Wall som inledde 
konserten.

Ärendet 
går vidare

I måndags togs det åter-
remitterade ärendet om 
Vänersborgs kommuns 
köp av fastigheten Nun-
torp upp i Vänersborgs 
kommunstyrelses arbets-
utskott.
Ordförande Marie Dahlin (S) 
föreslog att godkänna  ansö-
kan från Fastighets AB Vä-
nersborg om att köpa fastig-
heten och fick stöd av 
Centerpartiet.

Moderaternas och Libera-
lernas ledamöter föreslog 

däremot att avslå ansökan. 
Det blev votering och ord-

förandes förslag vann med en 
utslagsröst.

Nu går ärendet vidare till 
kommunstyrelsen som tar 
upp det på ett möte den 30 
november.

Därefter går frågan vidare 
till kommunfullmäktige som 
sammanträder den 14 de-
cember.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Ann-Sofie tar över 
verksamheten

Ann-Sofie Israelsson från 
Bäckefors blev färdig med 
sin utbildning till medi-
cinsk fotterapeut den 9 
november. Vid årsskiftet 
tar hon över Fothälsan i 
Mellerud efter Marie Jo-
hansson som går i pension.
– Jag hörde ryktesvägen att 
Marie skulle gå i pension och 
ringde och frågade om hon 
var intresserad av att sälja, 
berättar Ann-Sofie.

Det var Marie Johansson, 
som jobbat som fotterapeut  
och drivit Fothälsan i många 
år och nu kände att hon ville 
ha tid för annat. 

– Det känns skönt. Det ska 
bli mysigt att ägna sig åt det 
jag inte hunnit med. Vi byg-
ger hus just nu och barnbarn 
dräller in. Jag har fasat ut 
under en tid nu och Annika 
och Marina har jobbat myck-
et, berättar hon.

Stabil grund
Ann- Sofie är undersköterska 
i, botten och har jobbat både 
inom äldrevård och sjukvård. 
Hon har också arbetat på re-
dovisningsbyrå i Ed och som 
ekonomiassistent på Munk-
sjö Paper i Billingsfors.
– Jag har en stabil grund att 
stå på och detta är helt rätt, 
jag har drömt om det i 20 år. 
Barnen har vuxit upp nu och 

det känns kul att starta eget. 
Mellerud är en ort man gärna 
öppnar företag i, säger 
Ann-Sofie.
De anställda Annika Ljung-
dahl Pettersson och Marina 
Berglund kommer att jobba 
kvar och Ann-Sofie tycker 
det är guld värt att ha perso-
nal och kundunderlag redan 
från starten.

Lite nyheter
Nu kommer lokalen att målas 
och omgestaltas och det 
kommer att att hända lite 
nytt. 
– Jag ser framför mig att vi 
fångar upp även de som inte 
har problem med sina fötter 
och funderar på att ha 
spa-kvällar, men grunden är 
medicinsk fotvård, säger 
Ann-Sofie. 
Redan nu kommer hon att 
finnas på plats i Mellerud, 
både på kliniken och ute på 
äldreboenden för att lära 
känna kunderna. En hemsida 
där man kan boka behandling 
och en facebooksida är under 
uppbyggnad.
– Den 7 januari är det festlig 
invigning med lite förtäring 
och överraskningar, säger 
Ann-Sofie Israelsson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Annika Ljungdahl Petttersson, Marie Johansson, Ann-Sofie Israelsson 
och Marina Berglund på Fothälsan i Mellerud.

i salongen var förtätad efter  
”Shine On You Crazy Dia-
mond”, mångas favorit. 

Det var mäktig körsång 
och strålande solister, som 
saxofonisten Dick Karlsson, 
oboeisten Staffan Henning, 
Jennifer Gajewska, Anna 

Harling, Camilla Berglöv 
och Birgitta Söderkvist. 

En koncentrerad glädje 
hos alla medverkande smit-
tade av sig och en upprymd 
och imponerad publik belö-
nade ensemblen med stående 
ovationer efter föreställning. 

Det var ingen tvekan om 
svaret när producenten och 
inbitne flyodianen Lars-Gun-
nar Larsson frågade om det 
fanns kraft kvar för ett extra-
nummer.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Julstjärna

Röd, grenad.
Ord. pris 39,90.

Röd amaryllis,  
2 stänglad

Lev livet lite gronare:

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

2990

Från 

5990

3990

Amaryllis

Adventsgrupper

Från 

199:-

Kungsgran

Flyttar ut till gårdshuset
Monica Andersson flyttar sin verksamhet till huset inne på gården som kallas ”LIlla Söta”.

Butik Moccafin flyttar ut 
till gårdshuset ”Lilla Söta” 
inne på gården bakom nu-
varande butikslokal vid 
torget. Monica Andersson 
öppnar upp där på söndag, 
första advent.
Sortimentet med damkläder 
kommer att fortsätta i samma 
stil som tidigare, dock plane-
rar Monica att utöka med fler 
accessoarer. Hennes syster 
Ingela Bäckman driver Lilla 
Butiken i Åmål och den verk-
samheten flyttar med till 

gårdshuset ”Lilla Söta”.
– På första advent börjar vi 

också att sälja ostar, peppar-
kakor, chokladstrutar, kolor 
med mera. Det finns även en 
liten fikahörna, berättar Mo-
nica.

Framöver utlovas ett bre-
dare klädsortiment och flera 
nyheter är på väg in. Monica, 
som arrangerat flera succéar-
tade modevisningar, utlovar 
”mer bus inför våren”.

Hon har haft företaget i 13 
år och hyrt lokalen i det gula 

lilla huset i hörnet på Köp-
mantorget de senaste fem 
åren.

– Men det är alltid bra med 
positiva förändringar när 
man är på topp. Flytten till 
gårdshuset ger samtidigt ut-
rymme för en ny verksamhet 
som behövs i Mellerud, för-
klarar Monica.

Melleruds Nyheter åter-
kommer om detta.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Företag från Mellerud bland 
bolagen som växer mest

Sundström Gräv AB från 
Mellerud tillhör bolagen 
som växt mest i Fyrbodal. 
Företaget har tagit plats 
på Almi Västs Tillväxtliga.
På listan finns bara företag 
som växt organiskt, alltså 
inte genom att köpa verk-
samheter och på så sätt skapa 
tillväxt. Dessutom växer 
samtliga med bibehållen 
vinst.

Tillväxtligan jämför bola-
gens årsredovisningar för 
2015. På årets lista över fö-
retagen i Fyrbodal finns 
framför allt bolag bygg och 
entreprenad.

– Många byggföretag i 
Fyrbodal gynnas just nu av 
en stark byggkonjunktur i 
och kring Göteborg. Det är 
också roligt att se starkt väx-
ande tjänsteföretag som 
slagit sig in på listan. Dess-
utom har vi snabbväxande 
bolag inom tillverkning och 
försäljning som valt att lägga 
hela sin tillverkning i Sveri-

ge, säger Bengt Raner, kon-
torschef på Almi Väst Fyrbo-
dal.

– När företag växer skapas 
arbetstillfällen som bidrar till 
Sveriges tillväxt. Genom 
Tillväxtligan vill vi synlig-
göra goda exempel och upp-
muntra fler att starta och 
driva företag.

Fakta Tillväxtligan
På Almi möter man entrepre-
nörer varje dag. Många av 
dem blir framgångsrika, en 
del mycket framgångsrika. 
Genom Tillväxtligan vill 
Almi lyfta fram framgångs-
rika företag och låta oss in-
spireras av dem. 

Tillväxtligan är en lista 
med de mest snabbväxande 
företagen i olika delregioner 
i Sverige. Listan tas fram av 
Almi Företagspartner med 
utgångspunkt i följande kri-
terier:

- minst 5 anställda
- minst 5 mkr i omsättning

- ett positivt resultat
- sunda finanser
- organisk tillväxt
- Vissa branscher kan vara 

undantagna.
- Bolagen ska vara entre-

prenörsdrivna.

Tillväxtligan Fyrbodal:
1. Rivteam Entreprenad AB, 
Lilla Edet +241%
2. West Work AB, Trollhät-
tan +198%
3. Mynetwork AB, Trollhät-
tan +191%
4. Totalbyggen Väst AB, 
Kungshamn +178%
5. Jimmy H Road Building 
AB, Vänersborg +134%
6. Elkraftteamet Väst AB, 
Nygård +130%
7. Nordic Leather Group AB, 
Uddevalla +92%
8. F Barks Bygg AB, Göta 
+80%
9. Ewo Technology AB, 
Trollhättan +78%
10. Sundström Gräv AB, 
Mellerud +77%

29-årige Tommy Sundström startade Sundströms Gräv AB 2011. Sedan våren 2016 bedriver han uthyrnings-
verksamhet av maskiner och från hösten 2016 bedrivs all verksamhet på hans föräldragård Korsgården i Järn.

Två utställningar i Bolstad
I Bolstad Prästgård pågår 
två utställningar. En om 
änglar och en andra om 
det tekniska geniet Bryng-
el på Gaseberg. 
Änglar är guds budbärare 
och människors beskyddare. 
I konsten har änglarnas utse-
ende varierat allt efter res-
pektive konstepok. En tavla 
med barn och skyddsängel 
finns i många hem. 

 Bryngel Eriksson har svar-
vat kollonnerna som bär upp 
läktaren i Bolstad kyrka, 
troligen 1855 då orgeln kom 
till. För detta ändamål kon-
struerade han en svarv som 
drevs med hjälp av oxar. 

Vid en samling med Hus-
hållningssällskapets lant-
bruksmöte 1859, där drygt 
700 personer deltog, inklusi-
ve landshövding Sparre, fick 
han pris för sitt väggur. 

Bryngel belönades även med 
Kungliga patriotiska sällska-
pets större silvermedalj med 
gult och grönt band 1882. 
Mycket intressant finns att 
läsa och se på utställningen.

Kvällen den 30 november 
berättar Hillevi och Bertil 
Hagsgård om dagens Gase-
berg.

 Marianne Karlsson
 marianne@mellerudsnyheter.se 

Bland annat ett väggur av Bryngel 
på Gaseberg visas på utställning-
en. Änglar från olika epoker kan ses i Bolstad Prästgård.



ALICE 3-sits soffa
B 218 cm, D 87 cm, H 82 cm. Tyg Shetland grå. Finns i sex olika färger.

Passa på! Erbjudanden gäller måndag – söndag!
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FEELING Kontinentalsäng
180x200 cm. Inkl. huvudgavel, bäddmadrass och ben.

12.995:–
Ord. pris 18.930:–

STRESSLESS® LONDON Fåtölj & fotpall
B 80 cm, D 71 cm, H 112 cm. Läder Batick svart.

Spara 5.935:–

3.995:–
Ord. pris 5.995:–

Just nu!

13.995:–
Ord. pris 18.990:–

30%
rabatt på hela
mattavdelningen!
Erbjudandet gäller ordinarie priser. 

Årets största 
shoppingvecka! 
Vi fi rar med massor av erbjud-

anden. Passa på att fynda soffa, 

säng, matgrupp eller fåtölj. 

Ännu mer erbjudanden i butik!Vi på EM home ED lämnar
30 dagars prisgaranti,
som gör att du kan 
känna dig trygg med
ditt köp hos oss. 
Hittar du samma 
produkt till ett lägre 
pris så matchar vi det 
och betalar ut mellanskillnaden. Det är 
vårt sätt att säga att du alltid gör en bra 
affär hos oss!

Öppettider
Måndag - fredag 10-18
Lördag 10-14

Extraöppet 
Måndag 28 november

10-21
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Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Halva priset 
på utvalda märkesklockor

Halva priset
på Edblads utgående

modeller

FREDAG 25 NOVEMBER 2016AG 25 NOVEMBER 2016AG 25 NOVEMBER 2016

Erbjudandet gäller
Fredag 25 november

klockan 8-10
 Hela söndag 27 november

Kan ej kombinersa med andra erbjudanden

Black Friday

50% 
på alla höst & vinterjackor

mellan kl. 8.00-10.00

30-50% 
på utvalda varor hela helgen

Tel. 0530-101 04

Vi fi nns 
även på

Storg. 6, Mld 
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

 30% 
på ett köp 

mellan
kl. 8-10

Gäller ej 
undanlagda varor

20% 
på            nya 

julserie

kl. 8-10

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Black Friday

Black friday
Kom till

fredagen den 25 november

på alla Flügger-produkter  
och Fiona-tapeter *

30%
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Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00
Mobil 070-540 33 00
Vardag 10-17 Lördag 10-13

Black friday

*gäller ej Lego, presentkort 
undanlagda varor

20% 
på allt* klockan 8-10

många fina 
erbjudand

en

i butiken 
hela dagen

Det är på Kungsgatan 26 i Åmål det händer...

0532-178 20 

Fira Black Friday på Elkedjan i Åmål
Öppet 08.00-18.00  

KANONERBJUDANDEN I BUTIK
Vitvaror • Belysning • Småel • Juldekorationer...

Mellan 08.00-10.00 bjuder Elkedjan, Åmål på frukost
Fralla, juice och Black Kaffe!!!

Säffl e 0533-103 90
Åmål 0532-103 65
Ed 0534-121 20
Arvika 0570-138 55 
Årjäng 0573-105 82
(Ovanpå Kappahl/Lindex) 
Sunne 0565-103 43

Gilla oss 
på Facebook

Din bild- och ljudspecialist
i Värmland/Dalsland
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10%

Ända
upp till

30%

20%

40%

70%
Gäller 25-26/11

BLACK

+ många fi na 
erbjudanden i butiken 

hela helgen

25%
på hela sortimentet mellan kl. 8-10

Black Friday

gäller på ordinarie priser 
(ej undanlagda varor)
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Julmarknad på Ekholmen med mycket mer 
I lördags var det dags för 
en kär tradition; julmark-
naden hos Lantligt Anno 
1785, på Ekholmens säteri.

Eldkorgar brann och utstäl-
larna utomhus höll till i två 
stora tält på gårdsplanen 

mellan den skifferklädda 
huvudbyggnaden och buti-
ken. På den uppvärmda ve-
randan med vy mot Kroppe-
fjäll underhöll Anders 
Ljungqvist med julsånger till 
gitarr. Det var många som 
passade på att fika hembakt 

och rykande varmt kaffe och 
lyssna på honom.

