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MÅNADENS VARA
DECEMBER

10 delars sticksågsbladsats ( T-skaft) 
för att såga i trä och metall. Innehåll: 
2st T 127 D, 2st T 118 A, 2st T 111 C, 2st 
T 101 B, 2st T 119 BO.

Sticksågsblad
Trä/metall, 10 st i kassett

Rek. ca pris 129:-

69:-

799:
Ej medlem 1599:-

99: 
EJ MEDLEM 149:-

NORTH BEND ACTIVE TEE NORTH BEND MUNRO
Halvlång lätt vadderad jacka
Avtagbar huva och bra fi ckor.

NORTH BEND CALLIE
Halvlång vadderad parka. Fast 
huva och praktiska fi ckor.

Båda jackorna fi nns i fl er färger

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 48.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Risgröt
Felix, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.

5:-/st

 

Julskinka
Garant, Sverige, kokt med svål, ca 3 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 48.

20:-/kg
för Bonuskunder

Färsk kyckling
Garant, Sverige, ca 1,3 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 48.

3995
/kg

för Bonuskunder

Bäst i test 
2014 & 2015

Källa:
Aftonbladet Söndag 2014
Expressen Mitt Kök 2014
Aftonbladet Söndag 2015

Ett 100-tal personer slöt upp under ljusmanifestationen ”Vi står inte ut” på Köpmantorget i Mellerud i torsdags. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 20 –

Mäktig manifestation

Melleruds 
Luciakandidater

– Sidan 8 –

Mollapolci till 
Håfreströms IF

– Sidan 22 –

Denna veckan presenteras Melleruds Luciakandida-
ter. Kröningen sker under Lions julmarknad.

27-årige Argjend Mollapolci lämnar IFK Åmål för 
att bli assisterande tränare i Håfreströms IF.
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Fredag 2/12 kl 19.00 Kulturbruket på Dal, Mellerud 

Göran Samuelsson
Bengan Blomgren, Nikke Ström
Johan Håkansson, Bengt Bygren

Biljetter: 220 kr  Förköp: www.tickster.com
Tfn: 0771-477070

Grötfest

Måndagen den 5/12 kl 18.30
Erikstads bygdegård

Grötfest för alla Centermedlemmar
Information om kyrkovalet och kommunen.

Välkomna hälsar 
Centerpartiets kommunkrets

Hej

Skala gärna ovanstående annons till två spalt.

Hälsningar

Gunnar Karlsson

Ny Fakturerings adress:

Centerpartiet Mellerud
c/o Morgan E Andersson
Villa gatan 6
464 40 Åsensbruk

Välkomna till 
Öppet hus på Kroppefjäll!

LÖRDAG 3:E DECEMBER
14:00-20:00

En dag full med aktiviteter för 
vuxna och barn, mat, fika och umgänge. 

14.00-18.00: Serveras fika med kakor från hela världen

14.30: Information om boendets verksamhet

15.00-18.00: Ansiktsmålning, Workshop, 
Orientering, Folkdans, Tips-promenad

18.00-20.00: Middag med inspiration från olika matkulturer

VILL DU/NI ÄTA MIDDAG PÅ KVÄLLEN? ANMÄL ANTAL 
TILL info@kroppefjall.com, GÄRNA SENAST TORS 1/12.

Varmt Välkomna!
ALLT ÄR GRATIS!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

30 nov- 7 dec 2016
 2:a söndagen i Advent
”Guds rike är nära”
Reservation för ändringar se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Tor 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 10.00  Kyrkfi ka i Grinstads församlingshem före 
  Högmässan.
Sön 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tis 6/12 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 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Järns kyrka, Lena Hildén.
Sön 18.00  Ungdomsgudstjänst i Kyrkans Hus, Lena 
  Hildén.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 14.30  Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 7/12 10.30 Förmiddagskaffe med Luciatåg i 
  Kyrkans Hus, kaffe och lotteri.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16  Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkstugan.
Sön 9.30  Gudstjänst i kyrkan, Pär-Åke Henriksson.
Ons 7/12 19.00  ”Romantik på Kanalhemmet” Julspex med 
  Skålleruds församlingskör- och Drängar i 
  Skålleruds församlingshem. Inträde inkl. 
  kaffe med dopp 50 kr.
Tor 8/12 16.30  OBS NY TID! Lucia och andakt på 
  Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00  ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist.
Sön 15.00  Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Kerstin 
  Öqvist.
Ons 7/12 15.00 Prat och Kakkafé i Örs församlingshem.
Ons 7/12 17.00 ”Stilla stund” och kaffe i Stakelund, Kerstin 
  Öqvist och Irja Lignell.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000  - 57 rop
VSH - JACK 6.000 – 39 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 1/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 2.400:-

Rotary
Mellerud

Årsmöte

Måndag 5/12
Café Gruzzolo kl. 18.15

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

Lördag 3/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

www.hrf.se/mellerud

Torsdag 1 december kl. 16.30 bjuder vi på
Grötfest med skinksmörgås

i HRF lokalen. 
Lokalen är sedan stängd fram till 12 

januari, men du kan alltid nå oss om du 
behöver hörselhjälp eller batterier.

MELLERUD  

MEDLEMSMÖTE 
onsdag 14 december kl. 17.00 
Templargården IOGT-NTO

Lucia kommer. Underhållning Sture Lindmark
Jultallrik á 125:- beställ före fredag 9/12  

Ingegerd A, 073-352 00 72 eller Kerstin R, 0530-100 58
     Välkomna!                                Styrelsen

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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ANNA´S 
   design

lördag 3 december
   kl. 1000-1500

Välkomna till en sagolik & inspirerande

JulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknadJulmarknad

På logen finns det 
hantverk, Petters goda 
bröd & mycket annat 
gott

Julmarknadsextra
20% rabatt 

på hela sortimentet 
 (Gäller ej presentkort & binderier)

Blomsterbutiken på landet
0530-300 51

Kaffeservering
på loftet

LSS-enhetens
dagligverksamhet

Årets tema för
JULGRANSKLÄDSEL

0530-300 51

Julklapps-
             utdelning

Vid 3 tillfällen under dagen

kl. 1000,  1200,  1400

kommer vi att dela ut 
julklappar till de 5 första 
betalande kunderna
(värde 100:-)

ANNA´S ANNA´S 
JULGRANSKLÄDSELJULGRANSKLÄDSEL

NYHET

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 3 dec
kl. 20-02

DNA and the
CELLARBOYS

ROCKABILLY
Simon Crashly and the
ROADMASTERS 

&

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

Fyren mellan haven
Söndag 11/12  kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:- 
2 tim 13 min

Kvinnan på tåget
Onsdag 30/11 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:- 
1 tim 52 min

 

LÖSÖREAUKTION
Lördag 3/12 kl. 11.00, visning från kl. 10.00 

Dalslands Center, Håverud
Två fina hem från Dals Långed och Mellerud säljes.

Kontant, swish, faktura. Servering
Stens och Patriks Auktioner Mellerud

070-32 85 210 
 

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

Fisk och skaldjur
av högsta kvalitet

Välkomna!

Färska räkor

Handskurna
filéer, lunchboxar 
och andra 
delikatesser

0555-130 15, www.grums.nu

Julklapps-
tips!

Ett resepresentkort 
på valfritt belopp hos 
oss är en omtyckt 
julklapp till den som 
har ”fullt i skåpa!”

GT-BUSS
Gods Taxi  Buss

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

ULLAREDSSHOPPING 
9 timmar på Gekås  6/12

KIELKRYSS med Cittimarket 
18/12 

JULMARKNAD  
I GARDEBUSCH  

1-4/12 inkl. färja, frukost.

Billigt och bekvämt
ARVIKA 0570-801 00 

KARLSTAD 054-87 47 47
ÅMÅL 0532-710 80

Din busspartner i Värmland Dalsland
www.gtbuss.se • gtbussen@gmail.com

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 11 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 22 november

Lussekatter
5-pack 25:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 6 december

Lussekatter
5-pack 25:-

Kakor
4 burkar

70:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 25 oktober

Halloweenbakelse
2-pack 30:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 november

Bananbakelse
2-pack 35:-

Julmarknad med nyheter

På lördag är det dags för julmarknad hos Annas Design i Eriksbyn, strax 
innan Åsensbruk.

För sjunde året arrangerar 
Anna Eriksson julmarknad 
i och utanför sin butik An-
nas Design i Eriksbyn.
Det som lockar många besö-
kare är den traditionella jul-
gransklädningen, en tävling 
där olika verksamheter eller 
grupper får klä var sin gran 
efter bästa förmåga. Sedan 
röstar besökarna fram den 
finaste granen. I år är det 
LSS-enhetens dagverksam-
het som fått det delikata 
uppdraget att klä fem granar.

– Vi har mycket mathant-

verk igen plus tomtar och en 
del eget som säljs ute på lo-
gen. Lions säljer julkärvar 
utomhus och på övervåning-
en kan man köpa gammal-
dags fika, allt hembakat, be-
rättar Anna.

En nyhet är julklappsutdel-
ning tre gånger under dagen, 
allt för att minska på trycket 
vid öppningsdags.

– Vid tre klockslag kom-
mer vi att dela ut julklappar 
till de fem första betalande 
kunderna, förklarar Anna.

Intresserad av vintercyklande?

De utvalda kommer att få vinter-
däck till sina cyklar.

Melleruds kommun ef-
terlyser människor som 
är intresserade av att 
cykla vintertid. Ett tiotal 
väljs ut att blir bjudna på 
vinterdäck till sina cyklar.

Projektets syfte är att få fler 
personer att använda cykeln 
även under vinterhalvåret 
och samtidigt öka de miljö-
vänliga persontransporter-
na. Samtidigt startar en dia-

log om vinterväghållningen 
i kommunen. Målgruppen är 
personer som cyklar tre-fyra 
dagar i veckan på somma-
ren, men väljer att åka bil på 
vintern istället.

– Vi vill få in intressean-
mälningar. Det ska finnas en 
länk på kommunens hemsi-
da där man kan gå in och 
svara på frågor. I gengäld 
kommer vi att välja ut nio-tio 
personer som vi betalar cy-
kelvinterdäck till. Vi erbjud-
er oss dessutom att göra en 
enklare service på personer-
nas cyklar, säger Patrik Tel-
lander, gata- och parkchef.

De utvalda får även i upp-
gift att fylla i en återrappor-
teringsmall då och då under 
vintern.

Målet är att vintercyklis-
ten ska cykla minst tre dagar 
i veckan. Kommunens öns-
kan är att 100 procent av 
cyklisterna ska uppge att de 
upplever att de har bättre 
möjligheter att cykla under 
vintern, att 60 procent upp-
lever att vinterväghållning-
en är välfungerande och att 
noll procent av cyklisterna 

Kommunens 
julkalender

Även i år kommer Melleruds 
kommun att publicera en 
julkalender. I år sker det un-
der perioden 2-24 december. 
Varje dag publiceras en bild 
med anknytning till Melle-
rud och en fråga. Första 
bokstaven i svaren bildar 
tillsammans en mening och 
det är denna mening som är 
lösningen på kalendern.

Melleruds kommuns jul-
kalender publiceras parallellt 
på kommunens Facebooksi-
da och på kommunens webb-
plats.

Som vanligt lottar kommu-
nen också ut priser bland 
dem som skickat in rätta svar.

Första pris är biljetter för 
två till en föreställning på 
Kulturbruket på Dal.

Två andrapris består av 
biljetter för två till en biovis-
ning på Centrumsalongen 
respektive Håfreströms Bio.

Övriga priser: Fem prista-
gare får var sin biljett till 
badet på Rådahallen och lika 
många får välja mellan en 
bok eller en CD-skiva.

Rockabilly hela kvällen lång

För första gången står Simon 
Crashly and The Roadmasters på 

Gruzzolos scen. Foto: Privat.

På lördag 3 december blir 
det rockabilly och rock´n 
roll för hela slanten på 
Gruzzolo i Mellerud.
På scenen står för första 
gången Simon Crashly and 
The Roadmasters från Falun. 
De inspireras bland annat av 
Dave Edmunds, Billy Brem-
ner, Fats Domino och Elvis 
Presley. Bandet består av 
Sten Åsberg, gitarr och sång, 
Peter Nilsson, trummor, An-
dreas Eriksson, piano och 
Crille Nordahl på bas.

Samma kväll spelar också 
DNA and The Cellarboys, 
som besökt Gruzzolo flera 
gånger tidigare. De influeras 
av country och rockabilly.
Medlemmarna Anders ”Gui-
tarman” Sörfjäll, Thore 
”Trumma” Strannelind, 
Mats ”Mr. Baseman” Karls-
son och Daniel ”Country-
man” Johansson.

har varit med om en olycka.
Senast på måndag 5 de-

cember vill man ha in intres-
seanmälningar.

Det kommer att finnas en 
facebookgrupp för projektet 
Vintercyklist.

Projektet är ett samarbete 
mellan Melleruds kommun, 
Västra Götalandsregionen, 
Trafikverket och NTF.

Kommande
Office Christmas 
Party (Komedi)

Onsdag 7/12 kl. 19.00
   Från 11 år  1 tim 43 min

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Vi har hörslinga

 

Rogue one: A Star 
Wars Story

Onsdag 14/12 kl. 19.00
     2 tim 13 min
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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

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!

Veckans Lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 49
Måndag 5/12: Pannbiff med lök, brunsås, 
potatis, lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 6/12: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 7/12: Kycklinggryta med Thaismak, 
potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 8/12: Krämig fisksoppa.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 9/12: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 10/12: Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 11/12: Portergryta med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 49
Mån: Fiskgratäng med potatismos och grön-
saker. Tis-tors: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. Fre: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Lör-sön: Köttbul-
lar med potatismos och grönsaker. 

Måndag Pannbiff* med lök och 
brunsås, kokt potatis, blomkål och 
lingonsylt. 
Alt: Broccoligratäng med bönor.

Tisdag Skivad kassler* med cham-
pinjonsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker. 
Alt: Stekt quornfilé. 

Onsdag Kycklinggryta med Thai-
smak*, ris och broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Apelsin och sweet chili-
bakad sej** med hemlagat potatismos 
och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong med gräddfils-
sås.

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Sångpoet till Mellerud

Fredag 2 december gästas Mellerud av Göran Samuelsson med band. Fr.v: Bengan Blomgren, Johan Håkansson, 
Göran Samulesson, Nikke Ström och Bengt Bygren. Foto: Lennart Lökholm. 

Göran Samuelsson med 
band gästar Kulturbruket 
på Dal fredag 2 december.
Det nya albumet Stad & land 
som släpptes 2 september, är 
utgångspunkten för konser-
ten. Detta är Göran Samuels-
sons 15:e studioalbum. Ända 
sedan debuten 1989 med 
Lögnhalsen har han berättat 
historier på sitt eget musika-
liska sätt. 

Det vill säga långa ballader 
varvade med politiska ställ-
ningstaganden och korta 
stänkare som rör runt i myl-
lan. Alltid med själva berät-
telsen i förgrunden och med 
en humanistisk livssyn om 
alla människors lika värde. 

Som låtskrivare kan han 
ses som en förnyare med ena 
foten i samma vistradition 
som Bellman och Taube och 
den andra i den amerikanska 
låttraditionen med både 
blues, rock och country i 
bagaget.

Göran Samuelsson är även 
upphovsman till den idag 
kultförklarade Packmopeds-
turnén som den här somma-
ren rullade för 20:e gången 
sedan premiären 1992 – och 
för den gärningen premiera-
des han i år med musikfesti-
valen Live at Hearts pris 
”Musikörat”.

Med sig på scenen har 
Göran samma vänner och 

musiker som spelar på albu-
met – och som sommartid 
även fungerar som den musi-
kaliska stommen på Pack-
mopedsturnén; legenderna 
(Nationalteatern, Nynning-
en, Totta Näslund, Björn 
Afzelius med flera). 

På scenen kommer följan-
de att medverka: Bengan 
Blomgren, gitarr, Nikke 
Ström, bas, Johan Håkans-
son, trummor, Bengt Bygren, 
klaviatur och Göran Samu-
elsson, sång, gitarr, munspel.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se

Julmarknad på Nuntorp
Torsdagen den 8 decem-
ber på eftermiddagen 
kommer Nuntorpskolan 
att bjuda på julmarknad. 
Det är årets UF-företagare 
som ordnar en spännande 
upplevelse.
Nuntorps elevernas UF-före-
tag kommer att visas upp 
under dagen. Det är årskurs 
två som har entreprenörskap 
på schemat och lär sig att 
starta eget utifrån sina egna 
affärsidéer, driva företaget 
för att till våren göra bokslut.

– Det är roligt att starta eget 
och se hur det går, att köpa in 
billigt och sälja dyrt är gre-
jen, säger killarna.

Företagen de har startat gör  
bland annat holkar för fåglar 
och fladdermöss, kakor, go-
dis och almanackor.

– Våra almanackor har 
dalslandsmotiv, avslöjar 
Maja Niklasson.

De tillverkar för fullt och 
har ansvaret för att städa upp 
före och efter julmarknaden 
som startar på eftermiddagen 
den 8 december. 

UF-företagarna Oskar Dahlström, Timmy Mollden, Simon Östergren, Linus Johansson, Carl Nilsson och Maja 
Niklasson har mycket att fixa med inför julmarknaden. Alla tvåor hade ej möjlighet att vara med på bilden.

 Julmarknaden erbjuder 
hantverk, stickat, virkat, 
hemmagjorda kort, ljus, 
smycken, julgodis, mycket 
annat hembakat gott och ett 
julklappslotteri.

Fika, korvgrillning, pon-
nyridning och försäljning av 
hundfoder och hundsaker 
finns också i utbudet. 

Skolans kök erbjuder ris-
grynsgröt och skinksmörgås. 
Mjölkningen mellan 16-
17.30 får man gärna titta på 
och det går traktorskjuts 
mellan julmarknaden och 
ladugården.

– Vi hoppas på en fin jul-
marknad som vanligt, säger 
samordnare Marie Roberts-
son och tipsar om att det är 
läge att ha med kontanter 
denna dag.
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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...

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 
2016

Välkomna med er bokning!
info@sunnanahamnkrog.se • Tel. 0530 - 100 84

Nu har vi pyntat klart så välkommen 
att boka jultallrik/julbord hos oss

Sunnanå Restaurang & Konferens
&

Öppet hus för alla
Lördag den 3 december 
är det öppet hus för all-
mänheten och  boende på 
Kroppefjälls asylboende, 
en dag fylld av aktiviteter 
och trevligheter för alla.
Dals Rostock är en av de 
platser som lyckats bäst med 
integration. Till det har 
många bidragit och nu öpp-
nar anläggningen sina dörrar 
för alla som är intresserade. 

Från hela världen
Fika från hela världen kom-
mer att serveras under dagen 

Öppet hus på Kroppefjäll i helgen. Fr.v: Titin Jansson, Dawod Sltani, 
Alimohammad Ahmadi, Mikael Olsson, Majed Hosyni och Patrick Allier 
laddar för många besökare. Foto: Privat.

Min pappa Toni Erdmann
Perfekt tajming och varm, 
syrlig humor har gjort ”Min 
pappa Toni Erdmann” till en 
av årets största filmsensatio-
ner. På filmfestivalen i Can-
nes möttes den av stående 
ovationer (inte bara efter 
utan också under filmen!) 
och belönades med både 
publik- och kritikerpriset. 

Winfried bestämmer sig för 
att tina upp sin frostiga rela-
tion med dottern Ines genom 
att överraska henne med ett 
spontanbesök. Men Ines har 
fullt upp med att sy ihop ett 
komplext affärsprojekt, så att 
ta hand om sin skojfriske far 
är inte något hon prioriterar. 
Winfried tänker dock inte ge 
sig utan kamp och infiltrerar 

dotterns liv i rollen som den 
excentriske livsstilscoachen 
Toni Erdmann. Ett beslut 
som kommer att få oanade 
följder. Visas på Centrumsa-
longen i Mellerud söndag 
den 4 december

Kvinna på tåget visas på 
Centrumsalongen onsdag 30 
november. och intresserade kan prova på 

folkdans, testa hur det är att 
orientera och delta i 
workshops. Det blir också 
tipspromenad och ansikts-
målning för barnen. 

Platschefen Lasse Johans-
son, kommer att informera 
om verksamheten på boendet 
och på kvällen serveras en 
middag, inspirerad av olika 
matkulturer, i den stora mat-
salen. Till middagen bör man 
anmäla sig om man vill vara 
med och äta.

Aktuellt på bio

Julmarknad med populärt tomtetåg nalkas
På lördag den 3 december 
går det 64:e tomtetåget 
med fantastiska ekipage i 
Brålanda. Det blir en dag 
för hela familjen med bar-
nen i centrum. I år filmas 
det hela.
Festligheterna börjar på fre-
dagskvällen med utställning-
en ”I min fantasi” hos konst-
nären Lars Gardebrant. 

Lördagens julmarknads-
program med karta finns att 
få i Gallerian eller vid Tom-
tecentret, där det händer 
mycket.

 Många utställare
Man börjar med att klä jul-
granen vid torget och jul-
marknaden bjuder på musi-
kalisk barnsaga, klappjakt, 
halmhoppning och inläm-
ning av önskelista till tomten. 
Den som vill kan ta ta med 
gosedjuret till nalledoktorn, 
träffa Trötatomten och prov-

sitta svanen.  Man kan också 
åka hästdroska och gå på  
bokstavsjakt inne i Galleri-
an. Tomteklassikern med 
vantesortering, pussel och 
skorstensklättring fattas inte 
heller. 

På Storgatan underhåller 
musikskolans kör och orkes-
ter, Valley Land Rockers, 
Tomteorkestern, Stefan med 
Triolerna samt Melleruds 
Lucia.

I Equmeniakyrkan finns 
våfflor och underhållning 
med jultema, på förmidda-
gen av dragspelaren Gustav 
Hauri och senare med kyr-
kans egna kör.

64:e gången
Lions har fullt pådrag för att 
allt ska vara i ordning. Under 
veckan iordningställs det 
som behövs för att deltagare 
och besökare ska få en fin 
julmarknad och tomtetåg.

Bussar går från Brålanda 

centrum till påstigningsplat-
sen, det är bara att komma. 

I tomtetåget behövs många 
vuxna tomtar tillsammans 
med barntomtarna, minsta 
kravet är röd luva.

– Vi önskar att föräldrarna 
är med barnen i tomtetåget, 
det underlättar vid på- och 
avstigningen, hälsar Lions.

Tomtar förevigas
Julmarknaden och tomtpara-
den filmas av Vänersborgs 
kommuns turistorganisation 
för att visa den lilla orten med 
det stora utbudet. 

– Vi uppmanar alla att tän-
da upp mycket ljus inne och 
ute så det syns bra och att alla 
har på sig minst tomteluva 
och gärna tomtedräkt, säger 
företagarföreningens ordfö-
rande, Christina Milén Ja-
cobsson. 

  På söndagen kan man åka 
till Rökila Blomstergård på 
julgranssafari, hugga sin 

Till helgen är det dags för julmarknad med det berömda tomtetåget i Brålanda.

egen gran och träffa tomtar. 
Det är andra advent och det 

bjuds till gudstjänster i för-
samlingshem och kyrkor.

 

Månadens vara

November

Underställ M-XL

Just nu 
199:–

Ord. pris: 316:–
Gäller t.o.m. 30/11
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model: 2654 JOHANNISBORG

Nu finns säsongens nyheter i butik!

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

20% på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon

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

  

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vår käre 

Tage Pettersson 
* 16 mars 1925  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Mellerud 
15 november 2016 

KERSTIN 
Barn 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Nu brustit har Ditt 
trogna varma hjärta 

Din kära röst för 
alltid tystnat har 
Du lämnar oss 

i sorg och smärta 
Men ljust och vackert 
står Ditt minne kvar. 

Enligt Tages önskan har  
avsked tagits i stillhet. 

Vår älskade

Barbro
Larsson

* 28 augusti 1947

har i dag lämnat oss.

Mellerud
18 november 2016

ÅKE
Ewa, Maria

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Blott en dag,
ett ögonblick i sänder...

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örs kyrka torsdag
15/12 kl. 11.00. Tänk gärna
på en gåva till MS-fonden
pg. 90 01 38 - 9. Blixt Be-
gravningsbyrå.

 kcat tmraV
ttäs akilo åp mos alla rE llit  

 ednagatled ttis tasiv rah
 edakslä råv rän

staM   nossnaJ
 .sso edanmäl

llit kcat tliksräs ttE  
 -sdilregaF åp nelanosrep
 .edneobppurg stemmeh

LENNUG  hco  NENRAB

Min Livskamrat
Vår älskade Pappa

Ingvar
Petrone

* 27 maj 1940

har hastigt lämnat oss
i djup sorg och saknad.

Vänersborg
22 november 2016

ANN-BRITT
Susanne och Jukka

Magnus
Niklas och Charlotte

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Mitt hjärta är starkt, det
slår som en näve i bröstet.
En dag flyger det fritt och
rakt in i den isblåa himlen.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Blåsutkyrkan
tisdag 20/12 kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Samlings-
salen. Svar om deltagande
till www.blixtbyra.se eller
tel. 0521-711163 senast
16/12. Lika välkommet som
blommor är en gåva till
DogRescue bg. 614-9066.

SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!
Grattis till lille Hugo som 
fyllde 3 år den 28 november.

Många grattiskramar från 
farmor, Gösta & Tussan

Grattis Natalie Bernhoff på 
din 7-årsdag, 30 november. 
Hoppas du får en riktigt bra 
födelsedag.

Många goa kramar från  
farmor och farfar. Camilla, 

Clara och Hugo grattar också

På måndag 5 december fyller 
vår solstråle Junie 3 år.

Grattiskramar från  
farmor, farfar, farbror och 

gamma Doris

Den 9/9 föddes vår älskade Oskar. 3.695 gram och 51 cm lång. Stolta 
föräldrar är Marie och Fredrik Alexandersson.

FÖDDA

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
15 Sång på Skållerudshem-
met. Sönd 11 2:a advents-
gudstj. i Smyrna, Mellerud. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 & 19 
Bön. Sönd 11 Gudstj. David 
C. Förebilder, Barnvälsig-
nelse, Ssk. Kyrkkaffe.

Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bibelläsning och bön. 
Fred 19 Tonårskväll. Lörd 
10-16 Kaffe och våffla. 11 
Julens sånger och musik. 
Dragspel Gustav Hauri. 15 
Församlingens egna för-
mågor sjunger. Sönd 18 
Adventskväll i Equmeni-
akyrkan. Sigward K. m-fl. 
Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Nattv. på Servicehuset m 
Anette Jarsved Carlson. 
Sönd 11 Gudstj. i fsh. 
Anette Jarsved Carlson. 
Information om kyrkans 
internationella arbete. Ssk. 
Kaffe och lotteri. Månd 17-
19 Kulturcafé i fsh. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström.
Sundals-Ryr: Onsd 14 
Kyrkliga syföreningen träf-
fas hemma hos Sigvard och 
Karin Gustafsson i Lersä-
ter.
Gestad: Månd 19 Sam-
talsgrupp i fsh. Onsd (7/12) 
9.30 Förmiddagskaffe 
tillsammans med ”Stor & 
Liten” och deras luciatåg. 
Kyrkbil 321 18. 
Timmervik: Sönd 15 
Gudstj. Anette Jarsved 
Carlson och Hembygdskö-
ren. Kyrkbil 321 18.

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

Frändefors: Torsd 18 
Frändefors kyrkliga sykrets 
julstuga i fsh. Husbandet 
spelar från kl. 17.30. Kaffe 
och lussekatter. Auktion, 
sång, musik och andakt. 
Sönd 10 Gudstj. med nattv. 
Ralph Liljegren. Torsd 

(8/12) 19 Musikskolans 
luciakonsert i kyrkan. Blås 
och stråkorkester, luciaor-
kester, luciatablå med elev-
er från Dalboskolan och 
musikskolan. Andakt Ralph 
Liljegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Jan 
Andersson. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson ”Ant-
hem” av B.Andersson/T.Ri-
ce/B.Ulveus. Akten 
förrättades av komminister 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
289 och 248. Solisten Emelie 
Persson sjöng ”Halleluja” av 
L.Cohen/P.Bäckman och som 
avslutningsmusik spelades 
”GAIS-hymnen” av H. Hell-
ström. Vid kistan togs avske-
det av makan Lillemor, döttrar 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Jan An-

dersson var koret vackert de-
korerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
tisdag    den 22 november för 
Anna Asmundsson. Som 
inledning på akten framförde 
kantor Maria Andersson ”Ave 
Maria” Akten förrättades av 
komminister Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 190 och 271. 
Vid kistan tog de närmaste 
anhöriga avsked. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”.

Lions bjöd på 
underhållning

Grupprummet var välfyllt när det bjöds på fika och underhållning. Foto: 
Bengt Svensson.

Melleruds Lions Club an-
ordnade underhållning 
och bjöd på kakor på Bergs 
äldreboende och Fager-
lidshemmet.
Dagen till ära hade Melle-
ruds Lions hyrt in Gunnar 
Gustavsson och Bertil Sand-
berg från Brålanda Lions, 
som stod för underhållning-
en. Dessutom sponsrade en 
av medlemmarna med kakor.
Duon inledde med 45 minu-

ters underhållning med goa 
gamla örhängen och histori-
eberättande  på Bergs äldre-
boende, följt av samma 
koncept på Fagerlidshem-
met.

– Vi har tänkt att fortsätta 
med detta konceptet, säger 
Bengt Svensson, Melleruds 
Lions Club.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Gunnar Gustavsson och Bertil Sandberg spelade, sjöng och berättade 
historier. Foto: Bengt Svensson.
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Följ oss på

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

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

79.90/st

20:-

Julpapper
3 rullar

Herr

Herrjacka Underställ

Röda 
Stolsdynor

Fristad

129:-

    

49:90
/st

499:-

Bjuder in till samtal om politiken
Socialdemokraterna i 
Mellerud bjuder in till 
samtalskvällar. En redan 
ikväll på Älvan i Mellerud.
Sedan valet 2014 har den 
politiska kraften gått åt till att 
driva politiken i kommunen 
i den nya majoriteten tillsam-
mans med Centerpartiet. Det 
har varit en ny situation och 
många frågor att ta ställning 
till. Socialdemokraternakän-
ner sig nöjda med resultatet 
så här i halvtid.

– Jag tycker att Mellerud 
är en fantastisk kommun med 

härliga människor. En riktigt 
fin kommun att leva och bo 
i, men jag tycker att det finns 
saker som kan utvecklas och 
bli ändå bättre, säger Marian-
ne Sand Wallin, ordförande 
för Socialdemokraterna i 
Mellerud.

Hon berättar att hon har 
lång erfarenhet från utveck-
lingsarbete och ledarskap 
från privata näringslivet, se-
nast som chef inom koopera-
tionen. 

– Som i alla verksamheter 
så finns det speciella arbets-
sätt och rutiner för hur man 

fattar beslut och ekonomise-
rar verksamheten och så även 
inom politiken. Därför blev 
jag jätteglad när jag blev ut-
tagen till Socialdemokrater-
nas spetsutbildning för poli-
tiska ledare. Vi började i 
oktober nu i år på Bommer-
svik och avslutar i juni 2017.

I  styrelsen för Arbetare-
kommunen i Mellerud har 
man tillsatt en arbetsgrupp 
för att tillsammans med med-
lemmarna diskutera fram 
den kommande politik inför 
valet 2018.

Man hoppas att så många 

som möjligt vill bli medlem-
mar och komma med och 
säga sin mening och samtala 
under tre vinterkvällar på 
Älvan 2016-2017.

– Det är nu alla åsikter ska 
fram, gärna några fler kvin-
noröster också, men alla som 
är eller funderar på att bli 
medlemmar är varmt väl-
komna, säger Marianne Sand 
Wallin, ordförande Socialde-
mokraterna i Mellerud.  

 

Körspex i Skållerud

Skålleruds församlingskör bjuder på ”Julspex” onsdag 7 december.

Onsdag den 7 december bju-
der Skålleruds församlings-
kör och Drängar in till ”Jul-
spex” i Skålleruds 
församlingshem. 

Det blir en fortsättning på 
dramat på Kanalhemmet; 
kommer Valdemar och Hul-
da att få varandra, eller ställer 
Jerry till det? Fixar prästen 
Östen en vigsel eller blir det 

dop? Agata, blir hon Lucia 
även detta år? Kommer Egon 
att höra NÅGOT av det de 
säger? Frågorna är många.

Musikaliska överrask-
ningar bjuds det också på, 
även kaffe med dopp samt 
lotteri för att få alla i julstäm-
ning. Biljetter köps av 
körsångarna.

Elisabeth visar klassiskt måleri
Fram till 19 december 
ställer Elisabeth Anders-
son Lindberg från Åmål 
ut klassiskt måleri i kon-
strummet på biblioteket. 
Vernissagen var i lördags.
Elisabeth har sin ateljé i ett 
gammalt skolhus i Mo utan-
för Åmål. För tillfället är hon 
barnledig, men lägger även 
mycket tid i sin ateljé.

– Jag hade alltid velat lära 
mig att teckna och måla 

människor och letade utbild-
ningar i Sverige. Men det 
fanns inte, så jag började på 
Florence Academy of Art i 
Florence 2006. Ett år senare 
öppnade de en filial i Göte-
borg, så de sista tre åren gick 
jag där, berättar Elisabeth.

Hon beskriver det klassis-
ka måleriet att man bygger 
upp en målning eller teck-
ning steg för steg, det är ett 
riktigt hantverk.

– Rätt form och rätt färg på 

rätt plats helt enkelt. Jag 
kallar det tidlöst måleri med 
gammaldags teknik, sam-
manfattar hon.

Inspiration hittar hon över-
allt. Hon visar ett 20-tal oljor 
med motiv som fåglar, fjäd-
rar, böcker och självklart 
människor. Ett par kolteck-
ningar finns också med. 
Modeller använder hon så 
långt det är möjligt, men 
sonens lilla kusin Julia fick 
exempelvis avporträtteras 

Elisabeth Andersson Lindberg med två av sina konstverk. Fr.v: ”When it flew away” och ”Playing the violine”.

med hjälp av ett foto. Elisa-
beth har gått estetisk konst- 
och formgivarutbildning i 
Karlstad. Målat och tecknat 
har hon gjort sedan barnsben 
och visste tidigt att hon ville 
måla mer eller mindre på 
heltid.

Hon har medverkat i ett 
flertal utställningar, bland 
annat på Rodeo Drive i Los 
Angeles, i Tyskland, Norge 
och självklart i Sverige. Mest 
har det handlat om samlings-
utställningar. I Mellerud är 
det premiär för denna begå-
vade åmålstjej.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Emballator betalar bäst 
i Melleruds kommun

I mitten av november presen-
terade Creditsafe färsk löne-
statistik över arbetsgivarna 
som betalar ut högst snittlön 
i varje kommun. Här syns 
vilka företag som betalar bäst 

i de fem dalslandskommu-
nerna:

Bengtsfors: Mustadfors 
Bruks AB. 65 anställda, va-
rav 71 procent är män. Snitt-
lön: 454 000 kronor.

Emballator Melleruds Plast är den arbetsgivare i kommunen som har 
högst snittlön bland sina anställda. Arkivbild.

Dals Ed: Polyuretan Tech-
nology Sweden AB. 86 an-
ställda, varav 60 procent är 
män. Snittlön: 329 000 kro-
nor.

Färgelanda: Trestads Be-
manning och Transport AB. 
78 anställda, varav 96 pro-
cent är män. Snittlön:  
312 000 kronor.

Mellerud: Emballator 
Mellerud Plast AB. 78 an-
ställda, varav 78 procent är 
män. Snittlön: 422 000 kro-
nor.

Åmål: Cleanergy AB. 65 
anställda, varav 83 procent är 
män. Snittlön: 561 000 kro-
nor.
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Första advent firades i Skållerud
I årets adventskonsert 
sjöng både barnkören och 
Skålleruds församlings-
kör under gudstjänsten i 
Skålleruds kyrka.
Söndagens gudstjänst leddes 
av församlingsherde Marit 
Järbel och kantor var Elisa-
bette Emanuelsson. Guds-
tjänsten startade med båda 
körerna i procession uppför 
kyrkgången medan de sjöng 
Brist ut i jubel.

Församlingskören fram-

förde bland annat ”Bereden 
väg för herran” med dalame-
lodin, och i ”Julen är på väg” 
var Madde Pettersson solist. 

Barnkören sjöng ”Vi tän-
der ett ljus i advent” och an-
dra kända sånger. De upp-
skattades för sin sång och 
fick applåder. I sin predikan 
berättade prästen Marit Jär-
bel att advent betyder väntan 
och vi väntar på en ledare, en 
kung som ska komma. Hon 
förklarade att Jesus ser det 
stora i det lilla och han säger 

att vi är alla lika nära Gud.
Det var en uppskattad ad-

ventsgudstjänst med mycket 
sång av både små och stora. 
Efter gudstjänst var det fika 
med lussekatter och peppar-
kakor i församlingshemmet.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Skålleruds Församlingskör sjöng julsånger på första advent.

1. Ronja Gardtman, 15 år. Bor i Mellerud 
och går i 9D på Rådaskolan. 
Fritidsintressen: Att sjunga och spela gitarr. 
Framtidsplaner: Att jobba inom vården. 
Beskriv dig själv med tre ord: Väldigt om-
tänksam, nyfiken, snäll.
Varför skulle du vilja bli Lucia? För att jag 
har velat vara Melleruds Lucia sedan jag varit 
liten.

2. Bella Jensen, 16 år. 
Bor i Mellerud och går på NAES på Donner-
gymnasiet i Göteborg. 
Fritidsintressen: Umgås med vänner, plugga 
och träning. 
Framtidsplaner: Gå klart gymnasiet och 
fortsätta på högskola eller universitet.
Beskriv dig själv med tre ord: Omtänksam, 
givmild, snygg.
Varför skulle du vilja bli Lucia? Har aldrig 
varit det och det skulle bli en kul upplevelse.

Melleruds Luciakandidater 2016
Melleruds Nyheter presenterar här 2016 års Luciakandidater. Lottningen om vem som blir årets ljusdrottning sker på måndag 5 december och presen-
teras i nästa veckas tidning. Kröningen kommer att genomföras under julmarknaden söndagen den 11 december på Köpmantorget. Arbetet med årets 
luciafirande sker i samarbete mellan Lions Club Mellerud, Melleruds Nyheter, Melleruds kommun och Svenska Kyrkan. Foto: Susanne Emanuelsson.

3. Elin Johansson, 14 år. 
Bor i Mellerud och Trollhättan och går i 8A 
på Rådaskolan. 
Fritidsintressen: Vara med vänner, lyssna på 
musik, träna på gym och vara med hästen 
hemma. 
Framtidsplaner: Komma in på ett bra gym-
nasium.
Beskriv dig själv med tre ord: Positiv, glad, 
omtänksam.
Varför skulle du vilja bli Lucia? För att 
testa något nytt.

4. Anna Kihlberg, 14 år. 
Bor i Köpmannebro och går i 
8A på Rådaskolan. 
Fritidsintressen: Umgås med 
vänner. 
Framtidsplaner: Inget är 
bestämt än.
Beskriv dig själv med tre 
ord: Glad, snäll, positiv.
Varför skulle du vilja bli 
Lucia? Det verkar roligt och 
mysigt.