Familjen Eriksson och 
medhjälpare hade fullt upp 
med servering och försälj-
ning. Inne i butiken fanns 
mycket fint inför julen och 
kön till kassan var stundtals 

lång. Inte bara hantverk och 
inredningsprylar gick över 
disken. Nötkött från gården 
och kalvdans var också po-
pulärt. Inne i det stora husets 
hall demonstrerade Victoria 
Bagge och Emma Sjögren 
från Uddevalla ”chalk pa-

int”, en täckande kritfärg att 
måla möbler och annat med. 

I tälten såldes hemstickade 
vantar och sockor, bakverk, 
julgodis, kransar, äppelmust 
och mycket annat som hör 
årstiden till. 

Tre hästskjutsar från Brå-

landa med tomtar på kusk-

bockarna körde besökare och 

många passade på att få en 

pratstund med hästarna. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Tina Edvardsson med barnbarnet Moa hälsade på shettisen Inetta som kördes av Annelie Andersson. Gerd Hermansson handlade hos Carina Albertsson i ett av tälten.

Floristen Ellinor Johansson från Svanskog gjorde affär med Birgitta Källeskog Johansson från Göteborg.Inne i butiken fanns mycket som var ämnat att lysa upp i vintermörkret.

Uppskattat konfirmationsläger på Åh Stiftsgård
I helgen var det konfirma-
tionsläger för 27 av Mel-
leruds pastorats konfir-
mander på Åh Stiftsgård 
utanför Ljungskile. 

27 glada konfirmander gav 

sig i fredags iväg på sitt första 
konfirmationsläger.Temat 
för lägret var dop och natt-
vard. 

Under lördagen infann sig 
en  mycket uppskattad akti-
vitet där Ingvar Lisius fick 

lära konfirmanderna varför 
och hur ett dop går till. 

Prästen Daniel Westin för-
klarade hur och varför man 
tar nattvarden. 

På lördag kväll firades en 
mässa och kantor Maria An-

dersson övade in sånger som 
sjöngs mycket under helgen.  

Helgen fylldes också av 
god mat och lärorika aktivi-
teter. Deltagarna avslutade 
kvällarna med lekar och 
sketcher där både konfirman-

der och ledare fick chansen 
att bjuda på sig själva. 

Alla var väldigt nöjda och 
lägret avslutades på söndag 
förmiddag då det firades 
högmässa i Domsöndagens 
tecken i den lokala kyrkan. 

Högmässan leddes av 
prästerna Daniel Westin och 
Åh Stiftsgårds präst Göran 
Olofsson. 

Karolina Wessman

Konfirmanderna berättar för Martin Niklasson vad de tyckte var bäst med lägret.  Ledare och konfirmander trötta och nöjda på söndag förmiddag.
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AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD

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

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

VEDHUGGARPAKET

MOTORSÅG 445e TRIOBRAKE
(ORD. PRIS 6 000 KR INKL. MOMS)

CLASSIC JACKA
(ORD. PRIS 695 KR INKL. MOMS)

CLASSIC BYXA
(ORD. PRIS 1 095 KR INKL. MOMS)

 4.990:-
 ORD. 7 790 KR
 PRIS INKLUSIVE MOMS.

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 julmarknad i Alltorps Tingshus
Under två helger i novem-
ber har det varit julmark-
nad i Alltorps Tingshus i 
Ödskölt.
Även om vädret var grått och 
regnigt så var det varmt,  
trångt och en julig stämning 
inomhus. En julmarknad 
ordnar sig inte själv, det lig-
ger mycket arbete bakom.

Styrelsen, där Anna Eriks-
son är ordförande och hennes 
mamma Gunnel Klang är 
kassör och sekreterare, bör-

jar redan under sommaren att 
planera årets marknad. 

Försäljning
Här går det att köpa det mes-
ta som hör julen till och lite 
mera. Stickat, tovat, brode-
rat, bakat, snidat, ja det är 
ingen hejd på hur många 
olika saker det finns att välja 
på. Här finns inget fabriks-
tillverkat till försäljning utan 
allt är gediget hantverk.

Ann-Christine Moberg 
från Kumla slår två flugor i 

en smäll. Hon säljer stickade 
vantar, sockar och annat 
smått och gott. Samtidigt 
passar hon på att hälsa på sina 
två döttrar som bor i Ödskölt 
och Bäckefors.

Smörgåsar, lussekatter och 
allt man kan finna på ett rik-
tigt kafferepsbord fanns att 
välja på i caféet. Allt hade en 
strykande åtgång och det var 
kö till sittplatserna.

Spelman
Peter Steinbach går runt med 

sin gitarr och sjunger jul-
sånger vilket är ett uppskattat 
inslag. Samtidigt säljer hans 
fru broderade frottéhanddu-
kar i olika storlekar.

– Jag har spelat här i All-
torp i många år och det är 
alltid lika roligt att komma 
hit säger Peter med ett leen-
de.

Tomten
Tomtefar, som har ett eget 
hus, kommer varje julmark-
nadsdag prick klockan fyra. 

Peter Steinbach underhåller alla fyra dagarna på julmarknaden i Alltorps 
Tingshus.

Laila Andersson har hittat ett par örhänge som hon blev förtjust i. Malis 
Kaiser säljer förutom stensmycken även potatis och skinn.

Höll föredrag om Bibelns änglar
Kjell Åberg höll sig till äng-
larna inom bibelns pärmar 
när han talade om änglar i 
Bolstad prästgård. 
Änglarnas uppgift inom kris-
tendomen, är att tjäna Gud. 
De är budbärare mellan 
människorna och gud, men 
även väktare, rådgivare, do-
mare och krigare. Ordet 
ängel kommer av det grekis-
ka angelos som betyder bud-
bärare eller sändebud. De 

flesta böcker i bibeln, talar 
om änglar, de omnämns 291 
gånger.

Motsatsen till en ängel 
inom kristendomen är en 
demon. Det var den tredjedel 
av änglarna som valde att 
göra uppror och istället för 
att tjäna gud anslutit sig till 
djävulen.Änglarna var med 
redan då jorden skapades och 
det var dessa som visade Is-
raels barn vägen ut ur Egyp-

Gudrun Rydberg, ordförande Bolstads Prästgårds Vänner tackar Kjell Åberg, sekreterare i föreningen, för en 
intressant föreläsning om änglar. Som yngling såg Kjell två änglar i samband med en julfest.  

Änglar ur utställningen i Bolstad Pästgård. Omslagsbilden på Dalsländsk 
Jul 1939 är av konstnären Carl Oskar Borg och visar en ängel som tänder 
julgransljus vid hans barndoms kyrka i Grinstad.

Då står en lång rad med barn 
och väntar på att få lämna 
sina önskelistor. Skulle det 
som i år inte finnas någon snö 
så låter han släden stå hemma 
och tar fyrhjulingen istället.

Det var en lyckad julmark-
nad där alla, arrangörer, för-
säljare och besökare var 
nöjda.

 AnnChristine Ivarsson 
annchristine@mellerudsnyheter.se

ten och gav Moses de tio 
budorden. De följer utveck-
lingen på vår planet. 

Budbärare
Änglarna är budbärare från 
Gud. Bibeln säger i julevang-
eliet: Då stod en Herrens 
ängel framför dem och Her-
rens härlighet lyste omkring 
dem, och de blev mycket 
förskräckta. Men ängeln 
sade: Var inte förskräckta! 
Se, jag bär bud till er om en 
stor glädje för hela folket.

Änglarna spelade en viktig 
roll i början av den kristna 
historien då de räddade och 
befriad de fängslade apost-
larna och förkunnade guds 
vilja vid viktiga avgöranden. 

– Rummet här är fullt av 
våra skyddsänglar. De är inte 
lika bokmärkesänglarna. 
Däremot tycks de tycka om 
att stråla och vara lju-
sa.  Änglar kan se ut som 
människor. Bibeln säger: 
Glöm inte att visa gästfrihet, 
ty genom gästfrihet har som-
liga fått änglar till gäster utan 

att veta om det, sade Kjell 
Åberg som även visade bil-
der på änglar från kyrkor runt 
om i världen.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se
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Melleruds kommun
– mitt i prick

Nordamerikansk kampanj i MellerudFramtidskommunen!

Många blandar ihop 
hemvård och hemsjuk-
vård. Det � nns dock 
stora skillnader.
Hemsjukvård är just det 
namnet säger. Det är sjukvård 
i hemmet. Enhetens sjuk-
sköterskor besöker patient-
erna i hemmet eller på det 
särskilda boendet och ger 
vården där.

Det kan vara allt från sår-
omläggning och provtag-
ning till avancerad vård som 
dialys med mera.

Varje patient som är in-
skriven i hemsjukvården har 
en ansvarig sjuksköterska. 
Hen ansvarar för planering 
av patientens vård och kon-
takter med närstående när 
det gäller medicinska frågor.

Eftersom patienterna 
ibland har behov av vård 
� era gånger per dygn trä� ar 
patienten ofta � era sjuk-
sköterskor.

Enligt ett avtal med Västra
Götalandsregionen tar kom-
munen över vården när pa-

tienten inte längre behöver
akutsjukvårdens insatser. 
Utvecklingen går mot att 
sjukhusvistelserna blir allt 
kortare, och att hemsjuk-
vården ges allt mer avance-
rade uppgifter.

En särskild patient-
kategori är de för vilka det 
inte längre handlar om att 
bota sjukdomen, utan att 
ge lindrande vård i livets 
slutskede, så kallad palliativ 
vård. Det innebär att få dö i 
hemmiljö, med de nära och 
kära runt sig

– Den palliativa vården är 
ett av våra skötebarn, säger 
en av de anställda.

Hemsjukvården sam-
verkar också med akutsjuk-
vården. 

En uppgift är att göra 
bedömningar åt Sjukvårds-
upplysningen 1177. Det 
innebär att en sköterska 
åker hem till en patient 
för att hjälpa 1177 med en
bedömning. 

En annan uppgift är att 
snabbt rycka ut och ge den 

Hemsjukvården

Hemsjukvården har sitt kontor på Älvan. Här är några av sjuksköterskorna samlade på 
parkeringen utanför.

första sjukvårdsinsatsen för 
en patient som väntar på 
ambulans.

Till hemsjukvården hör 
en nattpatrull. Den åker 
runt till personer som be-
höver omvårdnadsinsatser 
under natten, samt rycker ut 
på larm. Nattpatrullen kan 
ibland åka mer än 20 mil 
under en natt. 

Inom enheten � nns också 
kommunens Rehabteam.

Personalen inom hem-
sjukvården trivs gott.

– Vi har en skön gemen-
skap, säger en. Jag har jobbat 
här sedan 1987 och har ald-
rig funderat på att byta.

På sjuksköterskeutbild-
ningen undrar ofta student-
erna hur någon vågar börja 
arbeta direkt i hemsjuk-
vården efter utbildningen. 
Många vill arbeta på sjukhus 
eftersom de anställda inom 

hemsjukvården arbetar mer 
på egen hand med många 
komplexa arbetsuppgifter. 
Hemsjukvården har också 
mindre tillgång till läkare.

– Men man blir väl om-
händertagen här, säger en av 
dem som tog steget.

Som enhetschefen Elin 
Råhnängen sammanfattar 
det:

– Ingenting är omöjligt 
för hemsjukvården.

Hösten 2015 startade
Nordalsskolan sin 
studieverkstad. Det är 
två rum i skolan som 
används för att ge stöd 
i svenska och matema-
tik till mindre grupper. 
Verksamheten riktar 
sig till årskurs 4-6. 
Målet är att � er elever 
ska nå kunskapsmålen 
och få betyg i dessa 
ämnen.
I studieverkstan arbetar 
skolans två förstelärare, Eva 
Emanuelsson och Stina 
Withfeldt. Eva är inriktad 
mot svenska och svenska som 
andraspråk, medan Stina
har matematiken. 

Förutom att arbeta direkt 
med eleverna ger Eva och 
Stina stöd till lärarna, bland 
annat genom att ta fram 
material, och kartläggningar 
av elever. De är också med 
och organiserar de nationella 
proven på skolan.

Stina berättar att hon 
har upp till åtta elever åt 

Stina Whitfeldt och Eva Emanuelsson i det rum där matematikstödet ges.

gången. Varje grupp är 
hämtad ur en och samma
klass. Inne i studieverkstan
får eleverna arbeta mer 
praktiskt med matematiken. 
Stina vinnlägger sig också 
om att ha tydliga genom-
gångar.

De elever som önskar har 
möjlighet att få extra mate-
matikundervisning. På ons-

dagseftermiddagarna kan 
de som vill stanna kvar efter 
skolan en timme och få stöd 
av Stina. Det är helt frivilligt, 
men varje vecka kommer 
drygt ett dussin elever.

Även Eva arbetar med 
mindre grupper, men hon 
ger också enskilt stöd ibland. 
Hon arbetar i första hand 
med elevernas läsning och 

skrivning. När det gäller läs-
ningen handlar mycket om 
att få upp läsförståelsen och 
läs� ytet.

Eva arbetar också med 
svenska som andraspråk 
för nyanlända elever som 
”kommit igång med sin 
svenska”. Eleverna har först 
gått i förberedelseklass innan
Eva tar över. På onsdagar och 

fredagar erbjuds dessa elever 
studiestöd efter skolans slut. 
Eva är med och stödjer de 
lärare som arbetar med detta.

Eva arbetar dessutom med 
elever som varit i Sverige en 
längre tid men fortfarande 
behöver stöd med svenskan.
Cirka 40 % av Nordals-
skolans elever har ett annat 
modersmål än svenska.

Stina och Eva hade lov-
skola två dagar vecka 44 för 
de elever i årskurs 6 som 
riskerar att bli utan betyg i 
matematik och/eller svenska. 
20 elever erbjöds stödet, 15 
kom.

Eva och Stina för hela tiden
dialog med klasslärarna om 
eleverna och deras utveck-
ling.

– Vi har eleverna i centrum,
säger Stina. Det är dem det 
handlar om.

Eva tillägger:
– Vårt uppdrag är att se 

möjligheterna.
De är överens om att sats-

ning på studieverkstan har 
gett resultat. Fler elever når 
målen och kan få betyg.

Studieverkstan på Nordalsskolan

Tänk dig ett långvarigt rikligt 
snöfall som leder till ett ström-
avbrott som varar i � era da-
gar. Klarar du en situation där 
samhällsservicen slås ut under 
några dygn?
I kampanjen 72 timmar är målet att vi 
medborgare ska vara förberedda på en 
krissituation och kunna klara oss själva 
under de inledande tre dygnen. På så 
sätt kan samhällets resurser gå till att 
hjälpa de mest nödställda och utsatta.