5. Karin Stefansson, 14 år. 
Bor utanför Mellerud och går i 8A på 
Rådaskolan. 
Fritidsintressen: Bugga, träna hund 
och vara med kompisar. 
Framtidsplaner: Fastighetsmäklare.
Beskriv dig själv med tre ord: Snäll, 
omtänksam, underbar.
Varför skulle du vilja bli Lucia? Jag 
skulle vilja bli Lucia eftersom det vore 
en kul grej och att jag gillar att sjunga.



Melleruds julkalender 2016

8 december 9 december

24 december

Erbjudandet i julkalendern gäller bara datumet  som står över ”luckan”. 
Klipp ut och spara julkalendern!

11 december

på alla

handla och var med i
utlottningen av en Pikachu

10%

16 december

Klipp ur
annonsen

och få 

20%
på valfri vara 

gäller endast 16 dec.

5 december

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% rabatt
på förlovningsringar 

18 k. guld från

Gäller t.o.m. 21/12 -16

1 december

på alla smycken
25%

3 december

15% rabatt
på bordsmattor, 

inne- & utemattor
gäller lagervara!

Mattadoren på Dal
Butiken i centrum • Storg. 10, Mellerud

Tel. 0530-417 85

Lördagsöppet 3/12 10-14

6 december

20%
på alla

ekologiska
produkter

Linneas Manikyr
Västra Viaduktgatan 3
Tel: 076- 83 94 384

Lite lyx i vardagen

12 december

Handla för
200:- 
och få med
en hyacint!

(gäller ej beställningar)

13 december

Jessica’s
Delikatesser

LunchaLunchaLuncha
hos oss!hos oss!

15 december

Lösgodis

4,90:-/hg

17 december

10%
på formtofflor

från

19 december

Handla för minst

500:- 
och få en julklapp

20 december

25%
rabatt

på allt i
butiken

Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95

Mamma Blücher
Inredning

2 december

Lämna in ert hus 
till försäljning hos 

oss fredag 2/12 
och vi bjuder på 
flyttstädningen

22 december

värde 100:-värde 100:-

Handla för
minst 500:- 

så får du ett
presentkort

på köpet 

18 december

Bokhandel, hälsoshop, 
souvenirer, beg.kläder

Storgatan 16

Säg ”Jag tror på
 tomten” och få 

15% på hela köpet

21 december

hårvårdsprodukter
få den billigaste

på köpet!

Sista minuten tips!

Köp3
23 december

159:-

Alla mössor 
& vantar

7 december

Storgatan 5

Välkomna
in till oss!Välkomna

10 december

Ät vår goda

Restaurang

Ät vår goda

Helgmeny
1 glas vin, öl eller läsk ingår

 Vågen

14 december

Fönsterputsmedel på köpet

NILFISK 
FÖNSTERTVÄTT

449:-

4 december

www.uteinne.se

på koppar- och 
blingsortiment

50%

Matglädje i Mellerud
Torget

Vörtbröd

35:-
 

2 för

Dafgård

 Tel. 0530-470 50

 Vid tecknande av
förmedlingsuppdrag
innan 2017-01-31

bjuder vi på
kostnaden för

annonsering på
Hemnet

Tel. 0530-470 50

Vid tecknande av
förmedlingsuppdrag
innan 

kostnaden för
annonsering på

Säg tomteluva i 
kassan och få

10 % rabatt
på ditt köp
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Välbesökt julmarknad i Håverud
Både lördagen och sön-
dagen var fyllda av ak-
tiviteter i Håverud. Det 
var julmarknadshelg och 
Håverud fylldes av folk 
båda dagarna.
Det var femte gången som 
julmarknaden i Dalsland 
Center genomfördes, i år 
med fler utställare än tidiga-
re. 

Hela Dalsland Center var 
fylld av bord med allehanda 
varor till försäljning. Stickat, 
virkat, broderat, halmarbete, 
träarbete är några av alla de 
alster som fanns till försälj-
ning. Hembakat bröd och 
marsipangrisar var det 
många som inhandlade. 

– Jag har sålt några saker 
och har fått ett antal beställ-
ningar och det är bra säger 
Snickar-Pär som har ett bord 
fullt med skärbrädor och 
olika slevar. Hos honom går 
det att beställa det mesta i trä, 
allt från fönster till tavlor.

Tunnbröd och tomte
Dalbo Hushållningsgille 
hade ställt upp med tunn-
brödsbak som gick på löpan-
de band. Sju personer, alla 
med varsin uppgift, bakade 
tunnbröd så det stod härliga 
till. Bröden skars upp till 
munsbitar och smör fanns för 
den som så önskade smaka 
före inköp.

Klockan ett och klockan 
tre kom tomten båda dagarna 
och delade ut godispåsar till 
barnen. Det fanns också en 
rithörna med julpyssel.

Lions Club’s julkärvar är 
ett måste på en julmarknad 
och de fanns på plats inne i 
Hallingsalen. Margareta 
Belfrage och Krister Larsson 
från Göteborg, med sommar-
stuga i Snäcke, inhandlade 
två stycken kärvar.

–  En kärve till fåglarna när 
det är jul är ett måste tycker 
Margareta.

Mycket folk
Började magen ropa efter 
något så var caféet öppet och 
ville man ha lite mat så var 
Brasseriet öppet. Väl mätt i 
magen passade det bra att gå 
ut i friska luften och ta en 
sväng till Patriks Antik och 
Kanalmuséet som också 
hade öppet denna julmark-
nadshelg.

– Det har varit en bra helg 
med mycket folk i rörelse. 
Det här är en stor lokal så det 
är svårt att med blotta ögat 
avgöra hur många som varit 
här. I år har vi haft fler bord 
än tidigare år men vi har 
möjlighet att göra plats för 
fler säljare om det skulle 
behöva, säger Eva Nils-
son-Olsson

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Saga Nielsen, fem år, färglägger jultomten medan mamma går runt på julmarknaden.

May och Morten Magnussen köper lotter av John Ottosson i hopp om att vinna en byggsats i björkplywood 
från Håveruds Produkter.Tomten delar ut godispåsar till Linus Ahlfors, Miranda Larsson, Alice och Chloé Farrah- Ljungdahl.

Fullt av besökare under julmarknaden
I lördags var det jul-
marknad på Västerråda i 
och utanför motorklub-
barnas lokal. Eldkorgar, 
marschaller, försäljare, 
kolbullsbakning och häst-
spann välkomnade besö-

karna ute på parkeringen.

Inne i huset var det fullt av 
folk som trängdes mellan 
borden där det mesta man 
kan tänka sig i annalkande 
juletid fanns att köpa. Godis, 

fårskinn, värmande stickat, 
ljus och smycken är några 
exempel på utbudet. Anders 
Ljungqvist, många julmark-
naders kära tomte underhöll 
med sin gitarr och sin humor.

 I café Körsbäret var det 

full rusch och i utbudet fanns 
en risgrynspudding som 
många testade och gillade 
skarpt.

Liz Johansson från arrang-
erande Loppisgruppen räk-
nade till att det var närmare 

900 personer som besökte 
julmarknaden denna dag.

 Många köpte lotter och 
vinnare av de fyra välfyllda 
prislådorna som skänkts av 
livsmedelshandlare i Melle-
rud var Jan Blücher, Barbro 

Bjärkby, Pål Magnussen och 
Astrid Johansson. Alla 
marschaller som förhöjde 
stämningen utomhus  kom 
från Melleruds kommun.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Malin Gustavsson sålde hemgjort julgodis med väninnan Julia Karlsson. Lille Julius Gustavsson var på besök. 
I bakgrunden Anders Ljungqvist med sin gitarr. Ashot Arakelyan passade på att prata med en av hästarna. På kuskbocken en brålandatomte.



Julhandla i 
Mellerud

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 advent

12-16

Livsmedelsaffärerna  

har ordinarie  
öppettider

Mocca Fin har fått 
en lillasyster

           Vi finns i gårdshuset
       Välkommen in och bli glad

20%
på alla

vinterjackor

20%20%

Nytt i butiken
tomtar från

   Torsdag – söndag
1/12-4/12 

20 %rabatt 

på alla jeans 
och byxor

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

Vinnare av  
presentkort
1. Tilda Flöisbon

2. Artyom Hasselberg

3. Elsa J. Lästh

4. Erolina Bitic

5. Elliot Nyström

Presentkorten kommer 
med posten.

God Jul  
önskar  
Tomten

Pyntat & 
klart
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Många barn träffade tomtefar
Under skyltsöndagen satt 
tomtefar på torget och tog 
emot barnens önskelistor.
Kön till tomten var stundtals 
lång. En del barn sprang fram 
och kramade tomten, medan 
andra var lite mer blyga.

Ungefär 100 godispåsar, 
sponsrade av Melleruds Nyhe-
ter, delades ut. Barnen fick 
även välja ut var sin liten glas-

figur som skänkts av Mona 
Christiansson, ordförande i 
Melleruds Köpmannafören-
ing.

Det fanns olika slags önske-
mål på barnens listor. Några 
exempel: Alice Lindberg 9 år 
önskar sig en dator och smink, 
Maja Johannesson 4 år önskar 
sig en rosa kickbike, Alexan-
der Tobiasson 11 år önskar sig 
kaplastavar medan Noella 

Veseli 7 och Erolina Bitic 7 år 
önskar sig var sin symaskin. 
Treåriga Tilda Johansson Kask 
vill ha en häst, medan Sara 
Krystyna 6 år har som högsta 
önskan att ”det ska bli den 
bästa julen”.

Melleruds scouter fanns på 
plats och eldade i tre eldkorgar. 
Dessa var ledarna Chris 
Slaughter och Daniel Roos 
samt Melker Roos, Elias Ot-

tosson, Martin Tölkkö, Filip 
Sjöberg och Oskar Sanengen.

– Vi har drygt 25 medlem-
mar och träffas torsdagar i 
scoutstugan på Ängenäs. Vi är 
glada att vi fick komma hit 
idag, våra scouter tyckte det 
var jättepositivt, säger Chris.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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www.klmaskin.se
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Nu endast

4 990:-  
inkl. moms.  
Med byxa och jacka.

JOBBA EFFEKTIVARE MED HUSQVARNA

Kvänum 0512-79 79 70    •     Lidköping 0510-270 80    •     Brålanda/Säffle 0521-57 73 80    •     www.klmaskin.se

Nu endast

5 990:-  
inkl. moms

HUSQVARNA-PAKET
Husqvarna 445 E-series Trio-
Brake ord pris 6 000:- inkl. 
moms. Skogsbyxa & jacka på 
köpet värde 1 795:- inkl. moms. 

HUSQVARNA 545
Ord pris 7 800:- inkl. moms.

HUSQVARNA 550/560 XP/XPG

Från 8 500:- inkl. moms.
Svärd och kedjor på köpet

KANON- 
PRIS!

Vid köp av byxa Technical/
Technical Extreme från 

2 895:- inkl. moms och 
Jacka Technical/Technical 

Extreme från 2.595:- 

Väska på köpet!

inkl. moms  
får du nu en stor 

och slitstark 
väska på köpet!

Föreläste om tillsatser och skumrask

Tommy Svensson föreläste i föreningshuset i Åsen om vikten av att vara en medveten konsument.

Rätt namn
I artikeln för några veckor 
sedan blev det fel namn gäl-
lande Mohamed Alhadas 
delägare i butiken Orientalis-
ka livsmedel i Mellerud. Rätt 
namn ska vara Ghufran Al-
Galal, inget annat.

Grovt rattfylleri
En man i 45-årsåldern står 
åtalad för grovt rattfylleri. 
Den 27 oktober körde man-
nen personbil med 0,83 pro-

mille alkohol i blodet på 
Centralgatan i Brålanda. 
Mannen erkänner brott.

Tommy Svensson är för-
fattare av flera böcker om 
mat, tillsatser, vitaminer 
och mycket mer. Tommy 
är också en flitigt bokad 
föreläsare på temat. Det 
har blivit tusentals före-
läsningar genom åren. 
Nu var det dags för en i 
Åsensbruk, på initiativ av 
Skålleruds Byalag.
I föreningshuset var det gott 
om intresserade när Tommy 

Svensson startade sin före-
läsning med att visa en oöpp-
nad påse kanelgifflar av känt 
märke. Samma påse han haft 
med sig på sina föreläsningar 
i flera år. Gifflarna är fortfa-
rande lika mjuka och oberör-
da av tidens tand. Ett talande 
bevis för att allt inte står rätt 
till med den mat vi köper.

Rätt balans
Tommys dotter var bara en 

bebis när hon diagnostisera-
des med astma och fick med-
icinera mot det tills hon var i 
skolåldern. Då mötte Tommy 
av en slump en läkare som 
sade att  det nog inte var 
astma flickan led av utan en 
överkänslighet mot tillsatser 
i mat.  

Efter en total rensning på 
vissa E-nummer och gluta-
mat var dottern frisk och 
Tommy en hängiven jägare 

på ”ren mat”. Allergier, ast-
ma, tarmstörningar, migrän, 
cancer, depressioner och 
aggressioner kan förekom-
ma för att vi äter fel, menar 
han. 

Vi behöver balans i kosten, 
B- vitaminer i rätt proportio-
ner och mindre kolhydrater 
än vi idag sätter i oss. Och vi 
ska undvika tillsatser så långt 
det går. Bland annat ska man 
enligt Tommy se upp med 

aspartam, natriumglutamat, 
sojalecitin och modifierad 
stärkelse. 

– Kunskapen är dålig idag  
både hos livsmedelsverket 
och i EU. Samhället hjälper 
oss inte, vi måste själva göra 
det sade han.

Fuffens
Tommy visade på mycket 
fuffens i livsmedelsbrans-
chen. Som att det multinatio-
nella företaget Unilever står 
bakom hälsoråd och sned-
vridning i medial rapporte-
ring, till exempel när det 
gällde dioxin i eko-ägg och 
arsenik i ris som har en helt 
annan sanning än den som 
framstår i de braskande rub-
rikerna.

Mest förvånade var nog 
åhörarna över  informationen 
om att det finns två sorters 
kanel, falsk och äkta. 

– Den falska är den vanli-
gast förekommande i han-
deln, billigast att producera 
och har negativ påverkan på 
levern, sade Tommy.

Handfasta tips
Han kom också med handfast 
tips på hur man enkelt gör 
egen buljong och därmed kan 
skippa buljongtärningar som 
är en cocktail på tillsatser. 
Han framhöll hur viktigt det 
är att lära barn att laga mat. 
Riktig och ren mat som inte 
sänker oss utan bygger upp 
oss.

”Ät kalkon och bli glad” 
och ”ta bort 18 E-medel helt 
för barn med ADHD” är någ-
ra av alla budskap åhörarna i 
föreningshuset fick sig till 
del i torsdags kväll. Arrang-
erade gjorde Skålleruds By-
alag och Melleruds kommun.

 Karin Åström 
karin@mellerudsnyheter.se
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Stämningsfull  adventskonsert i Holms kyrka
I söndags kväll fanns inte 
en parkeringsplats kvar 
utanför Holms kyrka och 
inne i kyrkan var bänkar-
na fyllda till sista plats. 
Det var dags för advent-
skonsert med tre körer 

under ledning av Anders 
Fredriksson.
Det första ljuset i advent 
tändes och Rostocks man-
skör inledde konserten med 
klassiska adventspsalmer. 

Det var trångt i bänkarna, 

som vanligt denna helg när 
folk går man ur huse för att 
uppleva den stämning som 
bara uppstår i kyrkan, bland 
änglar apostlar och fladdran-
de ljus. Prästen Marit Järbel 
höll en betraktelse och läste 

ur Gamla testamentet och 
Dagens Evangelium. Två 
psalmer fick församlingen 
sjunga med i, det var psalm 
103 ”Bereden väg för Her-
ran” och psalm 108 ”Gå, 
Sion din konung att möta”.

Musiken i konserten hade 
ett spann från 1500- talet till 
gospel, mycket var välkänt, 
annat nytt. 

De tre körerna, Rostocks 
Manskör, Järns Sångkör och 
kören Morgonstund stod för 

var sin avdelning i konserten 
för att på slutet förenas i  en 
mäktig gospel;  ”Soon and 
very sonn we are going to see 
the king”. 

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Anders Fredriksson, ledare för de tre medverkande körerna. Sjunger här gör Järns sångkör.Första adventsljuset tändes i Holms kyrka i söndags kväll. Här ses medlemmar ur kören Morgonstund och 
Rostocks manskör.

Lyckad invigning och jubileum
I helgen var det 80-års-
jubileum och nyinvigning 
hos Lindströms Blommor 
& Trädgård. Det var många 
som passade på att se den 
nyrenoverade butiken, 
och köpa blommor till ju-
bileumspriser. 
Den omgestaltade lokalen 
var ljusare, grönare och mer 
färgrik än någonsin. Julstjär-
nor, orkidèer, amaryllis, hy-

acinter och alla de andra 
glädjespridarna i juletid stod 
uppdukade på borden och 
jubileumspriser lockade. 

Kön till kassan var stund-
tals lång under lördagen och 
det var full fart på kransbind-
ning och komponerande av 
buketter. Ägarna Dan Lind-
ström och Susanne Schubert 
Linsdström, plus floristerna 
Ronja Wallentin och Re-

becka Aronssson hade fullt 
upp. 

Under söndagen var famil-
jen Johnte på plats och sålde 
bröd och mycket annat.

– Vi tror att det var ungefär 
250 personer som besökte 
oss i helgen och vi är väldigt 
nöjda, sade Dan Lindström.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Ronja Wallentin med Ingalill Karlsson som hade planer på en enriskrans.

 Många kransar och buketter skulle bindas. I bakgrunden passar besökare på att ta en fika.

”Över alla förväntningar”

Femåriga Alexandra Ibisevic får en fin ansiktsmålning av Emilia Tunqvist.

När Hemköp Torget firade 
ett år i ny regi strömmade 
kunderna till.
– Väldigt roligt! Det har gått 
över alla förväntningar. Det 
har varit full rulle idag, säger 
köpmannen Jonas Pollack 
nöjt.

Utanför butiken stod Mi-

kael Alfredsson och servera-
de glögg och pepparkakor. 
Inomhus fick alla barn som 
lämnade önskelista till tom-
ten en present, antingen en 
chokladjulkalender eller en 
leksak.

Emilia Tunqvist, Julia Sto-
jimirovic och Anna Fransson 

stod bakom ansiktsmålning-
en av barn, något som var ett 
populärt inslag.

Längre in i butiken stod 
Lova Sundquist och servera-
de kaffe eller julmust samt 
smaskig tårta.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Lova Sundquist serverade kaffe och tårta till kunderna i butiken.
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Tel 0530-104 14. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

Preem Mellerud. Landsvägsgatan 38. 

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

BJUD BILEN PÅ 
EN BILLIG TVÄTT

TANKA BILLIGT!
50 öre rabatt per liter på drivmedel.

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

50 öre
rabatt

TANKA BILLIGT!
50 öre rabatt per liter på drivmedel.

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

50 öre
rabatt

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

70:-
rabatt

Klubbat på kommunfullmäktige
Grönt ljus för bygge av hyresrätter och reviderad budget 

På kommunfullmäktige-
mötet förra onsdagen be-
slutades att ge Melleruds 
Bostäder AB i uppdrag att 
bygga 24 hyresrätter på 
fastigheten Järven 6 och 
teckna avtal med Bertil 
Johansson i Mellerud 
Byggnads AB som tillde-
lats entreprenaden.
Innan själva mötet öppnades 
var det information av repre-
sentanter från Västtrafik och 
Kollektivtrafiknämnden. 
Egon Frid i nämnden förkla-
rade hur modellen för hur 
kollektivtrafiken styrs ser ut. 
Regionen ansvarar för all 
kollektivtrafik utom skol-
skjutsar och färdtjänst som 
kommunerna har ansvar för. 
Kollektivtrafiknämnen sät-
ter upp mål, strategier och 
budget. Västtrafik, till 100 
procent ägt av Västra Göta-
landsregionen, upphandlar 
och planerar. Kommunerna 
ansvarar för infrastruktur 
med hållplatser och perrong-
er. 