– Kampanjen är hämtad från Nord-
amerika. Den handlar om att det är 
klokt att se över sina behov och sin be-
redskap inför krishändelser, minst för 
tre dygn, säger Anna Granlund, säker-
hetssamordnare i Melleruds kommun.

En del av förberedelserna är att försöka
tänkta igenom vilka behoven är och 
att sedan se till att du är utrustad för 
ett krisläge. Du måste kunna värma 
dig, få mat på bordet och ta del av den 
information som görs tillgänglig. Som 
en del av kampanjen 72 timmar � nns 
en checklista för vad som kan vara bra 
att ha. Hur mycket av detta har du 
hemma?

Äta och dricka
När det gäller vatten och mat bör du ha 
vattendunkar att kunna hämta vatten i 
när kommunen i ett krisläge placerar ut 
behållare med vatten.

Du bör också ha mat hemma som 
klarar sig i rumstemperatur, som kon-
server och bröd. För matlagning är det 
bra att ha ett campingkök, inklusive 
bränsle till det. En grill och grillkol är 
ett bra komplement. Tänk också lite 
extra på brandsäkerheten.

Ljus och värme
Filtar och varma kläder är ett måste. 
Likaså bör du ha stearinljus, värmeljus 
och tändstickor till hands.

Ficklampor, med ett extra lager 
batterier, är också bra att ha. Kom ihåg 
att du inte kan ladda batterier under ett 
elavbrott.

En alternativ värmekälla är ett plus, 
till exempel att ha kamin installerad.

Kommunikation
Du bör ha en radio som kan drivas med 
batteri, och extra batterier till den.

Om det kommer förvarningar om 
att en kris kan vara på gång är det bra 
att se till att mobiler och batteridrivna 
datorer är fulladdade. Du kan också ha 
några så kallade powerbanks tillgängliga.

Kom också ihåg att ha viktiga telefon-
nummer på papper. Om mobilens 
batteri tar slut kommer du inte åt telefon-
boken.

Andra tips Ett annat tips är att hålla 
bilen fulltankad. Du som äter medicin 
regelbundet bör alltid  ha lite extra för-
brukning hemma. Likaså, ha hygien-
artiklar så du klarar dig mer än enstaka
dagar och ha alltid lite kontanter till 
hands.

På Medborgarkontoret och på biblio-
teket � nns en broschyr om kampanjen
72 timmar som du kan hämta och ha 
tillhands hemma. Broschyren � nns 
också att ladda ned från kommunens 
hemsida.

Klarar du dig 72 timmar under en kris?

Anna Granlund är säkerhetssamordnare i Melleruds kommun. 

I Mellerud händer det alltid mycket positivt. Befolkningen fortsätter att öka.
Under 2016 har vi blivit cirka 100 � er och nu är vi 9 270. År 2000 var vi precis 
10 000 invånare. Det innebär att vi borde kunna hantera nuvarande invånarantal 
på ett bra sätt.

En av våra största utmaningar de närmaste åren är att kunna anställa personal 
med relevant utbildning. Vi söker ständigt personal inom alla våra verksamhets-

områden, chefer, handläggare, lärare, sjuk- 
och undersköterskor, socialsekreterare och 
så vidare. Vi har många duktiga med-
arbetare hos oss som ser till att vår kommun

 fungerar på ett bra sätt för alla invånare. 
Vill Du vara med och göra skillnad för oss 
mellerudsbor, sök någon av våra vakanta 

tjänster. Det är spännande att jobba i Framtidskommunen Mellerud.
En annan stor utmaning är att vi alla måste hjälpas åt för att våra nysvenska 

kommuninvånare ska komma in i det svenska samhället och få ett gott liv här i 
Mellerud. Det innebär bland annat att de ska ha en egen försörjning och behärska 
det svenska språket. Det är många föreningar och organisationer som gör stora 
insatser, men både kommunen och vi som kommuninvånare måste hjälpas åt ännu 
mer.

Det är fortfarande byggrusch i Mellerud. Alla de
hyres- och bostadsrättprojekt som presenterades på 
mässan i oktober � ck positiv respons. Det är � era 
som bygger villor och på Västerråda är det nya ägare 
till två tomter, en som utvidgar och en som bygger 
helt nytt. När det gäller köpcentrat � nns inget fast-
ställt datum för byggstart, men Melleruds Handel arbetar aktivt för att börja byg-
ga under 2017.

Jag vill önska ALLA en God Jul och Ett Gott Nytt 2017!

Ingmar Johansson
Kommunchef

Felanmälningar
Felanmälningar, som vattenproblem och liknande, görs vardagar 
kl 08.00-16.30 till Medborgarkontoret 0530-189 00. Övriga 
tider görs anmälan enligt följande: Vatten och avlopp 0530-
129 09, gator och vägar med mera 0706-36 04 54.

Bollhallen
Kommunen har inlett projekteringen av den nya bollhallen vid 
Rådahallen. Närmast berörda föreningar har varit inbjudna till 
möte om hallens utformning. Andra föreningar som önskar
bedriva verksamhet i den nya hallen ombedes att kontakta Magnus 
Olsson på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inför vintern
Håll rent för snö
Du som äger en fastighet är skyldig att hålla gångbanan utanför 
din tomtgräns ren och halkfri. Finns det inte gångbana ansvarar 
du för 1,2 meter av gatan längs hela tomtgränsen. Kom också 
ihåg att skotta framför soptunnan när det är dags för tömning.

Privata husägare kan hämta grus för sandning på kommun-
förrådet. Ta med hink att ta sanden i.

Snöröjning
Tra� kverket ansvarar för snöröjningen på de stora vägarna
mellan våra tätorter. De har också ansvar för Dalslands-, Viadukt-, 
Järnvägs- och Kyrkogatorna i Mellerud, Brunnsvägen i Dals
Rostock och Storvägen i Åsensbruk.
Melleruds kommun ansvarar för snöröjningen av övriga vägar 
och de skyltade cykel- och gångbanorna i tätorterna.

Datumparkering
I centrala Mellerud gäller datumparkering på alla gator.
• Under dygn med udda datum (1, 3, 5 och så vidare) är det
 förbjudet att kl 00.00-10.00 parkera på den sida av gatan
 som har udda husnummer.
• Under dygn med jämna datum (2, 4, 6 och så vidare) är det
 förbjudet att kl 00.00-10.00 parkera på den sida av gatan
 som har jämna husnummer.
Om du parkerar före midnatt så tänk så här:
• Om det är ett jämnt datum kommer det vid midnatt att slå
 över till ett udda. Ställ dig på sidan med jämna nummer.
• Om det är ett udda datum kommer det vid midnatt att slå
 över till ett jämnt. Ställ dig på sidan med udda nummer.

Skridskoisar
Melleruds kommun ansvarar för spolning av skridskois på Råda-
vallen, Karolinerskolan och Åsebro skola. Spolningen inleds när 
det varit minusgrader i minst två veckor, är minusgrader och tjäle 
i marken. Håfreströms IF sköter skridskobanan i Åsensbruk.

”Vi söker ständigt 
personal inom alla 
våra verksamhets-

områden”

”... fortfarande 
byggrusch i
Mellerud”
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Vid årsskiftet blev kollektiv-
trafiken i ett slag 25 procent 
dyrare för unga mellan 20 
och 25 år, när den moderat-
ledda majoriteten i regionen 
slopade den generella ung-
domsrabatten. Trots att vi 
med glädje ser en kraftig 
nedgång av andelen arbetslö-
sa i landet, inte minst i Väst-
sverige, är många unga fort-
farande arbetssökande. De 
ungdomar som faktiskt har 
ett arbete jobbar ofta på kor-
tare vikariat eller som timan-
ställda med osäkra villkor. 
Med detta som bakgrund är 
det både orättvist och kli-
mat-osmart att göra det dyra-
re för just denna grupp; 
många är helt beroende av 
kollektivtrafiken, särskilt ut-
anför de större städerna, ef-
tersom det är dyrt både att ta 
körkort och hålla sig med bil. 

De nyligen fattade besluten 
om att stänga naturbruks-
gymnasierna Nuntorp, 
Strömma och Dingle är ytter-
ligare exempel som drabbar 
landsbygden och de unga. 
Personer som i början av sitt 
vuxenliv vill ta möjligheten 
att utbilda sig till något av 
lantbrukets många bristyr-
ken, nekas nu i dörren. 

Nästa fråga på tur att drab-
ba de unga är införandet av 
ett nytt affärsområde för 
mödrahälsovården, och med 
den regionens ungdomsmot-
tagningar och familjecentra-
ler. Här vill den moderatledda 
ledningen nämligen sälja ut, 
privatisera och skapa mark-
nadsplatsen ”AB Mödrahäl-
sovård”. 

Av erfarenhet från andra 
regioner och områden vet vi 
att det inte är i Sollebrunn, 

Åmål, Vårgårda, Dals Ed el-
ler någon annanstans på 
landsbygden de nya privati-
serade versionerna kommer 
att etableras. Istället är det i 
städerna och allra helst i de 
välbeställda delarna av stor-
städerna, där de flesta och 
enligt marknadslogiken 
”bästa” kunderna bor, vilket 
möjliggör största möjliga 
vinstuttag för aktieägarna. 

Men behovet av hjälp och 
vård minskar inte för unga 
och gravida på dessa orter, 
bara för att göteborgarna får 
större möjlighet att välja mot-
tagning. Risken är överhäng-
ande att boende i mindre orter 
bara får ett enda val: Att till 
ett numera höjt pris åka till en 
större stad för att få hjälp.

Vi socialdemokrater sa nej 
till den slopade rabatten i 
kollektivtrafiken för unga 

vuxna. Vi fortsätter att kämpa 
för att den ska återinföras. Vi 
sa nej till att stänga de tre 
naturbruksgymnasierna. Vi 
ville istället utveckla dem. 
Och vi säger ett absolut nej 
till att göra ett marknadsex-
periment av mödrahälsovår-
den. Människor ska kunna 
känna sig trygga med att de 
pengar vi gemensamt betalar 
i skatt för att finansiera väl-
färden också går till välfär-
den. Vi gör det därför att vi 
värnar om jämlikhet för alla 
i Västra Götaland, även för 
unga på landsbygden.   

John Skoglund (S) 
Ordförande för SSU  

i norra Älvsborg

Lena Hult (S) 
Regionråd i opposition

Blågröna ögon blundar för de unga

Melleruds Nyheter kommer 
i brevlådan varje onsdag med 
text och bild på veckans ny-
heter från grannkommunen 
Mellerud. I detta samman-
hang heter Melleruds grann-
kommun Bengtsfors som det 
inte skrivs så mycket ifrån. 
Vad detta kan bero på kan 
kanske tidningens chefsre-
daktör svara på?

Melleruds Nyheter är en 
bra utformad tidning med 
intressant text och bildinne-
håll som görs av ett antal 
engagerade skribenter som 
gör att varje tidningsupplaga 
blir ett tidsdokument över 

händelser i den bygd tidning-
en ”speglar”. 

En lokaltidning som idag 
2016 ges ut ”gratis” i våra 
brevlådor är väldigt unikt! 
Det är något vi ska vara stol-
ta över – men ”tänker vi på 
detta” när vi slår upp tidning-
en? Kanske både ja och nej!  
Har vi tänkt någon gång om 
vi fick betala för tidningen, 
hur många skulle då vilja 
köpa den? 

Då kanske svaret skulle bli 
att det finns ju inget skrivet 
om orten Bäckefors! 

Att det inte är gratis att ha 
någon som bevakar grann-

kommunen kostar pengar 
förstår vi nog alla men kan 
detta vara en förklaring var-
för orten nämns så sällan?

För cirka ett år sedan infor-
merades att Bäckefors var i 
centrum och i samband med 
detta blev en lokalt produce-
rad almanacka för 2016 pre-
senterad och lottades ut i 
Melleruds Nyheter. Men 
därefter har tidningen bytt 
ägare och Bäckefors kanske 
inte är i fokus längre?

Rolf Roland Lindh,  
alias ROLAND

Bäckefors i fokus eller ej? Svar till Rolf Lindh
Melleruds Nyheter utkom-
mer sedan en tid varje vecka 
till alla hushåll i Bäckefors. 
Det är en satsning vi har gjort 
eftersom vi upplever att 
många bäckeforsbor vill veta 
som händer i Mellerud med 
omnejd. Många reser dessut-
om söderut för att göra sina 
inköp i köpingens butiker, 
varor som kanske inte finns 
med i Bäckefors utbud.

För ett år sedan provade vi 
att göra en tidning med temat 
”Bäckefors – mitt i Dals-
land” där ortens företag och 
olika verksamheter stod i 
fokus. Det blev en omfattan-

Några ungdomar och barn 
”roar” sig, efter mörkrets 
inbrott, med att störa boende 
genom att knacka på deras 
fönster, slå i väggarna, ringa 
på dörrklockan och kasta 
snöboll på fönster och dörrar. 
De som ägnar sig åt detta är 
riktiga fegisar som gömmer 
sig bakom häckar och buskar 
eller försvinner snabbt på 
cykel.   

Själv har jag fått ägg kastat 
på ett fönster. Det var svårt 
att få bort, jag fick anlita hjälp 
och det kostade pengar.  

Oftast är det äldre personer 
som drabbas. Så snart det 
mörknar på eftermiddagen 
infinner sig hos dem en stark 
olustkänsla, ångest, oro och 
så småningom störd natt-
sömn. Även om förövarna 
tycker att det här är ett oskyl-
digt nöje kan det för en per-

son med hjärtbesvär vara 
direkt skadligt, livshotande. 

Det är hänsynslöst och 
brist på respekt att störa nå-
gon i hemmet. Det är i hem-
met man har rätt att känna sig 
trygg. Ingen har rätt att störa, 
ställa till obehag i eller i di-
rekt anknytning till det egna 
hemmet. Gör man det, så gör 
man sig skyldig till det som 
kallas ”hemfridsbrott”. Ofo-
get med fönsterknackning 
med mera är hemfridsbrott 
och skall alltid polisanmälas. 
Hemfridsbrott kan leda till 
böter och i allvarliga fall till 
fängelse. 

Föräldrar och vårdnadsha-
vare kanske skall kolla upp 
vad deras ungdomar och barn 
håller på med och var de 
håller hus.

Margareta Larsson

Är hemfridsbrott att
störa genom att  
knacka på fönster

Välbesökt höstbasar i Källhult

Jonas Isaksson, auktionist i fjärde generationen, skötte auktionsutrop 
och lottdragning under höstbasaren i Källhults Bygdegård.