Dialog med regler
Mycket kom att handla om 
den så kallade tratten, model-
len för hur den årliga proces-
sen för hur dialog och omfor-
mationer ser ut. Den startar i 
augusit och slutar i juni året 
därpå. 

Augusti och september ska 
kommunerna komma in med 
vad som är på gång att hända, 
klargöra sina behov och ge 
förslag. Därefter har proces-
sen sin gång och att komma 
in senare med frågor innebär 
att de inte tas upp förrän 
nästkommande augusti/sep-
tember. Jennifer Elsren, 
Västtrafiks kommunkoordi-
nator uppmanade till att res-
pektera denna modell. I 
Melleruds kommun är hen-
nes samarbetspartner i frå-
gan Mario Vasquez, kom-
munutredare i Mellerud.

 Tore Hult, Västtrafiks sty-
relse, berättade att det behövs 
mer järnvägskapacitet och 
Västtrafik sätter in två turer 
till Halden när NSB drar in 
en av sina turer.

Frågor och synpunkter 
Flera av kommunfullmäkti-
ges ledamöter hade frågor till 
de tre representanterna. 
Bland annat ifrågasatte både 
Tommy Johansson (S) och 
Lars Gunnar Larsson (C) 
varför flera år gamla uppgif-
ter används i systemanaly-
sen. 

Daniel Jensen (KD) passa-
de på att informera om att ett 
nytt äldreboende ska byggas 
och att det därifrån är för 
långt till nästa hållplats. 

Karin Nodin ( C) vände sig 
mot begreppet ” i periferin ” 
som ofta används när det i 
kollektivtrafiksammanhang 
talas om Dalsland och som 
även användes denna kväll. 
På VG-regionens och Väst-
trafiks kartor är grannlandet 

Musikskolans stråkelever underhöll innan kommunfullmäktigemötet förra onsdagen.

Norge en vit fläck som inte 
verkar räknas. Allt utgår från 
ett perspektiv från Göte-
borgsområdet. Men Melle-
rud ligger nära expanderande 
marknaderna Östfold och 
Osloområdet och kan därför 
inte sägas ligga i periferin, 
menade Karin. 

Att det saknas kvällsturer 
från Göteborg och norrut 
mot Karlstad var en annan 
synpunkt. En kvällstur vid 
23 vore bra för alla som vill 
gå på fotboll eller teater i 
Göteborg tyckte man. Upp-
maningen från Västtrafik var 
att använda sig av ”tratten” 
för att få till en dialog om 
önskemålen.

Ärenden
Så var det dags för mötets 
ärenden. Nämndernas mål 
för 2017, taxor och avgifter 
inom kommunens olika 
verksamhetsområden och 
utökade anslag, från 2,2 till 
4,8 miljoner kronor, för reno-
veringen av Tingshuset klub-
bades raskt igenom. Det sist 
nämnda genom en omfördel-
ning i 2016 och 2017 års in-
vesteringsbudgetar.

Ja till nybygge
Nybyggnationen av Järven 6 
stod på agendan och Hans 
Wikström vd i Mellbo pre-
senterade projektet.Tre an-
bud kom in. Ett från en stor 
aktör, ett från en lokal aktör 
och ett från en baltisk. Det 
lokala alternativet hade bäst 
pris och bäst förutsättningar 
att genomföra projektet. Hy-
ran beräknas bli 1 400 kronor 
per kvadratmeter, den kan bli 
lägre genom ett statligt stöd 
som ges under vissa villkor, 
till exempel att entreprenö-
ren har kontakt med arbets-
förmedlingen och tar in lär-
lingar från gymnasiet.

Kommunfullmäktige be-
slutade att godkänna redo-
visningen av nybyggnatio-
nen, ge Melleruds bostäder i 
uppdrag att bygga 24 hyres-
rätter på fastigheten Järven 6 

och att teckna avtal, enligt 
tilldelningsbeslut, med Ber-
til Johansson i Mellerud 
Byggnads AB om totalentre-
prenad.

För kommunen är detta en 
investering på 42 miljoner 
kronor, varav entreprenad-
kostnaderna är 38 miljoner. 
30 miljoner lånas, kommu-
nen går in med 12 miljoner.

Reviderad budget
Ekonomichef Björn Lind-
qvist föredrog den revidera-
de budgeten för 2017 och 
verksamhetsplanen för 
2018-2019. I den står bland 
annat att socialnämndens 
budget utökas med 3,9 mil-
joner 2017.  Det ska finansie-
ras med de så kallade väl-
färdspengar som regeringen 
väntas ta beslut om i decem-
ber.

 Positivt är att skatteintäk-
terna ökar på grund av fler 
invånare. Kommunen får 
bidrag för sitt flyktingmot-
tagande, men även utan bi-
dragen har kommunen en 
god ekonomi. 

Under 2017 och 2018 
kommer det att byggas 
mycket. Skattesatsen ligger 
kvar på 22:60.

Daniel Jensen (KD) före-
slog att det ökade anslaget till 
socialnämnden istället finan-
sieras genom att man mins-
kar kommunstyrelsens bud-
get med 3,9 miljoner. Det 
förslaget förlorade mot 
kommunstyrelsen förslag 
och den reviderade budgeten 
klubbades enligt kommun-
styrelsens förslag. Kristde-
mokraterna reserverade sig 
mot beslutet.

Nytt kommunsamarbete
Daslandskommunernas 
kommunalförbund, ur vilket 
samtliga daslandskommuner 
begärde utträde från och med 
1 januari 2017, får nytt namn, 
ny förbundsordning och ny 
arbetsordning. Förbundet 
heter nu Dalslands miljö- 
och energiförbund och ska 

vara inriktat på miljö- och 
energifrågor. 

Åmål är som enda kom-
mun inte med i förbundet. 
Mellerud, Färgelanda, Dals 
Ed och Bengtsfors kommer 
att samarbeta kring frågorna.

Det fanns delade meningar 
om detta beslut. Daniel Jen-
sen (KD) var inte nöjd och 
menade att anledningen till 
det tidigare förbundets upp-
lösning var ett missnöje med 
ledningen, att Åmål punkte-

rat samarbetet och att den 
nya ordningen begränsade 
de frågor man ska samarbeta 
kring. 

Lars-Gunnar Larsson (C) 
var däremot positiv till för-
ändringen och tyckte att en 
rejäl satsning av fyra kom-
muner som samarbetar kring 
miljö- energi och klimat  gör 
samarbetet tydligare. 

Tommy Johansson (S) 
menade att förslaget är väl 
genomarbetat och att den 

samverkan som bedrivs idag 
kommer att fortsätta.

KD reserverade sig mot 
beslutet.

Motioner
En motion om gratis Wifi i 
offentliga miljöer, inlämnad 
av centerpartisterna Gunnar 
Karlsson och Jeanette Kraft 
förra året bifölls. 

En motion om framtida 
fördelning av kommunala 
bostäder, inlämnad av sveri-
gedemokraterna Ulf Rexe-
fjord, Gert Lund och Morgan 
Mathiasson avslogs med 
hänvisning till 12 § i diskri-
mineringslagen där det fram-
går att diskriminering är 
förbjuden för den som till-
handahåller bostäder till all-
mänheten.

Sver igedemokra te rna 
tyckte att utredningen var 
ängslig och yrkade på återre-
miss ” för att få till en dialog”. 
Kommunfullmäktige beslu-
tade att avslå motionen. SD 
reserverade sig mot beslutet.

Nominerade ledamöter i 
Dalslands energi- och miljö-
förbund är Lars Nilsson (S) 
och Lill Kristoffersson (MP). 
Ersättare Lars-Gunnar Lars-
son (C) och Jörgen Eriksson 
(KIM).

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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rudsmässan 22-23 oktober. 
Vidare att samla ett veteran-
vetarlag för kommande täv-
lingar. 

Börje Skoogh informerade 
om studier bland annat da-
tautbildningar, stickorna, lä-
secirklar för att nämna några. 
Res o lär, Oton Berglez som 
kommer från Slovenien, 
nämnde om eventuellt en 
cirkel om landet som sedan 
kunde utmynna i en resa för 
ett besök. Önskvärt att fler 
intresserade kan komma med 
i teatergruppen. Gruppen 
vann ju första priset vid årets 
Kanalyra, något att spinna 
vidare på och utveckla.

Ämnet för kvällen var in-
formation om PRO:s hemsi-
da och dess möjligheter till 
information om PRO på 
riks- som distiktsplanet. 

Även att söka aktiviteter i 
egna föreningen, bildarkiv 
och mycket annat. Det var 
PRO:s datakille och hemsi-
dans ansvarige, Lars Anders-
son som höll i informationen. 
Höstens fortsatta program 
presenterades.

För underhållningen den-
na kväll stod TVETA TRI-
ON, ett gäng från Tveta strax 
norr om gränsen till Värm-
land. Gänget började spela 
tillsammans på 1990-talet, 
ingår även i Visklubben, 
Säffle. Det som framfördes 
var örongodis och en kul-
turafton för oss som lyssnade 
på Kvällstoppen som starta-
de 10 juli 1962. Det var Tio 
i Topp som startade 14 okto-
ber 1961, samt svensktoppen 
från oktober 1962. Kan 
nämna några låtar; I can’t 

stop loving you, Speedy 
Gonzales, Dear One, Surfin 
safari. Ray Charles, Jan Hö-
iland, Sven-Ingvars med 
många fler som låg bakom 
alla dess örhängen som vi 
som var födda på slutet 30-tal 
och 40-talet samlades kring 
för att kolla dessa hitlistor.

Det var ett mycket upp-
skattat inslag och höjdpunkt 
på sammankomsten.

Kaffeservering och lott-
dragning avslutade helt sed-
vanligt denna kväll.

Vid kommande medlems-
möte i oktober blir det sam-
ling för att se på gamla bilder 
från Mellerud.  Ordförande 
avslutade träffen.

Text och foto:  
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Ämnet för kvällen under höstens första månadsmöte var information om PRO:s hemsida.

PRO Mellerud höll sitt för-
sta medlemsmöte för hösten 
den 14 september. Ordföran-

de Barbro Olsen hälsade 
välkommen, förslag till dag-
ordning och upplägg för 

kvällen godkändes. Behand-
lades skrivelser, det besluta-
des om deltagande i Melle-

Martin ny chef för serviceenheten

Martin Zetterström, kommunens nya serviceenhetschef, deltar gärna 
praktiskt ute i verksamheterna.

Det finns många sorters kål. 
Och de är perfekta i ett mål. 
De växer så det knakar. 
Oj, så gott de smakar!

Vem är vem av 
Pål Blomkåls vänner?

 

December
Pål Blomkål

Bror Broccoli

Röllan Rödkål

Vivvi Vitkål
Grynet Grönkål

Brasse Brysselkål

Lukta, smaka, känn.
Kål är nyttigt som bara den.

December

Monica Drottz, som sitter i Håverud, ansvarar för samtliga dalslandskommuners livsmedelsupphandlingar. 
Foto: Privat.

I höst har ”Veckans grönsak” införts på prov på Åsebro skola, ett sätt att få barnen att äta mer grönsaker.

Martin Zetterström, 36 år
Familj: Fru och två barn, 6 och 9 år
Uppväxt: I Erikstad
Bor: I Ödeborg
Utbildning: Högskolan Uddevalla; 
ledarskap inom storhushåll, kost 
och lokalvård.
Brinner för: Matlagning och dryck-
er, är även utbildad sommelier.
Personalstyrka: Totalt 70 personer, 
varav 20 fast anställda lokalvår-
dare. Fyra produktionskök. Råda-
restaurangen, Skållerudshemmet, 
Karolinerskolan och Åsebro skola.

FAKTA

Den 1 augusti började Mar-
tin Zetterström sin tjänst 
som chef på serviceenhe-
ten, efter Ingvar Karde-
mark som gått i pension. 
Martin har sina rötter i 
Erikstad och bor idag med 
sin familj i Ödeborg.
Martin har en bakgrund som 
köks- och restaurangchef på 
privata restauranger, exem-
pelvis Hotell Hehrne i Vä-
nersborg, Bjärtorps slott på 
Varaslätten och Ronnums 
herrgård i Vargön.

– Ingvar (Kardemark) 
hade också en bakgrund i det 
privata. Jag vill att vi ska 
driva verksamheten vidare 

på ungefär samma sätt som 
tidigare, säger Martin.

Han brinner för matlag-
ning och drycker, är utbildad 
sommelier och gillar viner 
och mat i kombination.

Att laga mat från grunden 
med bra råvaror är viktigt för 
Martin liksom att vara delak-
tig ute på fältet.

– Jag sitter inte bara på 
kontoret, utan är med ute i 
köken och lagar mat. På höst-
lovet körde jag skurmaskin 
med lokalvården, avslöjar 
han.

Han känner både glädje 
och engagemang bland med-
arbetarna.

– Jag har blivit väldigt bra 
mottagen både på kontoret 
och ute i verksamheten. 
Verksamhetsledarna har va-
rit ett stort stöd för mig, säger 
Martin.

Månadens grönsak
Hösten 2016 införde han 
”Månadens grönsak” på prov 
på Åsebro skola, ett roligt 
sätt att få eleverna att äta mer 
grönsaker. Mellerud har gått 
med i Skolmatsakademin, 
som finansieras av miljö-
nämnden i Västra Götalands-
regionen tillsammans med 

fortsättningsvis kommer 
man att satsa på svenskt kött. 
Idag använder Melleruds 
kommun 100 procent svensk 
kyckling och 98 procent 
svenskt kött.

– Vi köper färsk fisk från 
”hållbart bestånd”, vi har 
jättefina råvaror. På Nobel-
dagen kommer vi till exem-
pel att servera varmrökt lax 
från Håveruds rökeri till 
äldreomsorgen och hem-
tjänsten i hela kommunen, 
förklarar Martin nöjt.

Nytt livsmedelsavtal
Det är dags för ett nytt livs-
medelsavtal den 1 maj 2018. 
Kommunen söker därför 
personer eller företag som 
vill leverara lokalproducera-
de livsmedel. Intresseanmä-
lan skickas in senast 9 janu-
ari. Man söker producenter 
som kan leverera till antingen 
samtliga dalslandskommu-
ner eller enbart en kommun.

– Har du exempelvis mo-
rötter för en månad går det 
bra, resten av åretkan vi köpa 
in från vår huvudleverantör. 
Det är roligt om vi kan gynna 
lokala producenter, under-
stryker Martin.

Gemensam upphandlare 
för alla dalslandskommuner 

medverkande kommuner 
och stadsdelar i Västra Göta-
land.

– Man kan få recept, ut-
bildningar och material av 
regionen. Jag har varit ute i 
alla klasser under november 
och pratat om projektet. 

är Monica Drottz, med kon-
tor i Håverud.

Hösten har varit fullteck-
nad för Martin, med bland 
annat matråd och skyddsron-
der.

Kostprogrammet Matilda
– Verksamheten är i bra form 
med en god ekonomi som gör 
plusresultat i år. Våra kök är 
välutrustade och vi kommer 
inom kort att ytterligare ut-
veckla vårt kostprogram 
Matilda som innebär att vi 
näringsberäknar maten både 
för äldre och skolmaten. Vi 
har bokat nya utbildningar 
för en del av kökspersonalen 
i februari där alla dalsland-
kommunerna är med, kon-
staterar Martin.

För lokalvården har man 
introducerat ett nytt rengö-
ringsmedel, Innuscience, 
med goda bakterier som 
motverkar de andra bakte-
rierna. Medlet är miljövän-
ligt och innebär att ytorna 
håller sig rena längre tid. 
Innuscience är snart infört på 
samtliga ställen inom lokal-
vården, allt för att få en bätt-
re arbetsmiljö för personalen.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Eleverna fick provsmaka 
rödbetor och vi tittade på 
polkabeta och gulbeta, berät-
tar Martin.

I november har man haft 
tema rödbetor (Meta Rödbe-
ta) som ingått i både sallads-
buffé och i maten. Även 
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil, det som inträffar först. * Företagserbjudande, kan ej köpas av privatpersoner. Företagsleasingen är beräknad på 36 
månader, 3,95% ränta, 20% kontantinsats och 50% restvärde. Bränsleförbr. bl. körning: 0,47 l/100 km. CO2 123 g/km. Uppläggningsavgift och adm.avgift tillkommer. 
Finansiering via BMW Financial Services. Bilen på bild är extrautr. Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31. Reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel. 

BMW 520d TOURING 
BUSINESS COMFORT EDITION. JUST NU UNDER 

7,5 PRISBASBELOPP.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil, det som inträffar först. * Företagserbjudande, kan ej köpas av privatpersoner. Företagsleasingen är beräknad på 36 
månader, 1,95% ränta, 20% kontantinsats och 50% restvärde. Bränsleförbr. bl. körning: 4,7 l/100 km. CO2 123 g/km. Uppläggningsavgift och adm.avgift tillkommer. 
Finansiering via BMW Financial Services. Bilen på bild är extrautr. Kampanjen gäller t.o.m. 2017-01-07. Reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel. 

Läderklädsel, automatisk växellåda, eluppvärmd ratt, takreling, 
automatiskt avbländbar innerbackspegel, Park Distance Control (PDC) 
bak och fram, klimatautomatik, Bluetoothförberedelse Professional 
samt USB-anslutning, sportläderratt, 18” lättmetallfälg V-eker, LED-
dimljus, sportstolar, automatisk växelåda, larm och mycket mer! 
Kampanj till 7 januari med extra förmånlig ränta: 1,95%

Företagserbjudande: 332.250 kr* Ord. pris 446.800 kr. 
Företagsleasing: 2.494 kr/mån, exkl moms.
Förmånsvärde: 2.133 kr/mån vid 50% skatt. 
Köp till xDrive fyrhjulsdrift för 9.900 kr.
Lagerbilar för omgående leverans, se biliagroup.se

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000

500-årsjubileum av reformationen
31 oktober nästa år är 
det exakt 500 år sedan 
den tyske munken Martin 
Luther spikade upp sina 
95 teser på slottsporten 
i Wittenberg och därmed 
startade det som blev Re-
formationen.
Under en längre tid hade den 
romersk-katolska kyrkan, 
som helt dominerade i Väst-
europa på 1500-talet, på 
många områden, förfallit 
genom att flera påvar enbart 
varit intresserade av makt 
och lyxliv. När Martin Luther 
övergivit sina studier i juri-
dik, för att istället bli munk, 
började han ifrågasätta en del 
av det som kyrkan lärde ut. 

Avlatshandeln
Främst vände han sig mot 
avlatshandeln, som innebar 
att vem som helst kunde köpa 
ett papper som medförde att 
man slapp brinna i skärsel-
den för sina synders skull. 
Folk fruktade på allvar skärs-
elden, där man måste vistas 
ett tag, innan man kunde få 

tillträde till himmelriket efter 
döden, och betalade gärna en 
slant för att slippa – om man 
hade råd.

Handeln med avlatsbrev 
var en idé av en påve för att 
få inkomster till att bekosta 
den stora Peterskyrkan i 
Rom.