Förra veckan gick den 
årliga höstabasaren av 
stapeln i Källhults byg-
degård. Den inbringade 
drygt 16 000 kronor till 
bygdegårdsföreningen. 
Drygt 75 givmilda och köp-
sugna personer hade infunnit 
sig i god tid till den årliga 
höstbasaren, som har en lång 
tradition. Vid ingången sål-
des servettpaket med julmo-
tiv. Dessa var numrerade och 
fungerade samtidigt som 
lotteri med julinspirerade 
vinster.

Lisa Niklasson, ordföran-
de i Dalskogs bygdegårds-
förening, hälsade alla väl-
komna och berättade att allt 
var skänkt och vinsten går till 
bygdegården. 

– I år liksom tidigare år är 
det karlar med i festkommit-
tén och kreativiteten flödar 
mer än någonsin. Det är god 
stämning och samarbetet 
fungerar bra inom styrelse 
och festkommitté, sade Lisa, 

Inte en ledig stol fanns att uppleta när auktion och lottdragning drog igång i Källhults bygdegård på tisdagskvällen.

de och uppskattad tidning 
som kommer att återkomma 
även i år. Närmare bestämt 
onsdagen den 7 december.

För oss är det viktigt att 
uppmärksamma hela vårt 
spridningsområde. Vi tar 
gärna emot tips och referat 
med bilder från olika händel-
ser och aktiviteter.

Att det skulle vara någon 
skillnad på Melleruds Nyhe-
ters inriktning efter ägarbytet 

stämmer alltså inte. Tvärtom, 
vår nya ägare vurmar defini-
tivt för att vi ska fortsätta 
vara en lokalt förankrad tid-
ning med intressant läsning. 
Både stora som små nyheter 
är viktiga för oss.

Susanne Emanuelsson,  
ansvarig utgivare  

Melleruds Nyheter

Joachim Friberg,  
vd Melleruds Nyheter

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.

Auktion
Auktionsförrättare i år var 
Jonas Isaksson som berätta-
de han är fjärde generationen 
i auktionsgebitet. Kola, lus-
sekatter, bröd, saft, sylt och 
mycket mycket mer gick 
under klubban. Ett auktions-
utrop som inte många basarer 
kan ståta med var kol från 

den egna kolmilan. Två rejä-
la papperssäckar ropades ut. 

Förnyade krafter
I pausen serverades ostsmör-
gåsar och en mjuk kaka. Alla 
lät sig väl smaka för att med 
förnyade krafter kunna åter-
uppta lottköp och auktions-
inrop.

Jonas skötte också vinst-
dragningen av lotterier och 
åror och vinnarna fick kom-
ma fram och välja vinst. 
Flera lottringar och ett par 
omgångar med åror försvann 
i ett nafs. Inte så konstigt med 
tanke på att alla fina vinster 
var skänkta.

När kvällen var över hade 

Dalskogs bygdegårdsfören-
ing fått in över 16 000 kronor 
som allt går till drift och un-
derhåll. Bland andra saker 

som behöver förnyas är en 
handikappramp.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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Tar emot kött  
för rökning

Köper in vilt
Vi ordnar era  

fatuppläggningar

Prova på vårt julsortiment  
i butiken

Öppet: Tors o fre 10-18
Lördagsöppet 10-14 

fram till jul

www.axelschark.se

0531-722 70

Första och andra sortering från bl.a. Borås Väverier. 
STORT PARTI Underlakan från 15:-/st. 
NYA täcken 298:-/st • Kuddar 99:-/st

Fredag   25/11 o måndag 28/11 kl. 10–18
Lördag  26/11  kl. 10–13
Söndag 27/11  kl. 14-18
ADVENTSÖPPET

Välkomna till Industrigatan 2, Bengtsfors

Nu är butiken fylld. Julerbjudanden i butiken!

Sov hemma – men som på hotell... 
Utförsäljning av beg.

hotellsänglinne och frotté

Garageportar

20% på hela köpet
– när du beställer med montage

Storgatan 42, Bengtsfors • Tel 070-950 06 62

NYBILS
GARANTI 3 ÅR

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km, CO2-utsläpp 107 – 109 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.  
Pris från 139 900 kr. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.  

Majbergsvägen 25
Måndag-fredag 9 -18

Tel. 0531-615 45
www.dalslandsbilservice.se

Privatleasing. Det enklaste  
sättet att köra en Polo.  
1,2 TSI 90. Privatleasing från 1 995 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 

• AC, luftkonditionering • 15" lättmetallfälgar Estrada • Autobroms • Mediasystem med 5" färgskärm  
och smartphoneanslutning • Bluetooth handsfree  

Ny sångarresa för Rostocks manskör

Rostocks manskör medverkade under högmässan i Lindevangs kirke. 
Foto: Privat.

Denna gången gick resan 
till Köpenhamn. Liksom 
tidigare gånger följde 
medlemmarnas kvinnor 
med. Start från Dalsland 
tidigt morgonstund den 
30 september, via Väners-
borg, där de sista anslöt 
sig i bussen.
Färden gick mot Helsing-
borg över till Helsingör, där 
vi kunde handla lite tillbehör. 
Ankomst klockan 15.30 till 
Hotell Webers Vesterbroga-
de. Lite vila inför buffén som 
var förbokad inne i stan. 

Från lördagens framträdande på Glostrups skola tillsammans med Glostrups manskör. Foto: Privat.

Därefter fri kväll med olika 
mål i sikte. Bland annat Ny-
havn, där man kunde njuta av 
den danska atmosfären och 
den mysiga omgivningen 
med en av kanalerna alldeles 
intill.

Lördagen väntade. Dags 
för det första framträdandet 
klockan 16.00. Men först lite 
mer upplevelser i denna 
vackra stad. Förfriskningar 
och promenader. Lunchbuffé 
var bokad på Nörrebro 
Brygghus. Man kunde åka 
med vår buss från hotellet, 

men några föredrog att pro-
menera med Anders Fre-
driksson som vägvisare.

Som körledare är han 
mycket bra, men...

Birgittas stegräknare visa-
de på 7,2 kilometer. Vi hann 
iallafall fram i tid. Tillbaka 
till hotellet. Alla åkte buss!

Färd till Glostrup
En snabb uppfräschning och 
körpärmen under armen. En 
halvtimmes färd till Glost-
rup, där vi togs emot av deras 
sångförenings manskör vid 
deras skola där framträdande 
skulle äga rum. Körerna 
skulle nu sjunga för varandra 
och dess publik.

Och som de båda körerna 
sjöng! Det är ju inte så lätt att 
förstå danska, men de sjöng 
bland annat Den lille Ole 
med paraplyen” och andra 
fina sånger. Rostocks man-
skör sjöng bland annat 
”Vaggvisa från Kentucky” 
och ett potpurry av Evert 
Taube med flera.

Det blev busvisslingar och 
hurrarop åt båda håll.

Så tog Gunnar Gustavsson 
och Lennart Karlsson fram 
sina dragspel, Lennart An-
dersson sin gitarr och spelade 
och sjöng för oss. Gunnar 
lockade fram Anders som 
sjöng ”O Sole Mio”.

Från Glostrups manskör 
kom också några solosånger.

En mycket lyckad kör- och 
sångardrabbning på andra 
sidan sundet. Det blev en 
trevlig kväll.

Forsebos hemkyrka
Söndagen väntade med hög-
mässa i Lindevangs kirke där 
manskören skulle medverka. 
Denna kyrka är Anna Forse-
bos hemkyrka när hon arbe-
tar med olika sångprojekt 
och framträdanden i Köpen-
hamn. Det är hon som tagit 
kontakterna så att manskören 
kunde göra denna sångarre-
sa. Vi vill därför tacka henne 
jättemycket för detta.

Trinitatis – Heliga Trefal-
dighetsdag. Kyrkan var full-
satt. I högmässan ingick 
också två dop. Manskören 
sjöng ”Morgensang”, ”I´ve 
got peace like a River” och 
”Tryggare kan ingen vara” 
under högmässans gång. 
Församlingen applåderade.

En upplevelse
Det blev en ganska lång 
gudstjänst eftersom det var 
nattvard också, men en upp-
levelse att få vara med om 
den danska ordningen i kyr-
kan.

Snabbt till bussen. Buffé 
var bokad på Vikens hamn-
krog, strax norr om Helsing-
borg. Mätta och belåtna satte 
vi oss i bussen som styrde 
kosan mot Vänersborg och 
Dalsland.

Vill avsluta med ett stort 
och varmt tack till Leif 
Karlsson, ordförande i man-
skören, som lagt ner mycket 

arbete på att få resan att fung-
era med bokningar, research 
med mera. Till sist, men inte 
minst, Karsten, vår chaffis 
som körde oss mjukt och fint 
både bort och hem. Ni unga 
män som tycker om att 
sjunga, anslut er till denna 
sångarskara. Det kommer ni 
inte att ångra.

Lägg på minnet: Julkon-
sert med Anna Forsebo och 
Rostocks manskör den 20 
december i Kyrkans hus.

Barbro Andersson
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Julhandla i Mellerud
Skyltsöndag 

27 november

butikerna öppna 

12-16
Använd klapptian

Önskelista

Namn: ......................................
Adress: .....................................
....................................................
Tel: .............................................

Önskelista

Namn: ......................................
Adress: .....................................
....................................................
Tel: .............................................

Julklappstips!

Varje fredag kl. 16-18 

 30%
på en vara i butiken 

(1 i varje butik) Varje lördag och 
söndag bjuder vi på 

glögg och 
pepparkaka

Kom och träffa tomten  
27 november kl. 14-16. 
Klipp ut och lämna din 
önskelista så får du en 
godispåse och har chans 
att vinna ett presentkort!

KLAPPTIA • KLAPPTIA • KLAPPTIA
Värde 10:- vid köp för 100:-
Max 10 tior vid varje köptillfälle.
Obs! Gäller ej på livsmedel,
extrapriser och undanlagda varor
Kan ej kombineras med andra rabatter

Giltig söndag 27 november
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Julhandla i Mellerud

Önskelista

Namn: ......................................
Adress: .....................................
....................................................
Tel: .............................................

Önskelista

Namn: ......................................
Adress: .....................................
....................................................
Tel: .............................................

Söndag 4/12
2:e advent

12-16

Söndag 11/12

3:dje advent

12-17
Julmarknadsdagen

Luciakröning 17.00 

Söndag 18/12
4:e advent12-16

Nytt i butiken
tomtar från

Pyntat & 
klart

30-50 %
på utvalda varor hela helgen

glöm inte bort att 

Livsmedelsaffärerna  

har ordinarie  
öppettider
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Lördag 26/11 14.30 
Kaffe o mys på Prästkragen 
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 

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

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

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

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

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

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

Behöver du hjälp? 
Välkommen att 

kontakta din lokala 
Fixus  Bilverkstad!

Fixus Bildelar Brålanda
TELEFON 0521-57 14 14

ADRESS 

E-MAIL

Göteborgsvägen  
464 61 Brålanda

bralanda@fixusbildelar.se

HEMSIDA www.fixus.fi

ÖPPET Måndag–Fredag 8–18 
Lördag 10–14

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

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

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

Här finns din lokala Fixus Bilverkstad:

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

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

Vänersborg:
A.Perssons Verkstad
Finngårdsred 116 (skogen/Öxnered)
Tel. 073-687 27 45
Vänersborgs Rostskydd & Bilverkstad
Tenggrenstorpvägen 15, Tel. 0521-622 22
Trollhättan:
Trestad Motorservice
Kardanvägen 23, Tel. 0520-790 50

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

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

Auto-Gruppen
Ör Torp, Mellerud, Tel. 0530-502 22

JULBORD
Fredag 2 dec kl 18.30 

Gestad bygdegård
Underhållning  

Anette & Ove Nyström
Anmälan: Sonja Berg 

0521-32067
Medlem i Mellerud 

kontakta Ingvar Asp för 
samåkning 0530-41821

VÄLKOMMEN!
2716 Kamratringen

Brålanda • Frändefors

Kämpar på trots motgångar
Inte bara kul och enkelt. 
Den senaste tioårspe-
rioden har frestat på 
arbetslusten, tålamodet 
och ekonomin. Mycket 
krångel har det varit. Trots 
alla motgångar tänker 
familjen på Wässby gård 
fortsätta jobbet med att 
producera mjölk.
Wässby gård i Brålanda är 
Kjell Söderqvists mammas 
föräldragård som han driver 

Välkända 1103 Bella gillar att bli omklappad av Kjell Söderqvist.

 80 år med hjälparbete
Brålanda Rödakorskrets 
har firat 80-årsjubileum. 
Genom   flitigt handarbe-
tande har de fått medel 
och kunnat hjälpa och 
underlätta både nära och 
fjärran.  
En jubileumsskrift hade 
Gunvor Linné, Anna-Lisa 
Fröjd, Barbro Fridell och 
Kerstin Andersson Carlsson 
tagit fram. Från bildandet 
1936 och fram till 1976 fann 
de inga protokoll men i Brå-
landaboken fanns det en del 
att hämta. 

Vid bildandet blev bank-
kamrer C.Th. Frendberg 

ordförande, följd av lärarin-
nan fröken Augusta Broberg, 
köpman Allan Ek och bank-
kamrer Per Elow. Från 1977 
finns protokoll. Ordföranden 
har varit 1977 Karin Karls-
son, 1992 Anna-Lisa Fröjd 
och 2008 Kerstin Andersson 
Carlsson. 2001 var medlems-
antalet på topp med 109 
medlemmar och man skriver 
att Donneraffären i hög grad 
påverkade medlemsantalet. 
2016 har de drygt 50 med-
lemmar.

Verksamhet
Rödakorskretsen deltar i in-

Gunvor Linné, medlem sedan 1961 och Anna-Lisa Fröjd, medlem sedan 
1965, har trivts i Röda korset och med möjligheten att genom inkomster 
från handarbeten och lotterier kunnat hjälpa behövande. Nuvarande 
ordförande Kerstin Andersson Carlsson bakom dem.

samlingar, utbildningar, 
flyktingarbete i Röda Kor-
sets regi nationellt och inter-
nationellt.

Man har verksamhet för 
äldre med utflykter för boen-
de på Ringhem och Solhaga. 
Skänkta handarbeten och 
annat är och har varit till stor 
glädje i deras tombola vid 
exempelvis bygdefesten  

Trogna
Gunvor Linné har varit med-
lem i 55 år och Anna-Lisa 
Fröjd i 51 år.