Martin Luther upptäckte 
att det inte fanns det minsta 
stöd för avlatshandel i Bibeln 
och protesterade mot att kyr-
kan utnyttjade folks oförmå-
ga att läsa i Bibeln – som bara 
fanns på latin. Han formule-
rade 95 påståenden mot av-
laten, skrev ner dem dels i ett 
brev, som han skickade till 
ärkebiskopen, dels skrev 
dem på ett papper som han 
alltså spikade upp på slott-
skyrkans port i Wittenberg.

Brytningen
Hans avsikt var att man skul-
le diskutera frågan och rätta 
till misstaget, men kyrkan 
valde istället att försöka tysta 
den besvärlige, men obetyd-
lige munken. Det var ett 
misstag som slutade med att 

flera kyrkor bröt sig ur den 
romersk-katolska kyrkan.

2017 – jubileumsår  
med besök av påven
Nästa år är det alltså 500 år 
sedan reformationen började 
och de lutherska kyrkorna, 
varav Svenska Kyrkan är en, 
kom till, även om det dröjde 
några år. Firandet kommer 
att pågå under hela året. Den 
31 oktober 2017 kommer 
påve Franciskus till Lund 
under två dagar för att upp-
märksamma jubiléet, men en 
mängd andra aktiviteter 
kommer att ordnas under 
resten av året.

Melleruds pastorat  
firar också
Även i Melleruds pastorat 
förbereds en del arrangemang 
under 2017 av en särskild 
grupp. Fastän allt fortfarande 
är på planeringsstadiet, så 
börjar ett program att ta form:
16 januari: Holm/Mellerud
29 januari: Skållerud
1 februari: Ör
5 mars: Bolstad

25 mars: Kontraktsdag i 
Åmål

2 april  kommer komminis-
ter Marit Järbel och kantor 
Anders Fredriksson att pre-
sentera ”Fru Luther” i Kyr-
kans Hus med ord och ton.

Söndagen 29 oktober hålls 
en sammanlyst gudstjänst 
någonstans i pastoratet.

I oktober planeras även ett 
”husförhör/katekesquiz” i 
varje församling. Det blir 
nog inte så farligt som det 
låter, utan kommer att utfor-
mas mer lustbetonat och ge-
mytligt.

Förhoppningsvis kommer 
filmen om Luther från 2003 
att visas på biograferna i 
Mellerud och Åsensbruk 
under september/oktober.  

Fler kan få bidra med sitt, 
för att uppmärksamma Mar-
tin Luther. Tanken är att 
ordna en utställning på bibli-
oteket i november med 
”Luthertema”. Där ska stäl-
las ut foton, målningar och 
annan konst samt skriftliga 
bidrag (dikter, noveller, be-
rättelser) som på något sätt 

– konkret eller abstrakt – har 
med Martin Luther att göra. 

Nyanserad bild  
av Martin Luther
En av målsättningarna med 
jubileumsåret är att få fram 
en mer nyanserad bild av 
reformatorn. Vi förknippar 
honom ofta med sträng ar-
betsmoral och pliktkänsla – 
att ha ”Luther sittande på 
axeln” och viska sina förma-
ningar. 

Men han var också en lev-
nadsglad person med en hel 
del yttranden som inte skulle 
passa i söndagsskolan. Efter 
munkperioden gifte han sig 
och fick flera barn. För att 
försörja sin stora familj äg-
nade han sig bland annat åt 
att brygga öl, som han sålde. 
Därför skulle det vara roligt 
att i maj få arrangera något 
om Luther hos Brukskällan 
bryggeri i Bäckefors. 

Det finns även planer på att 
erbjuda skolorna informa-
tion om Luther och reforma-
tionen och att skriva lite i 
pastoratets egen informa-

 2017 är det 500 år sedan den tys-
ke munken Martin Luther startade 
det som blev Reformationen.

tionsskrift, Kyrkfönstret. 
Förmodligen dyker det upp 
ytterligare idéer också. Look 
alike-tävling? Kanalyrein-
slag? Luther på Sunnanmo 
marknad? 

Det som var utmärkande 
för Martin Luther var att han 
tänkte fritt och nytt…!

Luthergruppen i Melleruds 
pastorat genom Ingvar Lisius

Dalslandspotatisen – 
välsmakande och sällsynt
I årsboken Hembygden 
2016 skrev jag om dals-
landspotatis. Senare har 
ett par tidningar skrivit 
berömmande ord om po-
tatissorten Blå Dalsland. 
Med all rätt, det är en väl-
smakande och bra potatis.
Under 2016 har jag haft möj-
lighet att, avskilt från varan-
dra, odla ett litet stycke Svart 
Dalsland samt ett litet stycke 
Blå Dalsland. Detta för att se 
skillnaden mellan sorterna.

Blå Dalsland
Sättpotatis kom från Anders 
Fredriksson i Brålanda, som 
speciellt lagt an på att odla 
Blå Dalsland.

Sorten ger ganska stor po-
tatis med ögon som sitter 
djupt. Potatisblasten är rela-

Blå Dalsland.  Foto: Arvid Arvidsson.

till sättpotatis nästa år, men 
jag har i alla fall en gång i år 
kokat och smakat på sorten. 
Om man säger att Blå Dals-
land är god, så kan man säga 
att Svart Dalsland är mycket 
god.

Sortbeskrivning
I tillgängliga beskrivningar 
av sorterna gör man ingen 
annan skillnad än färgen när 
man talar om Blå Dalsland 
och Svart Dalsland. Nord-
Gen skriver: ”Knölen är 

rund/rundoval med mörkt 
blått skal. Färgen ligger un-
der korklagret. Köttfärgen är 
vit. Blomningen är obetyd-
lig. Blomman är blåviolett.” 

Jordbruksverket skriver 
om bevarandesorter: ”En 
bevarandesort är en lantsort 
eller en  ovanlig sort som har 
odlats i Sverige och som är 
naturligt anpassad till att 
odlas i Sverige. Sorten har 
bedömts värd att bevara”.

Wendel Erikson

efjäll fram till 1940-talet. 
Sedan gick man över till an-
dra sorter som gav bättre 
skördar och det troddes att 
sorten var utdöd. 

Men på en bilfärd i Halland 
på 1980-talet fann dalslän-
ningen Georg Kjellberg 

Svart Dalsland.  Foto: Arvid Arvidsson.

tivt kraftig, den vissnade ti-
digast. De nya potatisarna 
växer ganska långt ut från 
moderpotatisen.

Svart Dalsland.
Svart Dalsland odlades all-
mänt i trakterna runt Kropp-

(1917-2008), boende i Göte-
borg, att det odlades Svart 
Dalsland på en åker i Esk-
hultby utanför Kungsbacka. 
Han fick med sig några ex-
emplar, som han lämnade till 
Arvid Arvidsson i Dalskog.

Där har sorten bevarats och 
jag har fått sättpotatis från 
Arvid. Svart Dalsland ger 
små runda potatisar. Blasten 
är klent uppbyggd, men hål-
ler sig grön länge på hösten. 
De nya potatisarna är väldigt 
väl samlade runt moderpota-
tisen. Om man kokar oskalad 
Svart Dalsland får potatis-
vattnet en likhet med bläck.

Smak
Fortfarande är det ont om 
Svart Dalsland och man vill 
helst spara potatis för att ha 
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 7/12 15.00 
Poesi och glädje 
Tema: ”Owe Thörnqvist” 
Onsdag 7/12 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: Nils Lundbäck 

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

Barnmeny  inkl. läsk & glass fr. 45:-

Vid E45 i  Brålanda     Te l .  0521-30 6 4 0      w w w. rast a. se

Schnitzel 139:-
med potatisgratäng och rödvinssås
inkl. dryck, sallad, bröd, ka� e och dessert

Barnmeny
I BUTIKEN:  Tävlingar med goda vinster

Tomtepåse (godis & dricka) 49:-

2 för 1
Lördag 3/12

2 vuxna + 2 barnäter för
184:-

King
Junior Meal 

19:-

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

Brålanda • Frändefors

Mathantverk på kommunala bord
Eldrimner – nationellt re-
surscentrum för mathant-
verk arrangerar mathant-
verksdagar runt om i 
landet. Intresset var stort  
när över över 50 deltagare 
från Dalsland och Bohus-

Sundals Ryrsbon Charlotte Skog-
lund, köket på Lunddala äldrebo-
ende, tyckte att hon fått med sig 
bra idéer från dagen. Här med 
förrätten från de deltagande 
mathantverkarnas produkter.  

Sofia Karlsson, Evenstorps Gård, Bodil Cornell, Eldrimmer, Johan Anderson, Torsta, och Maria Matsson, 
kostchef i Partille, diskuterar upphandling.

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft novembermöte i form 
av ”Grötfest” i Frändefors 
församlingshem. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade ett 70-tal 
deltagare välkomna. Husban-
det bestod av fyra mycket ru-
tinerade spelmän och sångare. 
Det var både dragspel, gitarrer, 
fiol och elinstrument till den 
välsjungande gruppen som 
presenterades av Ralf Lilje-
gren. De började sin underhåll-
ning med Goder afton och 
fortsatte med Låt mig få tända 

ett ljus och Staffansvisan inn-
an julmåltiden intogs.

Den bestod av extra god 
risgrynsgröt, julskinka, vört-
bröd med mera. En mycket 
uppskattad måltid, trots att 
några veckor återstår till julen. 
Våra underhållare fortsatte sitt 
program med bland annat Bet-
lehems stjärna och avslutade 
med Härlig är jorden. 

Efter den omtyckta under-
hållningen serverades kaffe 
med flera olika hembakade 
tårtor, som de duktiga pensio-

närerna från Frändefors bakat. 
Några små historier fick vi 

av Bengt Aronsson, Uno Löf-
gren och Holger Nilsson. Den 
fina stämningen förhöjdes yt-
terligare när Börje Viberud 
läste dikten Tomten av Viktor 
Rydberg.

Därefter sjöngs Nu tändas 
tusen juleljus,  sedan blev det 
dragning i lotterierna. Ordfö-
randen avslutade mötet och 
nationalsången sjöngs till 
musik av husbandet.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

Ljus tändes på första advent

Teofil Carlsson, Gudrun Larsson, Anne Björhag och Erica Larsson med-
verkade och gav många tankar att fundera vidare på.

I Brålanda Equmeniakyrka 
firades första advent med 
skönsång, andakt och en 
verklighetsskildring från 
Kongo. Kyrkans Kongo-
grupp fick nya tankar om 
hur de kan bistå.
Tänd ett ljus – insamlingen 
till Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete påbörjades 
på första advent och pågår två 
månader. I Brålanda upp-
märksammades det med be-
sök av Anne Björhag, Göte-
borg, född i Brålanda, 
tidigare missionär och volon-
tär inom Pingstmissionen. 
Hon visade bilder och berät-
tade från sitt senaste besök, 
då som privatperson, i Kon-
go-Kinshasa och staden Bu-
kavu. 

Där pågår ett projekt som 
hjälper kvinnor som blivit 
våldtagna och sargade av 
soldater och de får då inte 
alltid återända hem. Läkaren 
Dennis Mukwege har haft 
stor betydelse för att hjälpa 
dessa kvinnor.  De får sjuk-
vård och utbildning för att 
kunna försörja sig.

Anne var där och hade med 
sig kläder bland annat.

– Jag har många vänner där 
och ville se vilka behov som 
finns och få leverera det dit, 
berättade Anne.

– Vi får tänka efter om vi i 
vår Kongogrupp kan stötta 
på fler ställen, det känns så, 
sa gudstjänstledaren Gudrun 
Larsson. 

Adventstid
Erica Larsson, Frändefors, 
sjöng ett potpurri med ad-
ventssånger och sången Tro. 

Erica läste även dikten Lär 
mig att bedja av hjärtat – nu, 
av B.G Hallqvist. Hon avslu-
tade med Sång till friheten.  

 Teofil Carlsson, Grinstad, 
höll en andakt:

– Kyrkoåret börjar med 
första advent och då ser man 
framåt, men även bakåt. Har 
vi möjlighet att få tända ett 
ljus för någon bör vi göra det, 
för det har alltid betydelse.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

län i torsdags samlades på 
Evenstorps Gård för att 
diskutera mathantverk 
och offentlig gastronomi. 
Tanken med mathantverks-
dagen var att koppla ihop 
mathantverk och den offent-
liga måltiden för att det på 
sikt ska serveras mer 
mathantverk på skolor, för-
skolor och inom äldreomsor-
gen. Upphandlingsproces-
sen upplevs ofta som hinder 
för att mathantverksproduk-
ter ska få plats på tallriken. 

Bodil Cornell, verksam-
hetschef på Eldrimner, till-
sammans med kollegan An-
nigun Wedin guidade genom 
dagen

Föreläste gjorde mathant-
verkarna Svante Kaijser från 
Halltorps mejeri utanför 
Trollhättan, Lars Nyberg, 
som driver Lyckans Ste-
nugnsbageri och Sofia Karls-
son, Evenstorps Gård.

 Alla tre kunde berätta om 
en idé som krävde mycket 
vilja och arbete för att ge-
nomföra. Efter några svåra år 
har de  snurr på affärerna och 
utvecklar sina mathantverk.

Unerlätta upphandling 
Utvecklare av offentlig gast-
ronomi, kocken Johan An-

dersson, från Torsta AB i 
Jämtland, beskrev hur det går 
att underlätta upphandlingen 
och möjliggöra för små pro-
ducenter att lämna anbud.

– Det gäller att få med alla 
på tänket, att bygga laget, 
schemalägg lunchen, var 
några av Johans tips. 

I Västra Götaland finns 
Skolmatsakademin, ett kun-
skapsnätverk där nästan alla 
regionens kommuner är 
medlemmar. Ulrika Brunn, 
verksamhetsledare för Skol-
matsakademin berättade om 
den verksamheten. 

Tidskrävande
Kostchefen Anna-Karin 
Svensson,Vänersborgs kom-
mun, tyckte dagen varit jät-
tebra och intressant.

– Fantastiskt att kund, pro-
ducent och upphandlare kan 
träffas vid samma tillfälle. 
För att de lokala mathantver-
karna ska kunna lägga anbud 
gäller det att de får informa-
tion i ett tidigt skede när det 
närmar sig upphandling, ha 
dialog och vara medvetna om 
att det tar tid att upphandla, 
drygt ett och ett halvt år. Allt 
är lagstyrt, annonsering, an-
budstid, gå igenom anbuden 
och anta anbud. Som vi arbe-

tar idag vill vi få till det så att 
det ibland går att få göra di-
rektupphandling på lokalt 
och närproducerat. Länssty-
relsen ger kostnadsfritt stöd 
i detta till mathantverkarna, 
sade Anna-Karin Svensson.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

30-årsjubilerande Missionskyrka
Första advent 1986 in-
vigdes Missionskyrkan i 
Frändefors. I helgen fira-
des det med att sjunga in 

advent och minnas. Ett 50-
tal kom och delade glädje 
och minnen.
Församlingens missionshus 

Håkan Tengberg, jubiléets sångare, Astrid Rasmusson, ordförande till 1997, Ralf Oldin ordförande till 2014, 
Sigward Karlsson, nuvarande ordförande och pastor.

Interiörbild av Frändefors Equmeniakyrka.

var tidigare i Berg, en bit 
utanför samhället. Man be-
hövde större och modernare 
lokaler och tog beslutet att 
bygga mer centralt i samhäl-
let. Kostnaden blev drygt två 
miljoner. Genom Svenska 
Missionsförbundets nybyg-
garfond, loppisar vid kyrkan, 
att gåvor skänktes vid födel-
sedagar och via kondolean-
ser var kyrkan betald på cirka 
tio år.

– Vi hade folket med oss 
och det löste sig bra, säger 
dåvarande ordföranden, 
Astrid Rasmusson.

Eiron Andersson, då ton-
årsledare, berättade att för att 

bildligt flytta över till den 
nya kyrkan gick de i fackel-
tåg från Berg till Murarega-
tan.

– Det var häftigt och folk 
stod och tittade bakom gardi-
nerna, sade Eiron.

Delar av kyrkans lokaler 
används idag som förskola 
av kommunen och i övriga 
bedrivs regelbunden verk-
samhet.

Kyrkan har bytt namn och 
ingår i Equmeniakyrkan.

Sjöng in advent
I lördags hölls jubileum med 
sång, tal och julbord. Man 
började med en gudstjänst 
och sjöng in advent. Många 
av de traditionella adventsp-
salmera sjöngs.

Gästande Håkan Tengblad, 
Vargön, sjöng bland annat, 
Vi tänder ett ljus i advent, Var 
inte rädd för mörkret och 
Jesus han är svaret.

Pastor Sigward Karlsson 
predikade om väntan i ad-
vent, gudsnärvaron, något 
som är här och nu. Han gav 
tre ord att hänga upp den på, 
Efterlängtad, vapenlös och 
segrande.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Presenterade personlig londonguide
Förra veckan presentera-
de London-nörden Lars 
Nilsson sin nyutkomna 
bok ” London i mitt hjärta” 
på biblioteket i Mellerud.
Lars Nilsson älskar London. 
Det står klart när man lyssnar 
på hans berättelser om staden 
som fick fäste i hans hjärta 
redan när han var en parvel 
på semesterresa med sina 

föräldrar och syskon. Som 
språkresestudent växte kär-
leken och upplevelser och 
möten under de drygt 100 
besöken i staden genom åren 
har befäst den. 

Djup kunskap
Lars kan sitt hjärtas stad som 
bara den djupt intresserade 
kan. Historia, som staden 
andas i varje vrå, anekdoter 

och kuriositeter. Intrikata 
turer kring kungar och drott-
ningar, halshuggning med 
klass, fiender och maktlyst-
nad. Lars har tillägnat sig 
enormt mycket och berättade 
till ett bildspel med egna 
bilder, varav de flesta och 
många fler återfinns i boken. 

Att St. Pauls Cathedral är 
ett svartbygge i särklass, att 
vissa gator är försvunna flo-

Blivande londonbesökare säkrar sig ett exemplar av den personliga reseguiden.

der, att Drottning Victorias 
vittre make Prins Albert av 
Sachsen Coburg, står bakom 
att världens första världsut-
ställning hölls 1851, är bara 
några exempel på vad åhö-
rarna i bibliotekets konstrum 
fick sig till livs denna mån-
dagkväll. 

Praktiska tips
Lars gav också praktiska tips 
till framtida londonbesökare. 
Hur man bäst tar sig an de 
tusentals konstverken i Na-
tional Gallery till exempel, 
eller att barnkläder är moms-
befriade i Storbritannien och 
därför mycket prisvärda. 
Promenader, vackra broar 
och pubar med gott öl, är 
andra exempel. 

Och musiken förstås, det 
finns oändliga möjligheter 
att höra musik i London. Allt 
från stora konserter i Royal 
Albert Hall till små folkmu-
sikklubbar i stadens periferi.

Lars Nilsson sade att hans 
bok inte gör anspråk på att 
berätta ”allt om London” för 
det går inte. Staden är oänd-
ligt spännande och ”London 
i mitt hjärta” är fylld av min-
nen, fakta och tips som kan 
locka vem som helst att sätta 
sig på nästa flyg.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Ljusmanifestation mot nya asyllagarna

Några av deltagarna. Petter Olsson, tvåa från höger, arbetar både på Rådaskolan och ungdomshuset Stinsen. 
– De ensamkommande är fantastiska, så otroligt drivna och duktiga, säger han.

Över femtio orter i Sverige 
deltog i manifestationen 
i torsdags som skedde i 
protest mot att Sverige 
stängde sina gränser 24 
november 2015. I Melle-
rud samlades ett 100-tal 
personer på torget.
Gruppen ”Vi står inte ut” vill 
visa politiker och civilsam-
hälle hur de nya asyllagarna 
och återvändandeavtalet med 
Afghanistan påverkar de en-
samkommande ungdomar 
som bor i Sverige. På boen-
den, inom socialtjänsten, 
som gode män, psykologer, 
pedagoger, kuratorer, i famil-
jehem, i föreningar, som vo-
lontärer och inom vården ser 
man hur de nya asyllagarna 
drabbar dem.

Initiativtagare till  ljus-
manifestationen i Mellerud i 
torsdags eftermiddag var 
Monika Ågren.

– Jag är god man för tre 
afghanska pojkar. Idag är det 
årsdagen av när Sverige 
plötsligt stängde grindarna 
och vi började tillämpa den 

nya mer strikta asyllagen, 
förklarade hon.

Monika läste en fin och 
tänkvärd dikt av Karl Karls-
son från Anolfsbyn och fort-
satte med en del fakta kring 
de unga killar, mestadels af-
ghaner, som far illa och utvi-
sas.

Sharif Hasani, som kom till 
Sverige från Afghanistan för 
fem år sedan och är en av de 
lyckliga som fått uppehålls-
tillstånd, tog sedan över mik-
rofonen.

Vi är alla människor
– Vi måste bry oss om varan-
dra för att kunna leva tillsam-
mans. Vi är alla människor, 
underströk han.

Fler ensamkommande tog 
chansen att säga några ord.

– Alla är oroliga för beslu-
tet från Migrationsverket, jag 
ser det tydligt i skolan att 
många har svårt att koncen-
trera sig på grund av detta. 
Situationen i Afghanistan är 
mycket dålig, berättade en av 
pojkarna.

Sharif Hasani från Afghanistan höll ett gripande och tänkvärt tal.

Marianne Hansson och Marie Uhrbom jobbar båda med ensamkom-
mande barn och ungdomar.

Monika Ågren, initiativtagare till ljusmanifestationen i Mellerud.

Marie Uhrbom har jobbat 
med ensamkommande se-
dan 2012.

– De har en enorm vilja att 
lära sig svenska språket, det 
har jag känt hela vägen. Jag 
ser en enorm potential i 
dessa ungdomar, framhöll 
hon.

Petter Olsson jobbar både 
på ungdomshuset Stinsen 
och på Rådaskolan.

– Jag träffar dem dagligen. 
Killarna är fantastiskt drivna 
och duktiga på många sätt, 
till exempel som forbolls-
spelare, med musik och po-
esi. De är en del av oss på 
Stinsen, understryker Petter.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Allt började hemma i Mona 
Christianssons källare för 
13 år sedan. Då startade 
hon ”Gympa till musik”. 
Detta koncept har växt 

och de senaste tio åren 

har träningen genomförts 

i Fagerlidsskolans gym-

nastiksal.

Mona kör pass två dagar i 
veckan, en timme varje gång. 
Flest deltagare brukar det 
vara på måndagar. Melleruds 
Nyheter kommer på besök en 

Mona Christiansson har lett gymnastiken i 13 år.

Gänget som tränade när tidningen var på besök. Från vänster: Anna Karlsson, Barbro Aronsson, Anette Täng, 
Monica Claesson, Kerstin Frej, Solbritt Flodin och Ingbritt Asp.

Skonsam gympa till musik
torsdag och då består grup-
pen av sju damer.

– Men i måndags var vi 17 
stycken, berättar Mona.

Träningen består av relativt 
skonsamma rörelser, inga 
direkta hopp finns med i pro-
grammet.

– Vi går igenom hela krop-
pen så att alla muskler får 
jobba, förklarar Mona.

Längst har Barbro Arons-
son och Kerstin Frej varit 
med, cirka tio år båda två.

– Det är roligt och socialt. 
Dessutom har vi fest  en gång 
varje termin, säger Barbro 
leende.

– Ja, då anordnar jag ett 
lotteri till de som varit med 
tio gånger, förklarar Mona.

Hon startar upp musiken, 
en lugn dansbandslåt som 
passar bra till uppvärmning-
en. Sedan blir det snabbare 
takter och tempot dras upp. 
Deltagarna tänjer, sträcker 
och böjer. Magmusklerna får 

sig en omgång genom att 
ligga på rygg och lyfta be-
nen.

Mona ger direktiv och vi-
sar hur rörelserna ska se ut. 

– Detta är så roligt! utbris-

ter Anna Karlsson, som även  
tränar vattengympa en gång 
i veckan.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Elitseriematch

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

Torpa Tips & Trav samt Gillbergs Tobak

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

VSVSVSVSVSVSIFK Vänersborg
Bollnäs GIF

I kväll 30/11 
Matchstart kl. 19.00

Härlig kämparglöd i MIBK FP07/08
INNEBANDY 
I söndags spelade Melleruds 
IBK FP 07/08 sitt andra sam-
mandrag i Åmål. 

De mötte Åmål, Billings-
fors och Dingle. Med endast 
ett sammandrag bakom sig 
bjöd de på härlig kämparglöd 
och bra spel. Utvecklingen 
kommer att bli spännande att 
följa.

Christina Callh och  
Linda Hamrin, ledare

Melleruds IBK FP 07/08 spelade sitt andra sammandrag i söndags. Foto: MIBK.

SPORT

Söker marknads- och näringslivsansvarig
Melleruds kommun söker 
nu en efterträdare till 
näringslivschefen Helena 
Stor Hansson som slutade 
i slutet av oktober. Tjäns-
ten är dock mer renodlad 
nu, jämfört med tidigare.

Tidigare bestod tjänsten till 
50 procent av att ansvara för 
Dalsland Center och Råda-
hallen. Detta är nu borttaget 

och tjänsten innebär enbart 
näringslivsutveckling med 
marknadsföringsansvar.

– Det var många delar i den 
gamla tjänsten, nu blir det en 
mer renodlad tjänst, säger 
kommunchef Ingmar Jo-
hansson.

Arbetsuppgifterna kom-
mer bland annat att bestå av 
att ge stöd och hjälp till per-
soner som vill starta företag, 

men framförallt stötta befint-
liga företag i att utvecklas. 
Tjänsten innebär ansvar för 
den interna och externa 
marknadsföringen av kom-
munen för att öka självkäns-
lan bland anställda, invånare 
och företag – vilket kommer 
att bidra till att Mellerud 
förtsätter att öka befolk-
ningsmässigt.

Personen ska även ansvara 

för att utveckla rutiner för 
fakta, analyser och statistik 
som rör näringslivet, företa-
gandet och exempelvis 
landsbygdsutveckling. Att 
bidra till ett positivt företags-
klimat och öka kommunens 
attraktionskraft för att stärka 
tillväxten är andra arbets-
uppgifter.

Marknads- och närings-
livsansvarig kommer att vara 

Näringslivschef Helena Stor 
Hansson lämnade Mellerud i slu-
tet av oktober för att arbeta som 

näringslivsstrateg i Värmland. 
Arkivbild/Karin Åström.

direkt underställd kommun-
chefen. Sista ansökningsdag 
är den 30 november. I tors-
dags hade man fått in sju 
ansökningar.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Finns container för 
miljöfarligt avfall

Containern för farligt avfall är placerad inne på kommunförrådets om-
råde och är tillgänglig dagtid. Foto: Karin Åström.

Direkt till vänster inne 
på kommunförrådets 
område finns en så kall-
lad miljöcontainer, något 
som kanske inte många 
kommuninvånare vet om.

– Kommunen har ett återvin-
ningsansvar, därför finns det 
möjlighet att lämna in miljö-
farligt avfall här, berättar 
Patrik Tellander, gata- och 
parkchef.

Här kan du som 
privatperson ex-
empelvis slänga 
glödlampor, 
lysrör, batterier, 
spillolja, färg 
och bekämp-
ningsmedel. 
Foto: Karin 
Åström.

Skadegörelse i rondell 
för 45 000 kronor

Kommunens personal arbetar med att återställa den södra rondellen som utsatts för skadegörelse under 
helgen. Foto: Karin Åström.

Mellan klockan 24.00 
och 06.00 natten mellan 
fredag och lördag sabo-
terades julutsmyckningar 
och gräsmattan i södra 
rondellen. En kostnad för 
Melleruds kommun på  
45 000 kronor.
Kommunen lägger stora 
pengar på att ordna julfint i 
rondellerna på E45 i Melle-
rud. Dels en metallkonstruk-
tion i form av en gran och 

dels marschaller som lyser 
inbjudande.

– Några fega personer har 
kört med små fyrhjulingar i 
södra rondellen på natten 
mellan fredag och lördag. 
Gräset är helt sönderkört och 
man har försökt att rycka loss 
utsmyckningarna och har 
delvis lyckats med det. Detta 
innebär en kostnad för oss på 
cirka 45 000 kronor, berättar 
Patrik Tellander kommunens 
gata- och parkchef.

Händelsen är polisanmäld. 
Allmänheten uppmanas att 
höra av sig till Patrik Tellan-
der, polisen eller medborgar-
kontoret om man sett eller 
hört något. Den som upp-
märksammar liknande hän-
delser kan ta registrerings-
nummer eller varför inte 
fotografera fordonen som 
bevis.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Miljöcontainern är öppen 
sex timmar under dagtid på 
vardagar. Här kan privatper-
soner till exempel lämna in 
glödlampor, lysrör, kaffeko-
kare, spillolja, batterier, färg, 
lim och bekämpningsmedel.

– Sedan kör vi avfallet vi-
dare till Hunnebyn, förklarar 
Tellander.

Miljöcontainern är alltså 
inte till för företag som vill 
göra sig av med sitt avfall, 
utan endast öppen för privat-
personer. Framför allt perso-
ner som har svårt att ta sig till 
å t e r v i n n i n g s c e n t r a l e n 
Hunnebyn.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Stopp i kvartsfinal för ”Håfre”
FUTSAL 
Förra året vann man, i år 
åkte man ur i kvartsfinal. 
Den återkommande pen-
ningstinna turneringen i 
Arvika blev en missräk-
ning för Håfreström som 
åkte ut på straffar.
Förra året vann laget 35 000 
kronor i Brönske Night Open 
som spelas i Arvika, från 

fredag kväll, över natten till 
lördag kväll. En tuff turne-
ring som kräver att alla pus-
selbitar faller på plats, något 
som de inte gjorde för Håfre-
ström som fick lämna i 
kvartsfinal.

– Nu är man helt slut i krop-
pen, det blir dåligt med sömn 
däruppe, berättar spelande 
tränaren Argjend Mollapolci.

Laget gick vidare från 
gruppen och slog ut Söder 
Futsal lag 2 i åttondelsfina-
len, men i kvartsfinalen möt-
te man Söder Futsal lag 1, en 
match som slutade 6-5 till 
Söder efter straffar.

– Vi åkte ut i kvartsfinal på 
straffar. I straffar kan allt 
hända, lite som ett lotteri.
Försvarsspelet satt som alltid 

bra, offensivt skapade vi 
oreda, vi går nästan aldrig 
mållösa ur en match. Men 
straffar är straffar. Jag är ändå 
nöjd med insatsen. Vi hade 
velat försvara vår titel, men 
det blev inte så, säger Mol-
lapolci.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Mollapolci blir assisterande
Han är bara 27 år, men tar 
redan sin karriär till en ny 
nivå när Argjend Mollapol-
ci lämnar IFK Åmål för Hå-
freström och blir spelande 
assisterande tränare i di-
vision 5-klubben.
Han kan vara Dalslands bäs-
ta spelare när han är i form, 
nu väljer han att förstärka 
Håfreströms IF, en värvning 
som kan bli säsongens störs-
ta i vårt område. För hans 
egen del är det ett naturligt 
steg i karriärer.

– Detta är nytt för mig, det 
ska bli kul och spännande att 
testa. Det är skönt att ha 
”Svea” som huvudtränare så 
att jag kan fokusera på att 
spela under matcherna. Han 
har varit med förr och kan det 
här bra, berättar Argjend som 
blir assisterande bakom ny-
tillsatte Michael ”Svea” Er-
iksson, som Melleruds Ny-
heter skrev om förra veckan.

– För mig blir det mest på 
träningarna jag kommer att 
leda laget. Vi ska jobba till-
sammans där och komma 
med nya idéer.

Nöjd med IFK
Mollapolci lämnar Åmål 

som han vann division 4 med 
föregående säsong, en klubb 
han tillhört i två år.

– De klarar sig nog utan 
mig där uppe, de har en så-
pass bra trupp. Det var två bra 
år, roligt att spela för IFK, en 
bra förening som satsar på att 
komma tillbaka och spela 
högt upp. Jag är nöjd med 
mina år där helt enkelt, säger 
Argjend.

Förra säsongen var inte-
lyckad för Håfreström, vars 
ambitioner inte stämde över-
ens med verkligheten, något 
Mollapolci är medveten om 
trots en gedigen, namnstark 
trupp.

– Jag vet det, men vi ska 
släppa in mindre mål. Förra 
året gjorde vi flest mål men 
släppte också in flest. Då 
vinner man ingen serie. Jag 
hoppas att de flesta stannar, 
sedan kanske det kan komma 
till några spelare. Har pratat 
med några som är sugna, men 
inte bestämt sig. Det handlar 
mycket om tid och så, men vi 
får vänta och se. Vi drar igång 
i januari, serien drar igång i 
slutet av april, så det är långt 
kvar att bygga laget på, be-
rättar Argjend. 

Det skulle mycket väl skul-

Argjend Mollapolci blir ett nyttigt tillskott i Håfreström som laddar för 
en bättre säsong i division 5 än föregående år. Arkivbild.

Känd travprofil  
kom  på besök

I lördags avhölls den tra-
ditionella julfesten med 
Melleruds travklubb på 
Golfrestaurangen. Ett 
femtiotal glada entusi-
aster mötte upp redan 
på eftermiddagen för att 
följa travtävlingarna med 
V75 från Solvalla. 
Det var spänning och glädje 
runt borden med stämningen 
på topp och gemytlig sam-
varo. Ett läckert, dignande 
julbord lockade fram välbe-
hag och tillfredställelse i de 
bästa av smaker innan dagens 
höjdpunkt vankades.

Leif Berggren, en av de 
allra mest framgångsrika 
tränare och kuskar svensk 
travsport haft, gästade och 
berättade om sitt intressanta 
liv med hästar och trav i mer 
än ett halvsekel. 

Han har haft en framgångs-
rik karriär både i Sverige och 

Italien med upp emot 3000 
vunna lopp, en uppsjö cham-
pionat på Färjestad, Årjäng, 
Åmål och Arvika. Dessutom 
nio på banan i Pisa under 
åren, de blev tjugotvå, i Ita-
lien. 

Leif vann även det italien-
ska derbyt under sin tid i 
”stövellandet” och rönte stor 
respekt och uppskattning för 
sin förmåga som tränare och 
kusk även där. 

Episoder och händelser 
från travbanorna i våra trak-
ter från förr kryddade fram-
ställningen. 

Publiken visade sin upp-
skattning med varma applå-
der och glada tillrop. Trav-
klubben skänkte bland annat 
hedersmedlemskap som tack 
för en riktigt trevlig stund, 
som efter den officiella delen 
fortsatte en god stund framåt 
kvällen.

Två vinster för BMK Stinget
BADMINTON 
Med ordinarie lag åkte 
badmintonklubben Stin-
get till Alingsås i lördags. 
Det var Jacob Jansson, 
Viktor Weiberg, Martin 
Norrman, Wulf Harder, 
Fadi Alkrad, Malena Norr-
man och Erica Karlsson. 
Första matchen var mot 
Askim. Med klara 8-0 tog 
Stinget en enkel seger. 

Dagens andra match spela-
des mot Kinnekulle. Detta 
var en liten seriefinal efter-
som varken Stinget eller 
Kinnekulle hade förlorat 
någon match tidigare i se-
rien. 

Laguppställningen var  
inlämnad och nu gällde det 
att vara på hugget. Första-
dubbeln spelades av Viktor 
och Martin, samtidigt spela-
de Malena och Erica dam-
dubbeln och Jacob och Fadi 
spelade herrdubbel 2. BMK Stinget gjorde fina insatser i Alingsås i helgen.

SPORT

Åsebro IF värvar 
rutinerad forward

FOTBOLL 
Han kommer senast från 
Halvorstorps IF i divi-
sion 5 men spelat både 
för FC Trollhättan och 
Skoftebyns IF där hans 
antal assist varit anmärk-
ningsvärt många. Nästa år 
kommer vi att få se honom 
i Åsebros rödvita dress.

Bilgin Aliosman blev under mån-
dagen klar för Åsebro IF. Anfalla-
ren har spelat som högst i supe-
rettan med FC Trollhättan. Foto: 
Halvorstorps IS.

Bilgin Aliosman är klar för 
Åsebro, det kunde Melleruds 
Nyheter presentera under 
måndagen.

Åsebros Peter Eriksson 
meddelade att man knutit 
forwarden till klubben, som 
kan bli en joker inför 2017.

Bilgin är 34-år gammal 
och har Vårgårda som mo-
derklubb men visade upp sig 
i Holmalund 2008 där han 
stänkte in 23 mål. Efter det 
har det dock inte blivit så 
många mål, men assisten har 
varit desto fler. Under sina 60 
matcher i Skoftebynströjan 
blev det 21 mål och hela 48 
assist.

Detta är ett jättefint nyför-
värv för oss, säger tränaren 
Peter Eriksson.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Viktor och Martin spelade 
en lysande match och full-
ständigt pulveriserade sina 
motståndare, och ledning 
med 1-0. 

Sedan följde damerna upp 
med Malena som ankare,. 
Det blev ytterligare en vinst 
och 2-0 till Stinget. 

Fadi och Jacob förlorade 
dock sin dubbel och Kinne-
kulle reducerade till 2-1. 

Nu följde singlarna. Mar-
tin spelade första och Viktor 
andra singel. Dessa två her-
rar var ett strålande spelhu-
mör och vann enkelt i två 
raka set, 4-1 till Stinget. 

Det var betydligt tuffare 
för Malena och Fadi, som 
båda behövde en tresetare för 
att vinna sina matcher. 6-1 till 
Stinget. 

Inför sista matchen med 

Erica och Wulf i mixed-
matchen var lagsegern redan 
klar. De två stingetspelarna 
kämpade på men förlorade 
sin mixedmatch och fast-
ställde slutresultatet till 6-2.

Alla spelade mycket bra 
och nu laddar man inför näs-
ta seriesammandrag, som 
spelas i Mellerud 7 januari.    

BMK Stinget

le kunna bli en magneteffekt 
för Håfreström, med hans 
namn på affischerna.

Flera lämnar ”Håfre”
Samtidigt är det några spela-
re som testat på i andra klub-
bar, bland annat förra sö-
songens tränare Kreshnik 
Bytyqi som skall fokusera på 
att spela kommande säsong. 
Han har provspelat med Vä-
nersborgs FK. Även Andreas 
Jansson har testat vingarna i 
Åsebro IF.

– Vissa killar har tränat 

med andra lag, men jag har 
inte kontaktat dem än. För-
står att vissa vill spela högre 
upp. Men ”Håfre” finns kvar, 
så även om de lämnar så finns 
vi kvar om de vill komma 
tillbaka. Har inte pratat med 
dem än, men vi kan inte 
tvinga någon att stanna, sä-
ger Argjend Mollapolci.

Redan nu har Dick Johans-
son och Johannes Noren Ti-
sell lämnat för Melleruds IF.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Travklubben i Mellerud hade julfest på Golfrestaurangen. 
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Calle blir ÅIF:s 
andra nyförvärv

FOTBOLL 
Adam Olsen blev klar för 
en återkomst till Åsebro 
för någon vecka sedan, nu 
står det även klart att Calle 
Andersson ska klä sig i rött 
och vitt nästa säsong.
Calle Andersson har hållit 
upp från fotbollen i några år 
men fått tillbaka sugen. Nu 
skall han sparka boll på Ru-
devi kommande säsong och 
det ryktas om att de gamla 
takterna fortfarande finns 
där.