– Det roligaste har varit när 
vi genom försålda handarbe-
ten som medlemmarna gjort 
har kunnat hjälpa behövan-
de, säger de.

I samband med jubileet 
fick Ingrid Johansson, Lis-
beth Håkansson och Berith 
Aronsson utmärkelser och 
diplom för troget och aktivt 
medlemskap. Inbjudna gäs-
ter från RK-kretsar i grann-
områdena samt Lena Elow, 
Vänersborg, dotter till tidi-
gare ordföranden Per Elow 
deltog. En syrisk pojke 
gästade med vacker sång.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

tillsammans med familjen 
sedan 1981. Mjölkkor har 
funnits på gården sedan 
1897. Pappa Ragnar Söder-
qvist byggde ny ladugård 
1957. Lösdriftsladugård 
byggdes 2005 av Kjell. Ett 
ungdjursstall med lösdrift 
byggdes 2009 i egen regi 
med inflyttning 2010. Två 
mjölkningsrobotar installe-
rades 2014. I 30 år har han 
varit egenseminör.

Otursdrabbad 
Två dagar efter invigningen 
av lösdriftstallet hade de lå-
nat en 60-kosbesättning från 
en gård i Eskilstuna där ladu-
gården brunnit. När de byggt 
ny ladugård skulle korna 
tillbaka. Mjölken och kalvar-
na gick till låntagaren.

Ett djur i den lånade besätt-
ningen blev svårt sjukt. På 
julaftons förmiddag 2005 
fick de besked från veterinä-
ren att djuret hade salmonel-

la. När de blev fria från den 
typen av salmonella drabba-
des de året efter av en annan 
typ av salmonella.

Det blev stort pådrag med 
provtagning av alla djur var 
tredje vecka i nio månader 
och allt som gäller vid ett 
salmonellautbrott. Exempel-
vis avlivades spädkalvar då 
de inte är motståndskraftiga 
för salmonella, vilket gjorde 
att det blev avbräck i rekry-
teringen.   I september 2006 
blev de friförklarade och 
kunde leverera mjölk igen.  

Fick köpa in djur
Under tre års tid fick de nu 
köpa in djur innan de hade 
byggt upp besättningen och 
hade egen rekrytering. De 
korna och de egna har fung-
erat bra.

Kjell har drabbats bland 
annat av blodförgiftning och 
benbrott. Då var han hänvi-
sad till att anlita andra och i 
den vevan bestämde han sig 
att sätta in mjölkrobot.

Kjell nämner några som 
stöttade och ställde upp så att 
det löste sig bra genom alla 
svårigheter: Framlidne Hans 
Fröjd, foderrådgivare, tidi-
gare distriktsveterinären 
Gunnar Skenhall, ska-
dedjursbekämparen Mikael 
Häggman och det lokala 
slakteriet.

Framtidstro
Idag brukar de 210 hektar, 90 
hektar vall och resten spann-
mål. 145 kor, de flesta Hol-

stein, har en avkastning på  
10 500 – 11 000 kilo. Foder-
staten är ensilage från plan-
silo, spannmål och koncen-
trat.

All gödsel lämnar de nu till 
biogasanläggningen i Täng-
esbol och får tillbaka rötslam. 
De lejer Nils-Erik Johansson 
för gödselkörning och ensi-
lageskörden sköter Roland 
och Dan Ingvarsson i Erik-
stad. Resterande arbeten 
görs med egna maskiner.

Förutom Kjell och dottern 
Josefine som jobbar med djur 
och växtodling har de två 
stycken anställda. Fru Gunil-
la handhar bokföringen.

Kjell tycker att han har bra 
koll på djuren med robot då 
han varje dag kan se hur de 
ligger till med mjölk-
mängd, celler och allt annat 
han behöver veta. Då han 
inte är intresserad av att sälja 
tjurkalvar till avel är han inte 
längre med i kokontrollen.

Jämnt flöde
Kjell synkar var sjätte vecka 
tio till tolv kvigor från de-
cember till maj, då de semi-
neras, blir dräktiga och kal-
varna föds på rätt tid för att 
rätt antal mjölkande kor ska 
finnas till roboten. Djuren 
ska helst inte kalva på samma 
dag då det är en viss tidskrä-
vande rutin med nykalvade 
kor.
 Efter den senast smällen 
med foderförgiftning på kor-
na (se artikel för någon vecka 
sedan) fortsätter trots allt 
familjen med mjölkkorna 

 – Det har varit tufft allt 
som hänt, men samtidigt 
stärker det. Det är detta jag 
kan, har ju hållit på sedan 
1973 och hoppas det går nå-
got år till, säger Kjell Söder-
qvist.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se
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NYHET! 
Vi har nu börjat tillverka 
fönster i Accoya®, det 

fantastiska träslaget som 
inte ruttnar eller rör sig på 
minst 50 år. Läs mer på 

vår hemsida

Vi erbjuder också, 
i vissa områden, 
fönster/dörrar 
och montering till 
ett fast pris. Tänk 
på att Ni ev. kan 
ansöka om ROT-
avdrag för arbetet 
på Er fastighet.

Allmogefönster och dörrar i klassisk stil
...efter era önskemål

Allégatan 3, 464 61  Brålanda
Tel. 0521-300 41 • Mobil 070-321 21 57

info@bralandasnickeri.se • www.bralandasnickeri.se 

Fönsterspecialisten

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

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

Brålanda • Frändefors

Syförening firade 101 år
Tårtor av alla slag ser-
verades i Sundals-Ryrs 
församlingshem när sy-
föreningen firade 101-års-
fest. Eftermiddagen bjöd 
på härlig underhållning av 
Stefan med triolerna.
Stefan Andersson med sina 
tre töser Louise, Jennie och 
Johanna sjöng och spelade 
både kända kärleksvisor och 
rockiga låtar till eget komp 
på gitarr, bas och flöjt.  De 
avslutade med Anita Lind-
bloms ”Sånt är livet” och fick 
rungande applåder.  

I andakten talade Elisabet 
Johansson om Gud som de-
signat livsväven helt fantas-
tiskt och gett vissa gåvan att 
kunna väva.  

På borden låg nya vackra 
löpare som May Josefsson 
skickligt vävt på sin vävstol 
hemma i Gunnersbyn.  May 
tackades hjärtligt med en 
azalea för det gedigna, ovär-

 May Josefsson  och  Elisabet Johansson.

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft månadsmöte för 
oktober på Solrosens restau-
rang i Brålanda. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade ett 80-
tal deltagare välkomna. Uku-
lelegruppen med sin ledare 
Gun-Britt Åkesson hälsades 
välkommen som dagens un-
derhållare. Även Inga och 
Bertil Gustavsson, som hade 
ett inslag i dagens program, 
välkomnades.

Ukulelegruppen började 
med låten Kalle på Spången 
och fortsatte med Fröken 

Fräken med flera låtar till 
musik och sång.

Sedan blev det paret Gus-
tavssons programdel, som 
handlade om Östebyns 
kvarn, kraftverk och såg. Det 
var Ingas far Sten Bengtsson 
som köpte verksamheten 
1927. I början drev kraftver-
ket kvarnen och ström kunde 
ges till vissa behov i omgiv-
ningen. Det visades gamla 
stenar från kvarnen, som 
byggdes redan 1709. Det var 
en intressant berättelse som 
blev mycket uppskattad.

Efter kaffeservering fort-
satte ukulelegruppen med 
låtar som Ove Törnkvists 
Dagny, Luffarvisan, med 
mera. Deras underhållning 
var mycket uppskattad.

Tage Severinson rapporte-
rade från KPR-mötet angå-
ende trygghetsboende för 
pensionärer som nu planeras 
i kommunen. Efter lottdrag-
ning avslutades mötet och 
nationalsången sjöngs ge-
mensamt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

derliga arbetet med den 20 
meter långa väven krävt.  

Löparna är en gåva till 
församlingshemmet både 
från Sundals-Ryrs syfören-
ingen och May Josefsson. 
Syföreningsdamerna som 
fållat sidorna fick också ett 
stort tack.  

Erling Oswaldsson auktio-
nerade ut väl stickade möns-
tervantar och honung.  
Många vann blommor, godis 

eller hembakt genom en om-
gång åror.  

Syföreningen tackades för 
det goda kaffet, smörgåsarna 
och tårtfesten.  

Nöjda över en trivsam ef-
termiddag for deltagarna 
hem på snöiga vägar i den 
kyliga dimmiga kvällningen.  

Elisabet Johansson, präst och 
ordförande i syföreningen
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Ledig 
annonsplats

Ring

0530-125 40
för info och pris

LEDIG PLATS

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

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

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

DÄCK REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER

RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

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

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

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

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

Mammas Mat

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

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

Behöver du en 
egen tidning?

Brålanda • Frändefors

Grön Flagg  20 år
Förskolorna i Skerrud 
och Brålanda är med i ett 
världsomspännande ar-
bete för att vår värld ska 
bli bättre genom att de 
lär ut och praktiserar mil-
jövettig hantering av det 
som finns runt omkring 
dem. Grön Flagg fyller 20 
år.
I Grön Flagg finns det sju 
olika teman som kan anpas-
sas till alla pedagogiska 
verksamheter och ålders-
grupper. Temana vill ge in-
spiration och bidra till att 
arbetet med hållbar utveck-
ling kontinuerligt utvecklas 
och fördjupas. Efter fullgjort 

tema får man ett certifikat. 
Båda förskolorna fick sina 
första certifikat 2013. Hittills 
har de arbetat med Närmiljö, 
livsstil, hälsa samt kretslopp.

I Brålanda berättade Gu-
nilla Karlsson, förskollärare 
i Brålanda om 20-årsfirandet. 

– Det började i Dannmark 
med att några barn tyckte det 
var viktigt att spara på vatten. 
De drog igång ett projekt 
som blev Grön Flagg. Det 
växte och spreds till många 
länder i världen, exempelvis 
Sydafrika, Brasilien, Kina 
och Sverige. I alla dessa län-
der vajar nu den gröna flag-
gan. 

 I Brålanda hissade barnen 
den gröna flaggan. De sjöng 
också en härlig sång om att 
ta hand om miljön och lekte 
med ballonger.

I Skerrud höll förskollära-
ren Carina Karlsson tal.

– Ni tillsammans gör fan-
tastiska saker, planterar väx-
ter, spar på el, plockar skräp, 
sorterar förpackningar, ni lär 
er helt enkelt en massa bra 
saker som behövs för att 
bättre ta vara på vår planet, 
sade hon. 

I Skerrud firade man sedan 
med ett stort glasskalas. 

 Marianne Karlsson 
marianne@mellerudsnyheter.se 

Brålanda hissade den 
gröna flaggan, sjöng 
och viftade med bal-
longer.

I Skerruds förskola firades 20-årsjubileet med glasskalas.
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MELLERUD 
0530-444 40
roybil.se

Helgöppet hos Bilbolaget Lördag 10- 14    Söndag 11-14

8 års Batterigaranti • 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti 
Bränsleförbrukning IONIQ hybrid vid blandad körning: 3.4-3.9 l/km, CO2: 79–92 g/km. Förmånsvärde, netto beräknat med 50% marginalskatt.

@HyundaiSverige   |   #hyundaisverige

Premiär för nya 
Hyundai IONIQ hybrid.

Därför hyllas IONIQ
• Fantastisk körupplevelse
• Klassledande utrymme
• Klassledande batteriteknik
• Prisvinnande design
• Bäst prestanda
• Bästa garantipaketet
• Moderna uppkopplingsmöjligheter

från 249 900 kr

Förmånsvärde 1 409 kr

Helgen 26-27 november lanserar vi Hyundai IONIQ - tre elektri fierade 
bilar i ett koncept. Först ut är hybriden, därefter elbilen och laddhybriden. 
Alla med klass ledande egenskaper. Läs mer på hyundai.se.

PLATS FÖR AVSÄNDARE
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• Klassledande utrymme
• Klassledande batteriteknik
• Prisvinnande design
• Bäst prestanda
• Bästa garantipaketet
• Moderna uppkopplingsmöjligheter

från 249 900 kr

Förmånsvärde 1 409 kr

Helgen 26-27 november lanserar vi Hyundai IONIQ - tre elektri fierade 
bilar i ett koncept. Först ut är hybriden, därefter elbilen och laddhybriden. 
Alla med klass ledande egenskaper. Läs mer på hyundai.se.

PLATS FÖR AVSÄNDARE

Otroligt välutrustad, 
här är något av allt som ingår: 
Automatisk klimatanläggning (ACC),
Automatiskt avbländande backspegel, 
Elhissar fram & bak, Eluppvärmd ratt 
Farthållare, Filbytesvarning, 
16" Lättmetallfälgar,
Parkeringssensorer bak, Regnsensor, m.m

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka * 5 års Vägassistans * 3 års Vagnskada
*Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 2,95% rörlig ränta, 20% kontant eller inbytesbil,
54% restvärde, eff. ränta 3,62%. Bränsleförbrukning vid bl. körning 4,8-5,1 l/100 km CO2: 112-119 g/km
Erbjudandet kan Ej kombineras med andra avtal eller rabatter, Bilen på bilden är extra utrustad

Hyundai i20 1,2 Premium
nu 1 150 kr/mån*

nu 129 900 kr
Ord. pris 149 900 kr

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Mellerud 0530-444 40
www.roybil.se

Välkomna
på begagnatfest

i Mellerud!
-11 Hyundai i20 1,4 CRDi Edition 79.000 kr  NU  62.500 kr 
-14 Hyundai i10 1,0 Comfort AUT 114.900 kr  NU  89.900 kr 
-13 Hyundai ix20 1,6 CRDi Premium 129.900 kr  NU 114.500 kr
-15 Hyundai i30 1,4 Kombi Select  185.800 kr NU 149.900 kr
-12 Hyundai i40 1,7 CRDi Kombi Premium  179.900 kr NU 159.900 kr
-15 Hyundai i30 5d Sport 1,6 T-GDI Turbo  219.900 kr  NU 198.500 kr
-15 Hyundai i30 1,6 CRDi Kombi Premium AUT 224.900 kr  NU 209.900 kr                             
-14 Hyundai Grand Santa Fé 2,2 CRDi PremiumPlus 
 6 sits 4WD AUT 389.000 kr NU 369.000 kr
 
-09 Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi Avantgarde  134.900 kr  NU 114.500 kr
-14 Mercedes-Benz B 180 CDI Business  179.900 kr NU 164.500 kr
-14 Mercedes-Benz A 180 CDI BusinesspaketPLus  209.900 kr NU 189.000 kr
-15 Mercedes-Benz B 200 CDI 4MATIC AMG Styling AUT  289.900 kr NU 269.900 kr
-15 Mercedes-Benz CLA 200 CDI Shooting Brake AUT  359.900 kr NU 299.000 kr
-13 Mercedes-Benz Viano 2,2 CDI Ambiente 349.900 kr NU 299.000 kr  
-16 Mercedes-Benz C 220d Kombi AMG Styling AUT 349.900 kr NU 339.900 kr

-14 Audi A4 Allroad 2,0 TDI Avant Quattro  259.900 kr NU 239.000 kr                             
-14 Audi Q5 2,0 TFSI Quattro  299.900 kr NU 279.000 kr
 -11 BMW X3 2,0d xDrive 219.000 kr  NU 169.000 kr                             
 -13 Kia Optima 1,7 CDRi Exclusive AUT 179.900 kr NU 169.900 kr
  

Fler erbjudande i hallen. Välkomna in!