– Calle är ju en jättespelare 
om han får vara hel. Ett fint 
nyförvärv även om han hållit 
upp några år. Bra kvaliteter 
för division 5 och en riktig 
ledare och pådrivare som 
varit väldigt bra på träning-
arna, berättar spelande träna-
ren Peter Eriksson.

Förutom Calle kommer 
även Adam Olsen tillbaka, 
från två år i Melleruds IF.

– Adam får vi hoppas att 
han blir frisk, ska kolla upp 
knät i december. Han är en 
bra spelare som är tränings-
villig och har go inställning, 
säger Eriksson.

Men hur ser det ut i övrigt 
för Åsebro då? 

Vi kan redan nu konstatera 
att Sven Crona och Fredrik 
Bertilsson hänger upp skorna 
på kroken. Även målvakten 

Calle Andersson tar på sig fotbolls-
skorna igen efter några år utanför 
gräsrektangeln. 2017 kommer han 
att spela för Åsebro IF.

Henrik Eriksson kommer 
trappa ner.

– Det ser helt okej ut, känns 
bra. Har några spelare som 
funderar över sin framtid, har 
några andra också som tränat 
med oss nu under veckan. Vi 
behöver få in lite yngre som 
vi kan utveckla och bygga 
vidare på, som är utveck-
lingsbara och formbara. Inte 
bara äldre och redan bra 
spelare. Det blir spännande 
att se sista dagarna på frimå-
naden, självklart önskar vi 
några spelare till, förklarar 
Eriksson.

Bland annat har Andreas 
Jansson från Håfreström 
tränat med Åsebro, som även 
varit i kontakt flera andra 
spelare i vårt område.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Malena dubbel 
DM-mästare

BADMINTON 
I badminton-DM som 
spelades i Färgelanda 
19-20 november vann 
Malena Norrman två guld 
i seniorklassen. Det var i 
singel och mixeddubbel 
tillsammans med brodern 
Martin. 
Malena var outstanding un-
der DM-helgen. Hon fick 
även pris för årets spelarpro-
fil för säsongen 2015-2016 
som delades ut under lörda-
gen. 

Nora Larsson blev vinnare 
i klassen U11. BMK Stinget 
tog sammanlagt tre guld, två 
silver och fyra brons.

14 spelare från Stinget var 
anmälda till DM. En del spe-
lare är inte ute och tävlar så 
ofta, så att stå på banan med 
en stor publik är mycket ner-
vöst för de flesta. Men de 
skötte sig utmärkt och käm-
pade väl. 

Många svettiga tröjor har 
lagts till tvätten och alla har 
gjort en insats under helgen, 
bra eller bättre, ingen nämnd 
och ingen glömd.

Jättekul var det med så 
många anhöriga på plats i 
Färgelanda sporthall.

Det blev många härliga 
minnen under helgen, mest 
positiva.

BMK Stinget

Malena Norrman blev dubbel DM-mästare i helgen.

Erfaren tränare tar över BIF
FOTBOLL 
Den nya tränaren i Brå-
landa IF heter Ronny 
Fredriksson. Han tar över 
efter Daniel Olsen, vars 
sejour i klubben bara blev 
ettårig.
Ronny kommer senast från 
tränaruppdraget i Ödsmåls 
IK där han varit i nio år. Han 
är också pappa till tidigare 
Brålandatränaren Christian 
som ledde klubben 2014 och 
tog upp laget till division 4.

– Det är lite tack vare 
Christian, pojken, som det 
hela började. Han rekom-
menderade Ronny från bör-
jan, berättar Brålandas Lars 
Andersson i fotbollssektio-
nen.

– Jag har känt Ronny i 
många år och till slut blev det 
så här, vi är oerhört nöjda 
även om vi knappt kommit 
igång än, berättar Lars. 

Ronny har en gedigen me-
ritlista. För oss i området 
känner vi igen namnet från 
hans tid som tränare i Melle-
ruds IF succéåret 1992. Nu 
blir det ett bra radarpar på 

Nye tränaren för Brålanda IF heter Ronny Fredriksson t.v, här med Peter 
Dörrich, fotbollsansvarig.

Stor osäkerhet i Mellerud 
trots utökad ledarstab

FOTBOLL 
Melleruds IF kom tvåa i 
division 4 föregående sä-
song men missade kvalet 
till division 3. Nu gör man 
en stor satsning på trä-
narstaben för att kunna 
uppfylla målen i sin två-
årsplan. Samtidigt avise-
rar många spelare att de 
är osäkra inför kommande 
säsong.
Mellerud gör en satsning på 
tränarstaben inför 2017. Ut-
över årets stab med Peter 
Jonasson, Rikard Westman, 
Sebastian Flodin och Helmer 
Westman, så tillkommer tre 
namn. 

Håkan ”Biffen” Svensson 
och Peter Larsson är två av 
namnen som kommer finnas 
med nästa säsong och så 
Henrik Olsson som blev klar 
i veckan. Olsson har avtal 
fram till 31 januari, då han 
kommer utvärdera situatio-
nen som fysansvarig.

– Henrik Olsson kommer 
att vara med fram till sista 
januari, sedan gör han en 
utvärdering. Han vill nog 
fortsätta, men vill se vart det 
hela tar vägen. Han jobbar i 
skolan (Rådaskolan) i Melle-
rud och  det är naturligtvis 
jobbigt med resor när man 
har barn hemma, berättar 
MIF:s fotbollssektions ord-
förande Sven-Anders ”Svea” 
Rydberg.

Henrik har tidigare spelat i 
klubben och ledde 
Dals-Långeds IK för några år 
sedan, men har sedan dess 
fokuserat på jobbet som fot-

bollslärare i Rådaskolan. 
Uppdelningen på de övriga 
ledarna kommer vara så att 
Rikard Westman och Håkan 
”Biffen” Svensson är assiste-
rande tränare till Peter Jonas-
son. Peter Larsson kommer 
att agera hjälptränare medan 
Sebastian Flodin och Helmer 
Westman fortsätter med sina 
roller som materialförvaltare 
respektive lagledare.

– I år blir det spännande när 
vi satsat på en så stor tränare. 
Vi får ge det en chans, det blir 
nog bra att kunna ge laget 
specifik lagdelsträning. Det 
skall hela tiden finnas in-
struktörer på planen. Det har 
pojkarna efterfrågat. I höstas 
var det bara en tränare ute 
och ledde laget på träningar, 
berättar ”Svea”.

15 ungdomsspelare  
flyttas upp
På spelarsidan kommer trup-
pen att utökas markant. Hela 
15 spelare från Peter Lars-
son, Morgan Flodin och 
Håkan Svenssons division 
1-lag flyttas upp och integre-
ras med A-laget. 

– Nu lyfter vi också upp 
hela division 1-laget, med 15 
spelare. Vet inte hur många 
av dem som kanske hoppar 
av, men de får en trygghet i 
att Peter och ”Biffen” är där 
säger ordförande.

Samtidigt har Alvin Jo-
hansson och Adam Olsen 
redan lämnat laget för spel i 
Kroppefjälls IF respektive 
Åsebro och Gustav Ahlqvist 
lägger benskydden åt sidan 

för att satsa på sin innebandy 
karriär i Melleruds IBK. 

Flera spelare osäkra
Men det ryktas om fler för-
luster för Mellerud.

I dagarna har William Sun-
delius tränat med IFK Åmål 
men även Albin Broberg, 
Simon Svensson, Tim Svens-
son, Joel Lundgren, Wictor 
Svensson och Fredric Jo-
hansson är alla kontaktade av 
andra klubbar. Även fler 
namn kan komma att läggas 
till på listan när frimånadens 
fönster lider mot sitt slut den 
15 december.

– Det är många klubbar 
som rycker i våra spelare. Få 
se vad det blir av det, jag kan 
bara hoppas att de är kvar. 
”Nisse” (Nils-Gösta Olsson) 
har pratat med Simon bland 
annat, men jag tror Simon 
blir kvar. Slägga har vi fått 
indikationer ifrån, han har 
aviserat att han tappat moti-
vationen. Skulle han lämna 
blir det ett stort avbräck. Han 
har ju varit lagkapten och en 
stötte-spelare. Likaså med 
Tim som är viktig. Fått flera 
indikationer på att flera spe-
lare är osäkra, men tror de 
stannar, säger ”Svea” Ryd-
berg.

Många spelare berättar för 
Melleruds Nyheter att de är 
osäkra inför nästa år då man 
tyckte att träningarna inte 
höll den nivån som man hade 
förväntat sig. Detta medför 
att klubben kan tappa flera 
nyckelspelare inför nästa 
säsong 

– Det har varit för dåligt 
runt omkring med träningar 
och så. Mycket snack men 
lite verkstad kan man säga. 
Jag är väldigt osäker inför 
nästa år, berättar en spelare 
som får vara anonym.

Men Rydberg ser framåt 
och är positivt på läget.

– Vi ser det som en sats-
ning, en tvåårsplan nu till att 
börja med. Förhoppningsvis 
vinner vi fyran, för det är 
målsättningen. Men många 
är unga fortfarande, fortfa-
rande ett ungt lag som ändå 
spelat länge med flera års 
erfarenhet med seniorspel.

Två nyförvärv
Två spelare som däremot har 
anslutit till MIF är nyförvär-
ven Dick Johansson och Jo-
hannes Noren Tisell, båda 
senast i Håfreströms IF. 

Det är roligt med Dick 
Johansson som nu blir tredje 
generationens MIF:are. 
Hans pappa Roger ”Slak-
tarn” Johansson och farfar 
Gösta ”Slaktarn” är legender 
i klubben. Men förutom dem 
ser vi både nyopererade Filip 
Larsson och Jonatan Lund-
gren som nyförvärv, då båda 
var skadedrabbade under 
säsongen och knappt spela-
de, båda har stor kapacitet, 
berättar Rydberg.

Mellerud drar igång med 
försäsongsträningen denna 
vecka.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Sörbyvallen i form av Reine 
Mattsson som assisterande 
med Ronny Fredriksson som 
parhäst.

Lyckligt lottade
Förutom ett bra tränarnamn 
så tror Lars att klubben kan 
locka till sig flera spelare 
inför säsongen i division 5.

– Med vår träningsanlägg-
ning så känns det som att vi 

kommer kunna utbilda våra 
spelare och ge dem bra trä-
ning på bra villkor. Det finns 
inget lag häromkring som har 
de möjligheterna som vi har, 
inte ens Mellerud, vi är oer-
hört lyckligt lottade, säger 
han.

Men trots detta är det någ-
ra nyckelspelare som snörat 
av sina skor för sista gången.

– Det som är nu är att Mar-

tin Gustavsson slutar spela, 
men han går in i fotbollssek-
tionen istället. Även Erik 
Karlsson kommer sluta. Sen 
finns det några fler frågeteck-
en som vi hoppas skall kunna 
rätas ut.Vi hoppas kunna 
behålla de vi har, men risken 
finns att någon försvinner. Vi 
ska ha match nästa söndag, 
en internmatch med några 
provspelare från andra klub-
bar som är intresserade av att 
spela hos oss, säger Lars.

Olsen?
Vad som hände med tidigare 
tränaren Daniel Olsen, reder 
Lars Andersson ut.

Daniel ville ge sig om vi 
åkte ur, det var hans uttalan-
de innan det faktiskt skedde. 
Vi tycker han gjorde ett helt 
okej jobb, vi hade margina-
lerna mot oss. Men vi drog 
ner på träningarna inför sä-
songen, något som vi i efter-
hand ångrar. Orken var en 
bidragande orsak till att vi 
tappade matcherna i slutet.

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

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Sommarträning 
varje vecka

Tis 18 Agility
Tors 18 Allmänlydnad
Tors 1915 Rallylydnad freestyle

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VÄRME VATTEN SANITET
Daniel Persson
076-337 23 48

www.dprorservice.se
kontakt@dprorservice.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.klmaskin.se

under mars 

Gäller endast lantbruksolja.

Oljekampanj

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Lidköping
0510-27080

KL maskin 10-13 olje_Layout 1  2013-03-04  09.18  Sida 1

under mars månad

Jul-
klappstips 
för stora
och små

Kvänum
0512-797970

Lidköping
0510-27080

Brålanda
0521-577380

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Ring 
så gräver jag!

0530-307 82 
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Vår CLAAS säljare 
i Dalsland och 

Bohuslän
Lennart Eriksson 

072-748 70 93

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

UTHYRES
Lägenhet 
i Dals Rostock. 3,5 rok. Le-
dig från 2 jan. 2017. Ordent-
lig hyresgäst, fast inkomst, 
inga betalningsanm. Olesens 
Bygg. Tel. 073-183 57 91.

UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk. 2 rok, 55 kvm. 
Egen tvättmaskin och tork-
tumlare. Altan. 4.700:-/ 
mån. varmhyra. Tel. 070-
228 37 85.

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

BMK Racket - Askim BC C 7-1
Ullevi BMK 2 - Kinnekulle BMK 0-8
BMK Stinget - Askim BC C 8-0
Partille BMK 2 - Ullevi BMK 2 6-2
Partille BMK 2 - BMK Racket 2-6
Kinnekulle BMK - BMK Stinget 2-6

BMK Stinget  4  4  0  0  25 - 7  18  8
Kinnekulle BMK  4  3  0  1  25 - 7  18  6
BMK Racket  4  3  0  1  22 - 10  12  6
Ullevi BMK 2  4  1  0  3  12 - 20  -8  2
Partille BMK 2  4  1  0  3  11 - 21  -10  2
Askim BC C  4  0  0  4  1 - 31  -30  0

TABELLER

BADMINTON

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
7/12 kl. 10.00. Välkomna!

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

KLUBBNYTT

FC Mellerud – 
”Det är tungt”
FUTSAL 
Det har varit tufft för FC 
Mellerud i debutsäsongen 
i Svenska Futsalligan. Ef-
ter fem spelade omgångar 
har man ännu inte tagit 
någon poäng och det är 
ett prekärt läge laget nu 
befinner sig i.
Senast var det Skoftebyns IF 
som satte stopp för Melle-
ruds försök till de första po-
ängen. På hemmaplan, fast 
borta i Älvhögsborg, så 
hoppades man både på en 
publiksuccé och en trepo-
ängare. Men inget av det slog 
in.

Inför ungefär 300 åskådare 
fick man se Skoftebyn ta 
ledningen efter tre minuter. 
Men FC kvitterade genom 
Valon Gashi. Dock kunde 
Skoftebyn, som spelade på 
sin hemmaplan som borta-
lag, återta ledningen 13 mi-
nuter in i första halvleken.

Anton Snibb såg till att 
kvittera på nytt för Mellerud 

och resultatet 2-2 stod sig 
halvleken ut.

Nästan tio minuter in i den 
andra halvleken höll man tätt 
mot förra årets serietrea, men 
tillslut orkade inte försvaret. 
Skoftebyns Carl Lext gjorde 
3-2 och när Daniel Anders-
son serverade Agon Beqiri 
till 4-2. Med tre minuter kvar 
av matchen så var det hela 
avgjort.

– Det är aldrig roligt att 
förlora. Vi gör en bra första 
halvlek men andra är inte lika 
bra tyvärr. Ska vi vinna en 
match så måste vi göra 40 
minuter som är bra. Det räck-
er inte att göra 30 minuter 
som är bra och 10 minuter i 
slutet av matchen som är 
mindre bra, berättar spelande 
tränaren Valon Gashi.

Nu är det landslagsuppe-
håll för futsalen, ett välkom-
met break enligt Gashi.

– Det är lite tung nu efter 
ännu en förlust. Det blir 
skönt med lite ledighet från 
futsalen och det behöver vi. 
Det är många matcher kvar 
så det är bara att kriga vidare, 
men som sagt, ska bli skönt 
med lite ledigheter nu, säger 
Gashi.

Efter uppehållet möter 
Mellerud Skövde United 
hemma i Rådahallen. Sköv-
de ligger ovanför Mellerud i 
tabellen med tre insamlade 
poäng.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

DUBBDÄCK PÅ FÄLG 4 st. 
195 R15 95T. Gått ca 50 mil. 
Billigt. Tel. 070-356 02 31.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

EKONOMITJÄNSTER

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

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

FAMILJEJURIDIK

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

MURARE

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

GOLV

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

SKROT

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

BILDELAR

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

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

DANS OCH  
UNDERHÅLLNING

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

PSYKOTERAPI

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.48 - 3 december

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. 48 – 3 december

21.00  Leende guldbruna ögon
22.00  Line of duty
23.00  Dold
23.30  Skolpojkarna - tecken-
 språkstolkat
00.00  MiffoTV - syntolkat
00.30  Trettiplus
00.45  Trettiplus 

21.00  Mitt i naturen - syntolkat
22.00  Billions
22.55  Robins
23.25  Jag är muslim
23.55  Korrespondenterna
00.25  Världen är din 

21.00  Leende guldbruna ögon - 
 syntolkat
22.00  The Collection
22.55  Konstnärsdrömmen
23.55  Naken
00.25  Hitlåtens historia - Show 
 me love
00.55  Veckans brott
01.55  Opinion live
02.40 Nattsändningar

21.00  Hanna badar med en kändis
21.15  Insiativet (Initiativet)
21.50  Gift vid första ögonkastet 
Australien
22.55  Skavlan
23.55  Mobilfotograferna
00.25  Strömsö
00.55  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Lärlabbet
16.30  Verkligheten och
  jag
17.00  Franska kusten från ovan
17.10  Studio natur
17.40  Godhet i generna
18.35  Island runt
19.15  Irland med Simon Reeve
20.05  Familjen Medicis maktspel
21.00  Kameldjurens comeback
21.50  7 dagar i Syrien
22.35  Skattjägare
23.25  Slå i London

13.00  UR Samtiden
16.00  Världens medicin
16.25  Kvalitet
16.55  Familjen Medicis maktspel
17.50  Skattjägare
18.40  Seriestart: Fantastiska hus
19.10  Världens natur: Sri Lanka
20.00  Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
21.00  Studio natur
21.30  Cityliv på taken
22.20  Irland med Simon Reeve
23.10  Kameldjurens comeback
00.00  Made in Africa 

13.00  UR Samtiden
16.00  Familjen Medicis 
 maktspel
16.50  Seriestart: Vintagelyx i LA
17.15  Vår mänskliga hjärna
18.00  Studio natur
18.30  Världens natur: Sri Lanka
19.20  Bygga hus av skrot
20.05  Skattjägare
21.00  Jakten på evigt liv
21.50  Vetenskapsstudion
22.20  Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
23.20  Cityliv på taken 

09.00  UR Samtiden
15.00  Bastubandet från 
 Bergen
15.05  Made in Africa
15.35  Jakten på evigt liv
16.25  Pilgrimsvandring med 
 Simon Reeve
17.25  Bygga hus av skrot
18.10  Kameldjurens comeback
19.00  Frozen planet
20.00  Vetenskapsstudion
20.30  Irland med Simon Reeve
21.20  Vår mänskliga hjärna
22.10  Island runt
22.50  Fantastiska hus
23.20  Dokument utifrån: Turkiets
  starke man 

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  xXx: The next level
23.00  Simpsons
23.25  Family guy
23.55  American dad
00.25  Scrubs
01.25  How I met your mother
02.25  My name is Earl
02.50  American dad
03.15  Out there
03.35  Grimm
04.20  Våra värsta år
05.10  Seinfeld

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
20.00  Lethal weapon
21.00  Abduction
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.40  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  American dad
04.15  Grimm
04.45  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  Cops
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00 	X-files
22.00  Lockout
23.55  Family guy
00.55  Scrubs
01.55  My name is Earl
02.20  Seinfeld
02.50  Family guy
03.40  Cops
04.25  Nattsändning