Köp till
Metallic 150 kr/mån
Vinterhjul 222 kr/mån
Service 215 kr/mån

SPARA
20 000 kr
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Tösse vill spetsa sin trupp
FOTBOLL 
Tösse IF kan blicka tillbaka 
på en godkänd säsong från 
året i division 5 Dalsland. 
Säsongens åttonde plats 
är okej sett till att laget 
knapt hade samma lag 
från en match till en an-
nan.
Problemet för Tösse föregå-
ende säsong var att laget gick 
runt på för tok många spela-
re. Man saknade kontinuite-
ten för att kunna prestera på 
max.

 Tränare Tomas Magnus-
son hade inte mycket val, då 
många spelare jobbar och 
studerar på andra orter.

Inför säsongen 2017 kom-
mer problemet att kvarstå 
men trots det skall det bli en 
del förändringar menar fot-
bollssektionens Tomas 
Magnusson.

– Till nästa säsong ska vi 
använda lite mindre spelare. 
Vi gick runt på 40 spelare i 
år. Det blir lite svårt att få ett 
samspelt lag då, berättar han.

Han kommer även med det 

glädjande beskedet att laget 
ser ut att bestå.

– Tror inte vi tappar någon, 
vi får några istället. Ett par 
riktigt bra spelare. Det blir 
förhoppningsvis klart inom 
någon vecka, berättar Tomas 
från fotbollssektionen.

Nu återstår det att se om 
Tomas & Tomas kan få till en 
bättre säsong än i fjol. Laget 
kom före Fengersfors, vilket 
var ett av delmålen.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse ser ut att behålla största 
delen av truppen från förra året 
och spetsa den med några riktigt 
bra nyförvärv. 

”Alla ska dra åt samma håll”
FOTBOLL 
Efter sista matchen med 
Kroppefjälls IF i höstas 
tänkte han lägga tränar-
karriären på is. Men nu har 
Michael ”Svea” Eriksson 
hoppat på nästa uppdrag 
med nyfunnen energi.
Michael tränade Kroppe-
fjälls IF och slutade på en 
andraplats i division 6 Dals-
land, på samma poäng som 
vinnarna och bara tre mål 
ifrån en uppflyttning. Efter 
den avgörande matchen var 
det en märkbart besviken 
Michael som Melleruds Ny-
heter intervjuade.

Men nu, två månader sena-
re, är suget tillbaka.

– Jag hade det jobbigt per-
sonligt och var trött på det när 
säsongen var slut. När Jim-
my Andersson ringde kände 

jag först att jag inte ville. 
Men jag fick tänka lite och ju 
mer jag tänkte ju mer sugen 
blev jag. Nu tycker jag att det 
ska bli kul, berättar Eriksson 
som var nära att tacka nej till 
Håfreströms fråga om att han 
skulle bli den nya tränaren.

Hoppas många stannar
Nu tar han över Håfreström 
efter Kreshnik Bytyqi och 
Anton Öhrling som agerade 
spelande tränare under sä-
songen. En säsong som inte 
blev som de hade tänkt då 
man slutade på en femte 
plats. Sett till spelartruppen 
så har man en stor kapacitet, 
något Michael hoppas kunna 
utnyttja.

– Jag vet nästan ingenting 
mer än att vi börjar i januari. 
Jag vet inte vilka som stannar 
eller kommer. Det är några 

jag vet som inte bestämt sig 
hur de ska göra. Men jag 
känner de flesta och jag 
hoppas många stannar kvar. 

Boost in
Han har en spelande hjälpträ-
nare på väg in, som enligt 
Michael kommer bli en boost 
för laget.

– Hjälptränaren är klar, ett 
fruktansvärt bra nyförvärv. 
Kommer det någon lite bättre 
spelare till ett lag så blir det 
ofta ett lyft för alla.

En sak är säker; Eriksson 
vill bygga ett lag där alla drar 
åt samma håll.

– Allt beror på vilken trupp 
vi får och att vi får en bra 
sammanhållning. Det har 
varit lite dåliga vibbar tidiga-
re, så jag vill få alla att dra åt 
samma håll. Vi släppte in 
mycket mål i fjol, så försva-

Michael Eriksson t.h. var tre mål 
ifrån uppflyttning med Kropp-
efjälls IF i division 6. Nu tar han 
över Håfreströms IF. 

Rastacupen avgjordes i helgen
FUTSAL 
Det blev inget försvarande 
av titeln för Håfreströms 
IF, fjolårets mästare i 
Rastacupen. Laget tog 
sig till final även i år, men 
förlorade mot Färgelanda 
IF med 1-3.
Det var flera lokala lag igång 
och spelade futsal i helgen i 
både dam, herr och P16-klas-
sen. 

I den yngsta serien slutade 
Melleruds IF i topp av fyra 
lag. I den lilla turneringen i 
den stora tog man sju poäng 
av nio och slutade på samma 
poäng och målskillnad, lik-
ssom Vänersborgs IF. Till 
slut slog tävlingsledningen 
fast att Vänersborgslaget 
stod som segrare.

Damerna ut på straffar
I damturneringen hade Åse-
bro/Brålanda två lag repre-
senterade och Frändefors ett. 

Åsebro/Brålandas rosa lag 
och Frändefors fick lämna 
redan efter gruppspelet. För 
Åsebro/Brålandas svarta lag 
gick det bättre. Laget kom 
tvåa i sin grupp efter IK Gau-

thiod och fick spela slutspel. 
Där tog det stopp på straffar 
mot IK Rössö. 

– All heder till tjejerna. Vi 
gör en kanonturnering rakt 
igenom, i futsal kan allt hän-
da och då blir det som det blir. 
Vi möter ett jättebra lag idag 
och vi är ett lag bland de bra 
lagen. Vi saknar egentligen 
inget, det var bara inte vår tur 
att komma långt idag, sade 
Åsebro/Brålandas tränare 
Glenn Öder efter turneringen 
på söndagskvällen.

Håfreström försökte  
försvara titeln
På herrsidan fanns det fler lag 
representerade. I grupp A tog 
sig både FC Mellerud och 
Melleruds IF vidare. I match-
en lagen emellan blev det 
0-0. 

Värre var det för Frände-
fors och Brålandas andralag 
som fick lämna turneringen 
efter gruppspelet. Två mål 
skiljde Frändefors från en 
plats i slutspelet.

För Brålandas förstalag 
blev det kval till slutspel, 
precis som för Mellerud. 

Men till skillnad från Melle-
rud så vann Brålanda sin 
kvalgrupp och kunde stoltse-
ra med en plats i slutspelet. 

Där ställdes man mot tuf-
fast möjliga motstånd i form 
av Vänersborgs IF, Håfre-
ströms IF samt Liberta Futsal 
Club. Det blev tre förluster 
för ett kämpande Brålanda.

Håfreström tog sig vidare 
från både grupp och slutspel 
till semifinal med bara ett 
poängtapp i form av 1-1 mot 
Liberta FC. Väl i semifinal 
ställdes man mot FC Melle-
rud, som vann sin slutspels-
grupp tämligen enkelt. 

Spännande match
Det blev en spännande match 
med äkta derbykaraktär och 
fjolårsmästarna vann med 
3-2 mot FCM.

”Håfre” hade chans att 
försvara titeln i Rastacupen 
men Färgelanda IF blev för 
svåra. Matchen slutade 1-3 
till Färgelandas fördel.

– Riktigt surt faktiskt. Vi 
gör i stort sett en väldigt bra 
cup, där vi går obesegrade 
fram till finalen, där det inte 
riktigt vill sig. Vi får inte in 

bollen på de chanserna vi har. 
De har tre chanser och gör tre 
mål tyvärr. Men man kan inte 
alltid vinna, konstaterade 
Håfreströms Viktor Öhrling 
efter turneringen.

Bestred slantsinglingen
Efter turneringen går det att 
konstatera att Dalsland i stort 
återigen står för en fin insats 
mot många tuffa lag. För vårt 
lokalområde har vi två lag i 
semifinal på herrsidan och ett 
pojklag några formaliteter 
ifrån att vinna P16-turnerni-
gen. 

Och på tal om formaliteter. 
Åsebro/Brålanda bestred 
beslutet från tävlingsled-
ningen att deras slutspels-
grupp skulle avgöras med 
slantsingling efter att de och 
IK Rössö slutat på samma 
poäng och samma målskill-
nad. Det fick istället avgöras 
på ett sportsligt sätt, med 
straffar, som de tyvärr förlo-
rade. Men starkt att våga 
bestrida det osportliga i en 
slantsingling.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

ret ska vi bygga upp starkt, 
berättar han.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjäll fick 
en ansiktslyftning

I stort sett samtliga fast-
igheter på Kroppefjäll har 
fått sig en utvändig upp-
fräschning under somma-
ren.  De har målats och 
en del reparationer har 
genomförts.
– Det behövdes verkligen 
och det blev ett riktigt lyft. 
Det blev nästan helt klart i år, 
de fastigheter som inte blev 
färdiga tar vi nästa sommar, 
säger Mikael Olsson, ägare 
till anläggningen.

– Jag tycker det är heder-
värt av Mikael att renovera 
upp området som är mycket 
vackert och värdefullt för 
hela Dals Rostock, konstate-
rar Ronny Westerlund, som 
utförde måleriarbetena.

Rostocksborna har i alla 
tider promenerat i idyllen på 
området, bland de röda husen 
med vita knutar. Även nu när 
anläggningen drivs som ett 
asylboende är det många ro-

stocksbor och turister som 
rör sig i området.

– Vi har fått många positiva 
kommentarer om att vi håller 
efter fastigheterna, säger 
Mikael.

Det är många som är enga-
gerade i området och det är 
Mikael mycket tacksam 
över.

– Det är viktigt att bevara, 
det finns inte så många an-
läggningar som Kroppefjäll i 
Sverige, understryker han.

Som mest hade asylboen-
det 240 boende, antalet har 
minskat till dagens 90-95 
boende. Det innebär att sex 
röda stugor, som fungerat 
som asylboende,  numera 
står tomma. I fem av de andra 
röda stugorna bor det hyres-
gäster.

Det är enbart hotelldelen 
som idag fungerar som asyl-
boende.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Det färdiga resultatet när renoveringen av huvudbyggnaden stod klar. 
Foto: Ronny Westerlund.

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

Volvo XC60 Classic. Nu med AWD och automat på köpet
Volvo XC60 Classic är fullutrustad med all den senaste tekniken för säkerhet och kommunika-
tion. Nu bjuder vi också på AWD fyrhjulsdrift och automatlåda* så att du verkligen får ut mesta 
möjliga av din nya XC60. För att hålla dig säkert på vägen skickar vi också med vinterdäck 
monterade på Volvo Original aluminiumfälg.  Välkommen på en provkörning! 
*AWD+aut till D4, aut till D3 t.o.m 31 dec 2016.

Prisex. Volvo XC60 Classic    Pris   

D3 Classic Kinetic Edition. Automat inkl klimatpaket och Volvo On Call  312 800:-  
D4 AWD Classic Summum. Automat inkl klimatpaket och Volvo On Call  388 800:-  

MADE BY SWEDEN
Volvo XC60 Classic Edition 

Från 299 900:–

Mellerud  
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
 Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

VINTERHJUL PÅ KÖPET
Köper du en ny Volvo så bjuder vi på vinterdäck  
monterade på Volvo Original aluminiumfälg.  
Värde från ca 12 000:– 
Gäller vid köp av ny Volvo V/S60 och V/S60CC t.o.m 31 dec. 2016.

VOLVO V60. FAMILJENS SPORTKOMBI.
Familjebilen som är fantastisk på vägen. I Businessutförande får du riklig 
utrustning med bland annat High Performance ljudanläggning med Bluetooth, 
parkeringssensor bak, farthållare med mera. Allt till ett mycket attraktivt pris.

Prisexempel  Pris  Privatleasing* 

Volvo V60 T3 Business, 152 hk, inkl Metallic 251 800:- 3 295:-/mån 

Mellerud tappade serieledning

Melleruds IBK – 
Billingsfors IBK

5-12 
(1-3, 2-7, 2-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
Daniel Blücher, 2
Michael Lind, 2
Ove Zetterström 1

SLUTRESULTAT

Giants Eric Johansson försöker ta sig fram i en offensiv, men Billingsfors Fredrik Ömnehag hade koll. 
Foto: Andreas Asp

INNEBANDY 
Serieledarna Giants möt-
te serietvåan Billingsfors 
i Rådahallen i lördags. En 
ren seriefinal som gäster-
na gick segrande ur med 
12-5.
Det var upplagt för fest när 
den tidiga seriefinalen i her-
rarnas division 6-innebandy 
skulle slås igång. Giants stod 
upp starkt mot ett bra Bil-
lingsfors som tog ledningen 
tidigt i första perioden. Men 
precis före paus reducerade 
Giants som hoppades få med 
sig det psykologiskt viktiga 
målet för paus.

– Vi låg under med 2-0 i 
första perioden. Sedan gjor-
de vi 1-2 med 40 sekunder 
kvar av första. Väldigt psy-
kologiskt viktigt, men de gör 
1-3 sekunderna efter så vi 
fick inte den psykologiska 
övertaget som vi ville ha in i 
omklädningsrummet, berät-
tar spelande tränaren Micha-
el Lind.

Negativ effekt
Istället blev det motsatt ef-
fekt vilket visade sig tydligt 
i den andra perioden. 

Billingsfors gjorde både 
4-1 och 5-1 innan Michael 
Lind själv reducerade sju 
minuter in i perioden. Gäster-
na hade fått ett momentum 
som var svårt att sakta ner 
och innan perioden var över 

stod det 2-10 på resultattav-
lan.

Daniel Blücher reducerade 
för Melleruds IBK och satte 
en balja direkt i inledningen 
på den tredje perioden.

Minimera misstagen
När sedan också Ove Zetter-
ström nätade med elva minu-
ter kvar av matchen tändes en 
gnutta hopp om ett mindre 
mirakel i Rådahallen. De 
tankarna släcktes ner i och 
med ”Billingens” elfte mål i 
matchen som slutade 5-12 till 
slut.

– Det var inte alls kul. Men 

vi gör ingen jättedålig match 
heller. Det är egentligen inte 
mycket att säga. Det är små 
marginaler, de sätter det de 
skjuter på, vi gör det inte. 
Sedan är ju Billingsfors ett 
bra lag, de har varit med i 
toppen i alla år. Det visste vi 
innan matchen också. De 
vann rättvist, ibland går allt 
in, ibland inget, som för oss. 
Vi gör några enkla misstag i 
matchen, som man gör 
ibland, men det gäller att 
minimera dem. Bara att ta 
med sig detta och lära sig till 
nästa match, säger tränaren 
Lind.

Nu vänder serien för ”Gi-
ants” som redan på fredag 
ställs mot Orust i en tuff 
bortamatch.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Ledare för
Sverigelaget

Freddy Alm, Mellerud, 
har blivit huvudledare för 
Sverigelaget på längdski-
dor i Special Olympics. Nu 
tränas det för fullt inför 
vinterspelen i Österrike i 
mars.
Special Olympics  är en in-
ternationell organisation in-
riktad på sport för unga med 
funktionsnedsättningar. En 
del av Svenska Parasportför-
bundet och Sveriges Pa-
ralympiska kommitté.

Freddy Alm kom i kontakt 
med organisationen när han 
för tio år sedan tränade inför 
sitt livs första Vasalopp. 

– Anders Emanuelsson i 
Dalskog var ledsagare till en 
skidåkare och frågade om jag 
ville åka med och träna med 
dem, berättar Freddy. 

Och på den vägen är det. 
Året därpå var han själv led-
sagare och därifrån gick ut-
vecklingen snabbt till ett 
flerårigt ledaruppdrag för 
parasportlandslaget.

Fyra VM har han varit med 
om och  i våras utsågs Freddy 
till huvudledare för sverige-
laget i längdskidor i Special 
Olympics. Nu står vinterspe-
len i Österrike för dörren. 

Special Olympics World 
Winter Games 2017 arrang-
eras i Graz, Schladming, 

Freddy Alm från Mellerud är trä-
nare för längdskidlaget i Special 
Olympics. Foto: Privat.

Ramsau och Styria den 
14- 25 mars 2017. Över 
3 000 idrottare från 110 län-
der kommer att mötas i nio 
olika idrotter.

Det svenska Sverigelaget, 
under ledning av Freddy 
Alm, åker nu på söndag till 
Bruksvallarna för att träna 
inför de kommande utma-
ningarna. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Vill du vara med och 
utveckla vårt café?
Vi söker flera medarbetare till vårt café med  
tillträde i februari 2017.
Utbildning och erfarenhet från restaurang/café 
eller som kallskänka är meriterande.
Tjänsterna är deltid och med schemaläggning 
på helger och kvällar.

Ansökan endast via epost
jobb@blomsvaruhus.se

Ansökan senast  2016-12-20

• Växthuspersonal /växthusarbetare: 
• Säsongsjobb i växthus 
• Sommarjobb i växthus 

Gällenäs Grönsaker AB odlar färska grönsaker
utan för Brålanda vid Vänern. 
Vi erbjuder konsumenter i närområdet – Väst Sverige  
– smakrika matupplevelser. Odlade på ett hållbart sätt. 

Fr.o.m. 2017 söker vi kollegor för följande tjänster: 

Kolla på facebook/gallenasgardogronsaker 
för mer information 

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

Mellerud
 Ängenäs  

Marklägenheter, 
nyproduktion, hög 

standard. 
Sahlinsgatan 15 B 

3 r.o.k. 87 kvm 
Ledig 17-01-01

Sahlinsgatan 24 A 
4 r.o.k. 105 kvm 

Ledig 17-03-01 eller 
tidigare

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.

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:                                                

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Stora som små, fl ak & skåp! 

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

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

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

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

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

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

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

Vår CLAAS säljare 
i Dalsland och 

Bohuslän
Lennart Eriksson 

072-748 70 93

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

olesensbygg@gmail.com

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

Ring 
så gräver jag!

Stefan

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

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

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

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

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

LEDIGA PLATSER

Ny förlust för 
Mellerud som 
ligger illa till

FUTSAL 
Efter fyra spelade matcher 
i Svenska Futsalligan har 
Mellerud fortfarande inte 
tagit en poäng. I torsdags 
gästade man Uddevalla 
och förlorade mot förra 
årets tvåa, IFK Uddevalla.
FC Mellerud åkte till Udde-
valla med förhoppning att 
likt Borås AIK gjorde i sam-
ma omgång, att skaka om 
storlagen. Men Mellerud 
lyckades inte, utan fick 
mycket tungt inkassera sin 
fjärde förlust.

IFK Uddevalla – 
FC Mellerud 
6-2 (2-1)

Svenska futsalligan 
söder

Målskyttar FCM:
Jonathan Gustavsson 
Iba Ramic 

SLUTRESULTAT

Det började fint för FCM, 
som tog ledningen inför 
drygt 500 personer i Agne-
bergshallen. Jonathan Gus-
tavsson gjorde 1-0 för Mel-
lerud efter bara två minuter. 
Men inom loppet av fyra 
minuter hade hemmalaget 
vänt på kronan till sin favör.

I mitten av den andra peri-
oden reducerade lagets mes-
te målskytt Iba Ramic till 
2-3, men närmare än så kom 
aldrig Mellerud en seger. 

IFK utökade ledningen 
bara några sekunder senare 
och därmed släcktes allt 
hopp för FC.

Mellerud ligger nu sist i 
Svenska Futsalligan efter 
fyra spelade matcher. Det 
skiljer tre poäng upp till 
Skoftebyn som tog sin första 
seger i helgen, så även till 
Torslanda och Skövde Uni-
ted.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
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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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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

20.00 Basket: EM-kval, damer, 
 Sverige - Finland
22.00 Leende guldbruna ögon
23.00 Line of duty
00.00 Dold
00.30 Skolpojkarna - tecken-
 språkstolkat
01.00 MiffoTV - syntolkat
01.30 Kobra
02.00 Midnattssol

20.15 Ridsport: Sweden Interna-
 tional - Indoor Cross Country
21.15 Next level
21.30 Mitt i naturen - syntolkat
22.30 Billions
23.25 Uti bögda
23.55 Jag är muslim
00.25 Robins
00.55 Korrespondenterna
01.25 Nattsändningar

21.00 SVT 60 år: Jubileumspro-
 grammet - teckenspråks-
 tolkat
23.20 Leende guldbruna ögon -
  syntolkat
00.20 The Collection
01.15 Konstnärsdrömmen
02.15 Naken
02.45 Hitlåtens historia - Don't 
 look back in anger

21.00 Dreamhack Winter 2016
23.30 Hanna badar med en 
 kändis
23.45 Insiativet (Initiativet)
00.20 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
01.10 Mitt i naturen
02.10 Strömsö
02.40 Mobilfotograferna

13.00 UR Samtiden
16.00 Lärlabbet
16.30 Det söta livet - jul
16.45 Drottning i rosornas krig
17.40 Forskarköket
18.30 Island runt
19.10 Världens fakta: Dagen D
20.05 Familjen Medicis maktspel
21.00 Seriestart: Kameldjurens 
 comeback
21.50 Tonår i Guantánamo
22.35 Världens fakta: Kinesiska 
 murens hemligheter
23.25 Hotell med twis

13.00 UR Samtiden
16.00 Historiska person-
 ligheter
16.20 Världens medicin
16.45 Made in Africa
17.15 Kvalitet
17.45 Vårt papperslösa äktenskap
18.40 Verkligheten och jag
19.10 Världens natur: Sri Lanka
20.00 Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
21.00 Studio natur
21.30 Cityliv på taken
22.20 Världens fakta: Dagen D
23.15 Kameldjurens comeback

13.00 UR Samtiden
16.00 Island runt
16.45 Vår mänskliga hjärna
17.35 Världens medicin
18.00 Studio natur
18.30 Världens natur: Sri Lanka
19.20 Bygga hus av skrot
20.05 Seriestart: Skattjägare
21.00 Godhet i generna
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
23.25 Cityliv på taken

09.00 UR Samtiden
15.00 Historiska person-
 ligheter
15.20 Kvalitet
15.50 Godhet i generna
16.40 Familjen Medicis maktspel
17.35 Bygga hus av skrot
18.20 Kameldjurens comeback
19.10 Mäktiga miljöer
20.00 Vetenskapsstudion
20.30 Seriestart: Irland med 
 Simon Reeve
21.20 Vår mänskliga hjärna
22.10 Island runt
22.50 Dokument utifrån
23.50 Studio natur

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 The sitter
22.45 Simpsons
23.15 Family guy
23.40 American dad
00.05 Scrubs
01.05 How I met your mother
02.00 My name is Earl
02.30 American dad
02.55 Out there
03.15 Grimm
04.00 Våra värsta år
04.50 Just shoot me
05.10 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
10.35 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 Fast & furious
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
04.05 Grimm
04.45 Våra värsta år
05.35 Seinfeld

06.00 Grimm
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Brooklyn nine nine
17.00 Scrubs
18.00 Cops
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00	 X-files
22.00 Repo men
00.20 Family guy
01.20 Scrubs
02.15 My name is Earl
02.35 Seinfeld
03.00 Family guy
03.45 Cops
04.30 Nattsändningar

06.00 Best ink
06.55 The new normal
07.20 Ink master USA
08.15 The Goldbergs
08.40 Fear factor USA
10.00 Face off
11.00 Ink master USA
12.00 Continuum
13.00 NCIS: Los Angeles
15.00 Last man on earth
15.30 Almost genius
16.30 Percy Jackson: Monster-
 havet
18.30 Kevin can wait
19.00 Community
20.00 Simpsons
21.00 Crank
22.50 The medallion
00.45	 SWAT	–	firefight
02.25 Fast & furious
04.10 Seinfeld
04.35 Cops
04.55 Men at work
05.20 The new normal

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  En bild berättar
11.50  Makt hos mig
12.20  Allt för Sverige
13.20  Matiné: Much ado about 
 nothing
15.10  56:orna - en historia om 
 Sverige
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  Konstnärsdrömmen
22.00  Skolpojkarna
22.30  Makt hos mig
23.00  Gymnasieångest
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Konstnärsdrömmen
12.45  Uppdrag granskning
13.45  Kobra
14.15  Förrättningen
14.35  Leende guldbruna ögon
15.35  56:orna - en historia om 
 Sverige
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Mitt i naturen
21.00  Plus
22.00  Opinion live
22.45 	Pedofiljägaren
23.40  SVT Nyheter
23.45-00.45  Uppdrag granskning
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  Mitt i naturen
12.45  Harold och supersmarta 
 myggan Anabel
13.05  Plus
14.05  Opinion live
14.50  Robins
15.20  Gomorron Sverige
15.40  Mord och inga visor
16.30  Guldläge
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  SVT 60 år: Jubileums-
 programmet
22.20  SVT Nyheter
22.25  Seriestart: Trettiplus
22.35  Trettiplus
22.50  Seriestart: Bletchley circle
23.35  Nattsändningar

06.15  Fråga doktorn
07.00  Opinion live
07.45  Uppdrag granskning
08.45  Vid lägerelden
09.15  Konstnärsdrömmen
10.15  Kobra
10.45  Moraeus med mera
11.45  Guldläge
12.15  Vinterstudion
12.30  Längdskidor: Världscupen
14.10  Vinterstudion
14.30  Trettiplus
14.50  Allt för Sverige
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: About time
00.30 Nattsändningar

08.30  SVT 60 år: Svenska tv-
 historier
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  SVT 60 år: Svenska tv-
 historier
20.00  Jag är muslim
20.30 	Världens	Sofia	Jannok
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Hitlåtens historia - Don't 
 look back in anger
22.45  Nattsändningar

08.30  SVT 60 år: Svenska tv-
 historier
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  SVT 60 år: Svenska tv-
 historier
20.00  Året var 1956
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Aftershock
00.30  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  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  Vi valde vår dröm
20.00  Garn – en folkrörelse
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Melancholia
00.00  Jorden runt med Line
00.30  Rakt på
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Världen är din
09.35 	Profilerna
10.05  Seriestart: Grillat med 
 Hrefna
10.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vem vet mest?
13.05 	Världens	Sofia	Jannok
13.35  Vi valde vår dröm
14.05  Garn – en folkrörelse
15.05  Vetenskapens värld
16.05  Sverige idag på romani
16.20  Min sanning: Jonas 
 Gardell
17.20  Världens natur: Sri Lanka
18.10  En norsk rymdodyssé
19.00  Kulturstudion
19.05  Återfödelsen - Den syriska 
 exilorkestern
20.00  Kulturstudion
20.05  Utvandrarna
23.00  Kulturstudion
23.05  Hitlåtens historia - Don't 
 look back in anger
23.35  Jag är muslim
00.05  Dold
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

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
16.50  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35  112 – på liv och död, forts
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Bonde söker fru
21.00  Syrror
22.00  Nyheterna
22.35  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 - 03.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Att bygga sitt dröm-
 hus
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  Halvtid - partiledardueller
21.00  Svenska fall för FBI
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 Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.40  Att bygga sitt drömhus
13.50  Halv åtta hos mig: England
14.50  Sveriges mästerkock
15.50  Husjägarna
16.50  Äntligen hemma
17.50  V75-Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Idol 2016
21.30  Parlamentet
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Idol 2016: Röstnings-
 program
22.45  Idol extra
23.10  Sin City: A dame to kill for
01.20  Watchmen
04.40 	Jamie's	fish	suppers	

06.00  Lucky dog – en andra 
 chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Idol 2016
12.55  Idol 2016: Röstnings-
 program
13.20  Idol extra
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Halv åtta hos mig
16.55  Bonde söker fru
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00  Så mycket bättre
21.35  Skyfall
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Skyfall, forts
00.40  Fleming: The man who 
 would be Bond

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

www.mellerudsmaklarna.se

Dals Långed, Bräckan 7
Sjönära villa
Boyta: 90 kvm. Brygga, Carport.
Tomt: 1178 kvm

Pris: 975.000:- el. bud

Dals Rostock, Hällavägen 8
Liten 2-plansvilla, delvis ren. 
3 rum och kök. Boyta: 56 kvm. 
Tomt: 1125 kvm. 