06.00  Best ink
06.45  The new normal
07.05  Ink master USA
07.50  Seinfeld
08.20  The Goldbergs
08.50  Fear factor USA
09.50  Face off
10.50  Ink master USA
11.45 	Defiance
12.45  NCIS: Los Angeles
13.45  NCIS: Los Angeles
14.40  Last man on earth
15.10  Almost genius
15.40  Almost genius
16.15  Trapped in paradise
18.30  Kevin can wait
19.00  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Paul
23.10  Taxi
01.05  Starship Troopers 2
02.55  Manticore
04.25  Men at work
04.45  Seinfeld
05.10  Seinfeld
05.35  The new normal 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Engelska Antikrundan
11.00  Go'kväll
11.45  Det sitter i väggarna
12.45  Sågverket som blev
 konsthall
12.55  Sverige!
13.25  Allt för Sverige
14.25  Matiné: A serious man
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  Tänk till - Melanin
23.15  SVT Nyheter
23.20 - 00.40  Dox: Magnus - 
 schackgeniet
04.45 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern: Selmas saga
07.30  SVT Nyheter
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
10.15  Go'kväll
11.00  Landet runt
11.45  Uppdrag granskning
12.45  Mobilfotograferna
13.15  Strömsö
13.45  Leende guldbruna ögon
14.45  Konstnärsdrömmen
15.45  Gomorron Sverige 
16.05  Karl för sin kilt
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport, Lokala nyheter
20.00  Mitt i naturen
21.00  Seriestart: Håll käften - 
 eller dö
22.00  Opinion live
22.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern: Selmas saga
07.30  SVT Nyheter
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
10.15  Go'kväll
10.45  Mitt i naturen
11.45  14 förskolebarn på skidtur
11.50  Längdskidor: Världscupen
13.50  Kobra
14.20  Håll käften - eller dö
15.20  Robins
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Mord och inga visor
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: På spåret
21.00  Skavlan
22.00  SVT Nyheter
22.05  Nattsändningar

06.30  Strömsö
07.00  Opinion live
07.45  Uppdrag granskning
08.45  Julkalendern: Selmas saga
09.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
09.15  Kobra
10.00  Längdskidor: Världscupen
11.30  Vinterstudion
11.45  Skidskytte: Världscupen 
 Östersund
13.00  Längdskidor: Världscupen
14.45  Skidskytte: Världscupen 
 Östersund
16.50  Historieätarna
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Moraeus med mera
21.00  Robins
21.30  Lördagsbio: Miraklet i 
 Viskan
23.15  SVT Nyheter
23.20 	Nattfilm:	Into	the	white
04.45  Natttsändningar

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  Skidskytte: Världscupen 
 Östersund
19.45  I det vilda
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  Vem vet mest?
22.45  Hitlåtens historia - Show 
 me love
23.15  Min sanning: Per Holknekt
00.15 	Profilerna
00.45  24 Vision
01.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  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  Skidskytte: Världscupen 
 Östersund
20.00  Welcome to Gunnarsbyn
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Vem vet mest?
22.50  Isolerad
00.10  Rakt på
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  24 Vision
02.00  SVT Nyheter
02.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Jag är muslim
16.45 	Världens	Sofia	Jannok
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  John Berger – konst, 
 politik och motorcyklar
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Ida
23.05  Jorden runt med Line
23.35  Korrespondenterna
00.05  Förväxlingen
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Världen är din
09.35 	Profilerna
10.05  Grillat med Hrefna
10.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vem vet mest?
13.00  Welcome to Gunnarsbyn
14.00  Min sanning: Per Holknekt
15.00  John Berger – konst, 
 politik och motorcyklar
16.00  Sverige idag på romani 
 chib
16.15  Vetenskapens värld
17.15  El Cigala och tango
18.30  Musik - koden till gemen-
 skap
19.00  Kulturstudion
19.05  Bollywoodopera i Botkyrka
20.00  Kulturstudion
20.05  Carmen i Dalhalla
21.10  Kulturstudion
21.15  Car Men
21.40  Kulturstudion
21.45  Martha & Niki
23.20  Hitlåtens historia - Show 
 me love
23.50  Jag är muslim
00.20  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  House
03.45  Nattsändningar

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
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
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
22.00  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  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  V75-Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00 	Idol	2016
21.30  Parlamentet
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25 	Idol	2016:	Röstningspro-
 gram
22.45  Idol extra
23.10 	300:	Rise	of	an	empire
01.20  In time
03.30  Tareq Taylors nordiska 
 matresa

06.00  Lucky dog – en 
 andra chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30 	Idol	2016
13.20  Idol extra
13.55  Hela Sverige bakar
14.55  Parlamentet
15.55  Sverigequizen
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  Hundraåringen som klev 
 ut genom fönstret och 
 försvann
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Hundraåringen som klev 
 ut genom fönstret och 
 försvann, forts
00.10  Diana
02.25 	Jayne	Mansfield's	car	

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
21.55  Hanna badar med en kändis
22.10  Insiativet (Initiativet) - meänkieli
22.25  Insiativet (Initiativet) - meänkieli
22.40  Landet runt - teckenspråkstolkat
23.10  Sportspegeln
23.40  Håll käften - eller dö
00.40  Uppdrag granskning
01.40  På spåret 

21.00  Tjockare än vatten - syntolkat
21.45  Historieätarna - syntolkat
22.45  Gift vid första ögonkastet Australien
23.45  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15  Det sitter i väggarna
01.15  Insiativet (Initiativet) - romani chib
01.45  Skavlan
02.45  Idrottens himmel och helvete - 
 syntolkat 

20.00  Ishockey: Champions hockey 
 league
22.30  Historieätarna
23.30  Min sanning: Åsa Linderborg
00.30  MiffoTV - teckenspråkstolkat
01.00  Kalkyl - teckenspråkstolkat
01.15  Allt för Sverige
02.15  Moraeus med mera 

09.00  UR Samtiden
15.00  Bygga hus av skrot
15.45  Vår mänskliga hjärna
16.30  Lärlabbet
17.00  Historiska personligheter
17.20  Kvalitet
17.50  Pilgrimsvandring med Simon 
 Reeve
18.50  Island runt
19.30  Studio natur
20.00  Våren
21.00  Arktisk hiphop
22.00  Skattjägare
22.50  Vetenskapsstudion
23.20  7 dagar i Syrien 

13.00  UR Samtiden
16.00  Kampen om kronan
16.10  Kvalitet
16.40  Arktisk hiphop
17.40  Att leva på Grönland
18.10  Made in Africa
18.40  Vår mänskliga hjärna
19.30  Vetenskapsstudion
20.00  Lenas resor
20.10  Kameldjurens comeback
21.00  Bygga hus av skrot
21.50  The Fashion Fund i New York
22.30  Vintagelyx i LA
22.55  Lärlabbet 

13.00  UR Samtiden
16.00  Lenas resor
16.10  Att leva på Grönland
16.40  Familjen Medicis maktspel
17.35  Vintagelyx i LA
18.00  Cityliv på taken
18.50  Skattjägare
19.40  Fantastiska hus
20.10  Världens natur: Sri Lanka
21.00  The Fashion Fund i New York
21.40  Våren
22.40  Dokument utifrån: Burmas väg
23.40  Medialized 

06.00  Wizard wars
06.45  The new normal
07.10  Face off
07.55  Seinfeld
08.55  The Goldbergs
09.25  Enlisted
10.25  Community
11.25  Last man on earth
11.50  Trapped in paradise
14.05  NCIS: Los Angeles
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  2 1/2 män
21.00  Kevin can wait
21.30  Fresh off the boat
22.00  Lethal weapon
23.00  Family guy
00.00  2 1/2 män
00.25  Fresh off the boat
00.55  How I met your mother
01.25  Family guy
02.25  Brickleberry
02.55  Enlisted
03.40  Chevaleresk: Stilsäkert med Måns 
 & Wiberg
04.05  Nattsändningar

06.00  Grimm
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  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
03.25  My name is Earl
03.45  American dad
04.10  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
10.30  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  Star Wars: Episod I – det mörka 
 hotet
23.55  Family guy
00.50  American dad
01.20  Scrubs
02.15  How I met your mother
03.05  Family guy
03.50  My name is Earl
04.10  Nattsändningar

06.15  Mitt i naturen
07.15  Håll käften - eller dö
08.15  Sverige!
08.45  Julkalendern: Selmas saga
09.00  Julkalendern: Selmas saga -
  teckenspråkstolkat
09.15  Landet runt
10.00  Vinterstudion
10.15  Längdskidor: Världscupen
11.15  Skidskytte: Världscupen Östersund
12.00  Längdskidor: Världscupen
13.20  Skidskytte: Världscupen Östersund
14.25  Konstnärsdrömmen
15.25  Robins
15.55  Moraeus med mera
16.55  På spåret
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
18.45  Julkalendern: Selmas saga
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
07.15  Julkalendern: Selmas saga
07.30  SVT Nyheter
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
10.15  Engelska Antikrundan
11.15  Tänk till - Melanin
11.30  Bygden som försvann
11.40  Sportspegeln
12.10  På spåret
13.10  Moraeus med mera
14.10  Skavlan
15.10  Matiné: De glada åren
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  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Fråga doktorn
19.30  Rapport, 19.55  Lokala nyheter
20.00  Historieätarna
21.00  Tjockare än vatten
21.45  Billions
22.40  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
07.15  Julkalendern: Selmas saga
07.30  SVT Nyheter
07.43  Gomorron Sverige
10.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
10.15  Engelska Antikrundan
11.15  Fråga doktorn, 11.45 Skolpojkarna
12.15  Makt hos mig
12.45  Tänk till - Melanin
13.00  Landet runt
13.30  Historieätarna
14.30  Jul hos Claus
14.40  Matiné: Tre önskningar
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Slottets historia
17.00  Vem vet mest?, 17.30 Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt, 18.30 Lokala nyheter
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00  Det sitter i väggarna
21.00  Veckans brott
22.00  Kobra
22.30  Nattsändningar

08.30  Musik - koden till gemenskap
09.05 	Världens	Sofia	Jannok
09.35  Hitlåtens historia - Show me love
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.05  Bollywoodopera i Botkyrka
12.15  Carmen i Dalhalla
13.25  Car Men
13.55  Martha & Niki
15.30  Grillat med Hrefna
15.55  Sverige idag på meänkieli
16.00  SVT Nyheter
16.05  En norsk rymdodyssé
16.55  Anslagstavlan
17.00  Amina och Alicia på fysikresa - 
 teckenspråk
17.20 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 	Profilerna
18.30  Världen är din
19.00  Världens natur: Sri Lanka
19.50  Gunnel Carlson i Italien
20.00  Min sanning: Åsa Linderborg
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Burmas väg
23.00  Gudstjänst
23.45  Welcome to Gunnarsbyn
00.45  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Amina och Alicia på fysikresa - 
 teckenspråk
08.20 	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
17.00  Hjortkalven
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  Nobel 2016: Litteraturporträtt
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Ett dyk in i det okänd
23.45  El Cigala och tango
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

08.30  Seriestart: Aarons nya land -
 syntolkat
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  Inför Finland 100 år
20.00  Korrespondenterna
20.30  Seriestart: Hur smakar en julsaga?
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dold
22.45  Mitt biologiska barn
23.40  Agenda
00.25  Världen är din
00.55  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.00  Lucky dog – en andra 
 chans
06.30  Fångarna på fortet
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Så mycket bättre
12.55  Tina i fjällen
13.55  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
14.25  Jamie Oliver: Middag på 15 
 minuter
14.55  Hellenius hörna
15.55  Linda och djurens hjältar
16.55  Syrror
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto
20.00  Hellenius hörna
21.00  Beck: Sista dagen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Beck: Sista dagen, forts
23.05  Jagad
01.45  Dicte
02.40  Svenska fall för FBI
03.45 - 04.45  112 – på liv och död
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
16.55  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
12.05  Hem till gården
12.40  Att bygga sitt drömhus
13.50  Halv åtta hos mig: England
14.50  Sveriges mästerkock
15.50  Husjägarna
16.55  Äntligen hemma
17.55  Jul med Ernst
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Äntligen hemma 20 år
21.00  Kalla fakta
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  Revolution
03.45 - 04.45  Brottskod: Försvunnen
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning tors. 1 dec. kl. 17-18

             Ring och boka!

SÅLD!

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:- 

SÅLD!

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:- 

MELLERUD - Kurran Konvaljstigen 6 
Här finns möjligheten att förvärva en nybyggd, 
ytterst smakfull villa. Lättillgängligt läge strax 
utanför Mellerud. Genomgående ljusa fina rum 
och två smakfulla badrum. Fristående garage. 

Pris 3.950.000:- 

MELLERUD - Holms Torp 3 
Jugendvilla med herrgårdskänsla nära Vänern och 
golfbana. Renoverad 1920-tals 1½-plansvilla med 
källare och vidbyggt garage samt stall. 6 rum och 
kök. Trädgårdstomt med gräsmatta, träd och buskar.  

Pris 1.800.000:-

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 51 
2½-planshus som renoverats invändigt under 
2015/2016! Inrett med två lägenheter. Totalt 7 
rum och 2 kök. 2 badrum. Boa 223 kvm. Stor 
härlig tomt på 1975 kvm.

Pris 595.000:- 

Vi arbetar med mer än produktion av 
Melleruds Nyheter. Behöver du en  
jubileumstidning, kundtidning eller  

broschyr – vi hjälper till med allt från  
idé till produktion, tryck och distribution.

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40
E-post: annons@mellerudsnyheter.se

Behöver du en 
egen tidning?



ONSDAG 30 NOVEMBER 2016

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Tel. butik 105 04  Mellerud
Priser gäller v. 48. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

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

Apelsiner
Spanien. 

Amaryllis 
2 stänglar, 
krukstorlek 12 cm. 

Julmust
Nygårda, 12 x 33 cl.
Jfr pris 9:09/liter 
+ pant 12 kr.

20:- 
/st

1390
/kg

Mandelmassa
ICA. 400 g. Jfr pris 50:00/kg.

Var medmbraå

Ryggbiff, Entrecôte
Svensk, skivad.

39:-
/st

Pepparkakor
Göteborg. 375 g. Hjärtan 
och figur. Jfr pris 53:33/kg. 20:-

/st

Snackmorötter
ICA 200 g. Jfr pris 37:50/kg.

36:-
+ pant

Bakchoklad
ICA 200 g. Jfr pris 62:50/kg.

15:- 
2 för

169:-
/kg

25:- 
2 för

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

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

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

7.990:-

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

KAMPANJPRIS 

5.990:-

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

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

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

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

Rek. pris 7.190:-

Lyckat med Black Friday i Mellerud

Anna Constantin med barnen Melvin 9 år och Ella 6 år har köpt ett par termobyxor och kollar samtidigt på 
julklappar på Team Sportia. Bak syns Pauline Isaksson.

Therese Lundgren och Elisabeth 
Johansson på Lekia hade fullt upp 
under Black Friday. Kön ringlade 
sig lång under dagen.

En dag med massor av 
fina erbjudanden i våra 
butiker, så kan man sam-
manfatta Black Friday.
”Den svarta fredagen” är 
USA:s största shopping- och 
readag, i Sverige har inte 
traditionen funnits i mer än 
ett par, tre år. För Melleruds 

del gick ett flertal butiker ut 
med extra fina erbjudanden. 
Intresset lät inte vänta på sig.

– Folk stod utanför och 
väntade klockan 08.00, säger 
Camilla Lindblom Fors på 
Modehuset Börsen.

Inne på Team Sportia har 
Stefan Martinsson fullt upp, 

kön till kassan ringlar lång. 
Anna Constantin har hittat 
ett par termobyxor till sonen 
Melvin, som står och kollar 
på sportskor tillsammans 
med sin lillasyster Ella.

– Vi tittar på julklappar 
samtidigt, säger Anna.

Inne i Lekiabutiken trängs 

Skogskarlar möttes 
på Kroppefjäll
En lördag i medio no-
vember sågs två sluskigt 
klädda karlar utan hacka 
men med spade, lykta och 
annan utrustning blanda 
sig med besökarna på en 
marknad i mellerudstrak-
ten. 
De verkade förvirrade och 
frågade folket om lösenord, 
typiska ”hackare” troligen. 
Till deras försvar och möjligt 
alibi bar de en skylt ”Vi vill 
bli skogskarlar”. Efter en 
stund försvann de mot Dals 
Rostock. Ryktet förtäljer att 
de även sökte en ledtråd i 
Skiffertjärn, men blev bort-
motade av en arg fiskare. Vad 
var nu detta för figurer egent-
ligen? Jo, två vuxna män som 
passerat halvseklet och på 
detta märkliga sätt sökte in-
träde i Dalslands Skogskar-
lars Klubb.  

Vid stockvedsbrasan i 
grovstammig granskog hade 
hela 56 gammelkarlar sam-
lats. Talman Sven Carlsson 
hälsade välkommen och be-
rättade om skifferbrytningen 
i trakten med export  ut i 
världen från Sunnanå. Med-
an fläsket stektes på flam-
mande bål berättades histori-
er av mun- och tankeviga 
mannar. Födelsedagshyll-
ningar med sus gick till 
80-årige Per-Åke Sandberg 
och 90-åringarna Karl-Oskar 
Leandersson, Holger 
Åström, Wendel Erikson och 
Evert Ericson. En ljuscere-
moni för de bortgångna kar-
larna Nils-Otto Ottosson, Alf 
Åberg och Erik Fält och med 
många kära minnesord följ-
des av en tyst minut för dessa 
hederskarlar.

Så kallades nyskalingarna 
Erik Schoster, Göteborg 
(Dals Rostock) och Freddy 
Alm, Mellerud in för  pröv-
ning. Det som fick gammel-

karlarna att blidkas var de 
tvås förmåga att berätta his-
torier, bättre än de som hörts 
och inte hörts på flera år i 
klubbens historia. Därmed 
dubbades de nya till 
skogskarlar och hälsades 
välkomna till Dalslands 
SKK. Även tre stenål-
dersmän dubbades av tal-
mannen: Svein Bakken, 
Bernt Årehult och Bo San-
din. För god ledargärning 
pryddes Arvid Galborgen, 
Ed med skogskarlarnas sil-
vermärke. Efter att Du gamla 
du fria... klingat ut fortsatte 
blotet under sotad ås i OK 
Kroppefjälls klubbstuga.

Efter att karlarna laddat in 
av en sorts Janssons frestelse 
à la Andreasson med smak av 
vildsvin vidtog förhandling-
arna. Årskrönikan, det eko-
nomiska läget och valen gick 
i rask takt. Nästa år firar 
klubben 80-årsjubileum. Det 
blir även Allting i Danmark. 
Efter kaffe och tårta delades 
pris ut till klubbarna i O-li-
gan. 140 ungdomar har 
sprungit i årets sex tävlingar, 
en ökning. I tävlingsklasser 
hade OK Skärmen flest star-
ter tätt följd av Åmåls OK, 
därefter Eds SK, Stigsökarna 
och OK Kroppefjäll.

Bidrag går även till distrik-
tets ungdomsverksamhet.

Gunnar Dahlstrand recite-
rade en dråplig skröna om 
tomten och hans renar. Rag-
nar Hallsten läste en dikt –  
En förgången tid, (om en 
auktion). Information gavs 
om OK-stugans renovering 
och att  en kolmila kommer 
att tändas vid Källhults byg-
degård till hösten. Alla karlar 
verkade nöjda med årets blot 
och talman kunde slå klub-
ban i bordet med den äran 
efter väl förrättat värv.

Skrivaren

barn och vuxna. Kön är lång 
till kassan där Therese Lund-
gren och Elisabeth Johans-
son slår in paket på löpande 
band. En riktigt bra start på 
julhandeln med andra ord.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se