Pris: 280.000:-

Mellerudsgatan 16
1½-plansvilla m. källare, centralt i Mellerud. 
Boyta: 131 kvm. Uppvärmning: luftvärmepumpar 
och braskamin. Tomt: 1.013 kvm. 

Pris: 625.000:- sänkt pris

Östra Bleken
Mycket välskött fritidsstuga, 3 rum o kök, ingla-
sad altan. Garage, gäststuga, växthus o förråd.
Tomt: 1454 kvm. 

Pris: 625.000:-

Ånimskog, Årebol (vid Skolmuseet)
Välrenoverad äldre villa 5 rum och kök 
Ek. byggn. rep. behov.
Tomtt: 3300 kvm.

Pris: 538.000:-

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Bäckefors
– mitt i Dalsland

Onsdag 7 december
Manusstopp:

Torsdag 1 december

TEMASIDOR
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Midnattssol - syntolkat
22.00 SVT 60 år: Jubileumsprogrammet 
 - syntolkat
00.20 Landet runt - teckenspråkstolkat
01.05 Insiativet (Initiativet) - meänkieli
01.20 Insiativet (Initiativet) - meänkieli
01.35 Uppdrag granskning
02.35 Vid lägerelden

21.00 Tjockare än vatten - syntolkat
21.45 Historieätarna - syntolkat
22.45 Det sitter i väggarna
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Insiativet (Initiativet) - 
 romani chib

21.00 Historieätarna
22.00 Min sanning: Per Holknekt
23.00 MiffoTV - teckenspråkstolkat
23.30 Kalkyl - teckenspråkstolkat
23.45 Allt för Sverige

09.00 UR Samtiden
15.00 Silvertärnans fantastiska 
 resa
15.15 Verkligheten och jag
15.45 Vår mänskliga hjärna
16.30 Lärlabbet
17.00 Pilgrimsvandring med Simon Reeve
18.00 Motor: VM rallycross
20.00 Seriestart: Frozen planet
21.00 Island runt
21.40 Skattjägare
22.30 Vetenskapsstudion
23.00 Tonår i Guantánamo

13.00 UR Samtiden
16.00 Konsten att hantera 
 kulturkrockar
16.15 Kvalitet
16.45 Familjen Medicis maktspel
17.40 Slå i London
18.10 Made in Africa
18.40 Vår mänskliga hjärna
19.30 Vetenskapsstudion
20.00 Franska kusten från ovan
20.10 Kameldjurens comeback
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 Franska kusten från ovan
16.10 Världens medicin
16.35 Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
17.35 Cityliv på taken
18.25 Familjen Medicis maktspel
19.20 Skattjägare
20.10 Världens natur: Sri Lanka
21.00 The Fashion Fund i New York
21.40 Frozen planet
22.40 Dokument utifrån: Turkiets starke 
 man
23.35 Medialized

06.00 Wizard wars
07.00 The new normal
07.25 Face off
08.30 Seinfeld
08.55 The Goldbergs
09.25 Enlisted
10.25 Community
11.25 Last man on earth
11.55 Percy Jackson: Monsterhavet
14.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 How I met your mother
20.30 2 1/2 män
21.00 Kevin can wait
21.30 Fresh off the boat
22.00 Crank: High voltage
23.55 2 1/2 män
00.25 Fresh off the boat
00.55 How I met your mother
01.25 Almost genius
02.20 Brickleberry
02.40 Enlisted
03.25 Chevaleresk: Stilsäkert med 
 Måns & Wiberg
03.50 112 Aina
04.15 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 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Chevaleresk: Stilsäkert med Måns 
 & Wiberg
22.30 112 Aina
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.30 Family guy
03.15 My name is Earl
03.40 Nattsändningar

06.00 Grimm
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 American pie: The wedding
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.30 Family guy
03.20 My name is Earl
03.45 American dad
04.05 Nattsändningar

06.15  Plus
07.15  Mitt i naturen
08.15  Sverige!
08.45  Robins
09.15  Vinterstudion
09.30  Längdskidor: Världscupen
10.35  Vinterstudion
10.45  Ridsport: Sweden International
11.45  Vinterstudion
12.00  Längdskidor: Världscupen
13.25  Vinterstudion
14.00  Ridsport: Sweden International - 
 GP Hoppning
15.00  Vinterstudion
15.30  Skidskytte: Världscupen Östersund
16.45  Vinterstudion
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Sportspegeln
11.30  Det sitter i väggarna
12.30  Sverige!
13.00  SVT 60 år: Jubileumsprogrammet
15.20  Kärlek vid första ögonkastet
15.35  Matiné: Från vinterviste till 
 sommarfjäll
16.40  Gomorron Sverige sammandrag
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 - 01.05  Bletchley circle
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Fråga doktorn
11.45  Skolpojkarna
12.15  Makt hos mig
12.45  Gymnasieångest
13.00  Nytt tak på riddarens hus
13.05  Moraeus med mera
14.05  Historieätarna
15.05  Matiné: Flottans kavaljerer
16.40  Gomorron Sverige sammandrag
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  Seriestart: Tänk till - Melanin
23.15  SVT Nyheter
23.20 Nattsändningar

08.30  Hitlåtens historiar
09.00  SVT Nyheter
09.05  Året var 1956
10.05  Gudstjänst
11.05  Sverige idag på romani chib
11.15  Svart sol
11.30  Vi valde vår dröm
12.05  Kulturstudion
12.10  Återfödelsen 
13.05  Kulturstudion
13.10  Utvandrarna
16.05  Kulturstudion
16.15  SVT Nyheter
16.20  Sverige idag på meänkieli
16.25  Fyren på Utvær
16.35  Grillat med Hrefna
17.00  Amina och Alicia teckenspråk
17.20 	Kortfilmsklubben	-	franska
17.35  Dai, domanda!
17.46 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00  Skidskytte: Världscupen Östersund
19.00 	Profilerna
19.30  Världen är din
20.00  Min sanning: Per Holknekt
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
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!
08.46 	Kortfilmsklubben	-	franska
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Magnus - schackgeniet
23.30  Agenda
00.15  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Korrespondenterna
20.30  Jorden runt med Line
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dold
22.45  Dubbelliv i New York
23.45  Världen är din
00.15  Förväxlingen
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  24 Vision
02.00  Nattsändningar

06.00  Lucky dog – en andra chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Så mycket bättre
12.55  Fotbollsgalan
14.55  Hellenius hörna
15.55  Castros krokodiler
16.55  Syrror
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Hellenius hörna
21.00  Beck: Vägs ände
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Beck: Vägs ände, forts
23.05  Maktspel
01.15  Dicte
02.15  Svenska fall för FBI
03.15  Brottskod: Försvunnen
04.20 - 04.45  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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  Tina i fjällen
21.00  Sverigequizen
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 

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 

  
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Attraktivt sjöläge!

Mellerud / Vita Sannar / Örnudden
Tomterna A2 ( 2010 kvm ), A3 ( 1150 kvm ) och B1 ( 2180 kvm ) Pris : 495 000:-
Tomterna C15 ( 1180 kvm ) och C16 ( 1220 kvm ) Pris : 595 000:-
På dessa tomter får byggas 1½-plans villa 160 kvm samt garage 40 kvm. Kommunalt VA ingår och fiber finns på området. Gångav-
stånd till stranden ca:a 2 min och tillgång till brygga.

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning tors. 1 dec. kl. 17-18

             Ring och boka!

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:- 

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:- 

ÅSENSBRUK - Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och 
sjöutsikt över Upperudshöljden. Rymlig och 
genomtänkt interiör, 4 sovrum, vardagsrum med  
braskamin. Fristående garage.

Pris 1.375.000:- 

ÅSENSBRUK - Viravägen 7 
1-plans tegelvilla i Åsensbruk! Flera renoveringar ut-
förda, bl.a. nytt värmesystem som gagnar för en låg 
boendekostnad! Lättskött tomt i lugnt och gemytligt 
område nära gång- och cykelväg till badplatsen. 

Pris 550.000:- 

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

Pris 975.000:- 
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MNYHETER
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Tel. butik 105 04  Mellerud
Priser gäller v. 47. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

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

Crunchy
ICA. 800 g. Jfr pris 15,62/kg.
Gäller sorterna Naturell, 
äpple/kanel & Russin.
Max 1 köp/hushåll.

Gurka ICA. Spanien. 280-350 g.
Klass 1. Jfr pris 14:39-17:86/kg.

Julmust
Apotekarnes. 140 cl. 
Jfr pris 5:36/liter + pant 4 kr. 
Max 1 köp/hushåll.

Skölj-, Tvättmedel
ICA. 750 ml, 750 g. 
Gäller: Sköljmedel 750 ml. 
Tvättmedel 750 g. 
Jfr pris 0:30-0:62/tvätt.

Var medmbraå

Pizza
ICA. 350-380 g. Fryst. Flera olika 
sorter. Jfr pris 32:89-35:71/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

25:-
/st

superklipp

25:-
2 för

5:-
/st

Blandfärs
Ursprung Sverige. Storpack. 
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, 
gris 50%. Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

3990
/kg

Kycklinginnerfilé
ICA Basic. Ursprung Danmark. 
700 g. Jfr pris 35:71/kg.

15:-
+ pant

2 för

Minst
25%

rabatt

25:-2 
för

superklipp

Minst
25%

rabatt

25:-2 
för

superklipp

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:-

Poliser i Mellerud förr

Här syns poliser i Mellerud 
omkring 1960-65. När de här 
tjänstgjorde i Mellerud före 

förstatligandet av polisen 
1965 behövdes inte tre tim-
mar för att ingripa mot en 

buse på torget. Det räckte 
med tre minuter.

Håkan Hultman

Främre raden fr.v. Arne Nilsson, Stig Larsson, Gunnar Larsson och Bertil Eriksson. Bakre raden fr.v. Kurt 
Gustavsson, Egon Carlberg, Hilding Fredriksson och Bengt Alfredsson. Foto: Privat.

Uppskattat med patrullerande polis

I fredags kunde mellerudsborna se en patrullerande polis i centrum. 
Kommissarie Christer Olsson jobbar  som gruppchef för ordningsgrup-
pen i Mellerud sedan ett halvår tillbaka.

Många förvånade miner 
syntes i centrala Mellerud 
under fredagen. En patrul-
lerande polis hör inte till 
vanligheterna, men kom-
missarie Christer Olsson 

tog en sväng längs gatorna 
och det var uppskattat av 
många.
Efter 40 års tjänst på andra 
orter arbetar Christer Olsson 
på hemmaplan. Han har 

bland annat arbetat som polis 
under 25 år i Göteborg, Troll-
hättan och Uddevalla. Mel-
lan 2006 och 2016 har Chris-
ter haft så kallad inre tjänst. 
Han var exempelvis operativ 

Skadegörelse
Helgen 11-14/11. Någon har släppt ut luft ur alla fyra däck-
en på en parkerad bil på Backegatan. Samma helg fick en bil 
på Sapphultsgatan alla fyra däcken sönderskurna. 13-14/11 
har någon skurit hål i alla fyra däcken på en bil på en öppen 
parkeringsplats vid Backegatan. troligen har det skett med en 
skruvmejsel. 12-15/11 har någon/några kastat okända före-
mål (ev. stenar) på två bilar som stod parkerade i Mellerud. 
Skador på vindrutor och motorhuvar samt lackskador blev 
resultatet. 16-17/11: Krossat fönster på biblioteket, inget 
blev dock stulet.

Smitning
På kvällen den 16/11 smet en person från bensinnotan på 
Preem, en räkning på 770 kronor.

Stöldförsök och stöld
Försök till dieselstöld på bil parkerad utanför järnvägsstatio-
nen 11-18/11. Luckan till tanklocket var uppbrutet. Inget 
stals dock. Stöld av plånbok i Rådahallen ur ett olåst kläd-
skåp på em. 20/11.

Grov olovlig körning
Man i 30-årsåldern stoppades i Dalskog i måndags efter att 
polispatrullen misstänkte brister på fordonet. Föraren är 
misstänkt för grov olovlig körning, drograttfylleri och olaga 
narkotikainnehav för eget bruk.

Viltkollisioner
Rådjur – fordon Åsensbruk 15/11, Håverud 15/11, Östra 
Vässby 18/11, Holms Torp 18/11. Älg – fordon E45 Bruns-
hult 18/11.

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

chef i västra Fyrbodal i sex 
års tid. Innan polisens omor-
ganisation arbetade han med 
förvaltningsrätt med bland 
annat djurärenden i Väners-
borg. När den verksamheten 
flyttades, blev Christer 
”över”.

– Min chef frågade vad jag 
ville göra. Jag hade ingen 
lust att fortsätta med utred-
ningsuppdrag längre, utan 
ville vara kvar på ”blåsidan” 
de sista åren, förklarar Chris-
ter leende.

Sagt och gjort, sedan våren 
2016 arbetar han i Mellerud, 
där han bott i nästan hela sitt 
liv. Han är gruppchef för tre 
poliser som har Dalsland 
som fokus. Ordningsgrup-
pen utgår från polisstationen 
i Mellerud. Målet är att grup-
pen ska bestå av en grupp-
chef plus åtta poliser.

Patrullering
– Vi ska syssla med trygg-
hetsberedande åtgärder, till 
exempel patrullering. Vi tit-
tar också på tips från allmän-
heten. Tipsflödet har ju 

minskat på landsbygden på 
grund av väntetiden innan 
polis är på plats. Men får vi 
inga tips har ju ingenting 
hänt. Vi jobbar mycket utef-
ter statistik och behöver få in 
tips och anmälningar om 
saker som händer, säger 
Christer.

Han berättar också att det i 
framtiden ska finnas polis på 
plats både dagtid och kvälls-
tid sju dagar i veckan.

– Min förhoppning är att vi 
ska synas mer för att öka 
tryggheten bland allmänhet-

en. När vi var ute och patrul-
lerade i Bengtsfors nyligen 
var det många som såg för-
vånade ut. Jag gillar att prata 
med folk, så det passar mig 
bra att komma ut såhär, kon-
staterar Christer.

Många förbipasserande 
hälsar glatt på honom och vill 
stanna för att prata en stund. 
Att det är uppskattad är det 
ingen tvekan om.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se




