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499:-
139:- 265:-

Ord. pris 599:-

15:-

Marschaller
2 pack från

Ord. pris 159:- Ord. pris 299:-

Vi har allt för nyårsfesten  Vi önskar er alla en 
God Jul och 

ett Gott Nytt År

499:-

Avantgarde
50 magnifika effekter

Öppettider: Nyårsafton 9-14

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

God Jul  
& 

Gott Nytt År
önskar 

personalen på

 Kvarnkullen

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 51.

Färska räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Potatis 2 kg
Svegro, Sverige, kok, mos, jul, klyft, gratäng, 

gäller ej mandel, jfr-pris 2,50/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 51.

/st

 

Skivad lax
Falkenberg, gäller gravad, kallrökt, 
rimmad, 200 g, jfr pris 150,00/kg.

Julskinka
Garant, Sverige, kokt, med svål, ca 3 kg.
Max 2 köp / hushåll / vecka 50.

10:-

3995
/kg

för Bonuskunder

 Öppet alla dagar 8-22
Julafton 8-14

5:-
30:-/st

för Bonuskunder

Vi önskar er 
alla en riktigt 

god jul & 
gott nytt år

Rådaskolans kör avslutade populära Öronmat under måndagskvällen med ”I want a hippopotamus for Christmas”. Foto: AnnChristine Ivarsson.

– Sidan 13 –

Öronmat drog fulla hus

Hedrades i 
Scandinavium

– Sidan 30 –

Anrikt företag 
får ny ägare

– Sidan 8 –

MELLAN-
DAGSREA
på massor av varor

kolla vår outletbutik

(butiken bredvid)
kolla vår outletbutik

Rean startar tisdag 27/12 

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB får ny ägare vid 
årsskiftet. Vd:n Daniel Jonasson slutar samtidigt.

MIF:s handbollstränare Petra Gull och Johan Eriks-
son tilldelades stipendium under EM i fredags.
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Bolstad
Prästgård

Onsd 11 jan. kl 19
Nils Berg berättar 
om livet på gårdarna 
Berg och Gaseberg i 

Bolstad på 1920-talet  
Ljudbandinspelning.
Entré m. kaffe o ju-
lens kakor: 75 kr

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

BOWLINGHALLEN

NYÖPPNING
Tisdag 27 december

Öppettider: Tis-fre 16-20
VÄLKOMNA!
0530 - 417 76

Missionskyrkan Mellerud

Julafton kl. 23 Midnattsgudstjänst 
Annandag jul kl. 16 Missionsgudstjänst 
Emanuel Georgsson. Offer för mission 
i andra länder. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Välkomna!
Missionsförsamlingen och equmenia 
önskar God Jul & Gott Nytt År!

Öppet Hus
startar åter  

tisdag 10/1 2017 kl.10-12
 Hyresgästföreningens 

lokal Nygatan 1 
Välkomna!

Nominerings-
möte

Kommunal Dalsland 
Utvecklingscentrum+ 
Bengtsfors 11/1 kl 18

Sista anmälningsdag 4/1
Anmälan till 

dalsland.vanervast@ 
kommunal.se

Tel: 0531-52 60 72

Höjd taxa för  
färdtjänst

8 januari 2017 höjs taxan för färdtjänst.       
Höjningen följer Västtrafiks baspris.

Inom Melleruds kommun innebär det                       
en höjning på 2 kr.

www.mellerud.se

Medborgarkontoret
0530-18900

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 dec 2016 - 11 jan 2017
Jul, nyår och trettondedagshelgen.
Pastorsexpeditionen stängd Fredag 23/12 2016 och Torsdag 5/1 2017. 

Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist. Bolstads kyrkokör.
Juldagen 05.00 Julotta i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Anders 
  Fredriksson.
Juldagen 07.00 Julotta i Erikstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Jonna Ydenius.
Annandag jul 14.00 Annandagsgudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Alva, 
  Ruslana, Rasmus och Artyom.
Nyårsdagen 15.00 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Trettondedag jul 11.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka där Julspel framförs av församlingens 
  barn, Lena Hildén. Offergång.
Sön 8/1 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Lena Hildén.
Ons 11/1 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Julafton 11.00 Julbön, och Julkafé 11-15  i Kyrkans Hus, Irja och Bo Lignell, Lena 
  Hildén.
Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst i Järns kyrka, Lena Hildén. Järns sångkör.
Juldagen 07.00 Julotta i Holms kyrka, Marit Järbel. Sång: Anders Fredriksson.
Annandag jul 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tor 29/12 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Nyårsafton 15.00 Nyårsbön i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Nyårsdagen 11.00 Gudstjänst i Järns kyrka, Bo Lignell.
Tis 3/1 11.30 Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 3/1 14.30 Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Tor 5/1 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Trettondedag jul 18.00 Mässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Sön 8/1   8.30 Frukost i Kyrkans Hus. ”Vi sjunger ut julen” med hjälp av dragspels-
  musik, Lennart Karlsson, Gunnar Gustavsson, Pär-Åke Henriksson och
   Anders Fredriksson.
Sön 8/1   9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén. ”Vi sjunger ut julen” samma 
  medverkande som vid frukosten.
Tis 10/1   9.30 Körstart för Morgonstund i Kyrkans Hus.
Tis 10/1 11.30 Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 10/1 14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Julafton 12.00 Julbön på Skållerudshemmet, Marit Järbel. Sång: Sarah och Madde.
Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. Sång: Sarah och Madde.
Annandag jul 17.00 Julkonsert i kyrkan med Skålleruds församlingskör, Skålleruds Drängar, 
  Anna Forsebo, Maria Fredriksson, Peter Söderlund och Nils Lund-
  ström under ledning av Elisabette Emanuelsson. Andakt: Lena Hildén.
Nyårsdagen 18.00 Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Sångmedverkan.
Trettondedag jul 18.00 Trettondedagsgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. Sång: TreVoces. 
  Grötfest i församlingshemmet.
Sön 8/1 11.00 Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Julafton 21.00 Julandakt i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. Sång: Malin Sköld.
Julafton 23.00 Julnattsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. Sång: Gun-Britt 
  Gustafsson, Mattias Lundström, Matilda Lundström.
Juldagen 07.00 Julotta i Örs kyrka, Daniel Westin. Sång av Julottekören.
Annandag jul 12.00 Gudstjänst på Karolinen, Kerstin Öqvist. Örs kyrkokör.
Nyårsdagen 15.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Bo Lignell. Sångmedverkan.
Trettondedag jul 11.00 Gudstjänst ”Vi sjunger ut julen” i Dalskogs kyrka, Daniel Westin.
Sön 8/1 18.00 Gudstjänst ”Vi sjunger ut julen” i Örs kyrka, Daniel Westin.
Ons 11/1 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  15.000:-   - 40 rop
VSH - JACK 9.000:-  – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 22/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 3.200:-

har nu över 300 anslutna medlemmar.
Vi har fått statligt stöd och är igång

med projekteringen. 
Anmäl intresse innan 31/12 2016!

God Jul & Gott Nytt År 
önskar styrelsen

www.orsfi bernat.se

SOPHÄMTNING 

Ni som har sophämtning under v. 52
P.g.a helg måndag 26/12 – Låt kärlen stå 

tills tömning har skett.

OBS!
För er som har sophämtning 6/1 sker 

hämtning på oridinarie dag.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Ragn-Sells och Melleruds kommun

Vid snö och halka tänk på att skotta och 
halkbekämpa framför kärlen!

Lars och Siv Brink  
berättar om  

Hemvärnets uppkomst 
i Melleruds kommun

Rotary
Mellerud

Måndag 9/1
Café Gruzzolo kl. 18.15

Årsmöte 
Fredag 6 januari

kl 14.00

LIONS CLUB Brålanda
Tackar alla medarrangörer, medver-
kande och besökande som gjorde 
julmarknadsdagen och tomtetåget 
3/12 i Brålanda till en stor folkfest.
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0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Juldagen
kl. 21-02

 Årets JULFEST
med DJ Jocke

Vi önskar alla en
God Jul  & 

Ett Gott Nytt År

Kommande film

MELLERUDS IF Vi finns på 

centrumsalongen
Mellerud

Hundraettåringen som 
smet från notan och 

försvann (Sv. txt)  
Söndag 25/12 kl. 19.00 
Måndag 26/12 kl. 19.00 
Tisdag 27/12 kl 19.00
Onsdag 28/12 kl. 19.00

Från 11 år. Pris: 80:-
1 tim. 48 min.

Bamse och Häxans 
dotter.

Söndag 25/12 kl.16.00
Måndag 26/12 kl.16.00
Tisdag 27/12 kl.16.00

Barntillåten. Pris 60:-
1 tim. 6 min 

Sing (3D)
Söndag 1/1 kl. 16.00

Barntillåten år. Pris 80:-
1 tim.  48 min

Passengers
Söndag 1/1 kl. 19.00
Onsdag 4/1 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 80 :-
1 tim. 56 min

Lion.
Söndag 8/1 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 80:-
1 tim. 58 min

Assassin´s Creed
Onsdag 11/1 kl. 19.00
Söndag 15/1 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 80:-
1 tim. 55 min

Premiär

Premiär

Premiär

Måste Gitt
Söndag 22/1 kl. 19.00
Onsdag 25/1 kl. 19.00

 

 Håfreströms Bio
 Åsensbruk

Hundraettåringen
som smet från notan 

och försvann
Juldagen 25/12 kl. 19.00
Torsdag 29/12 kl. 19.00
Från 11 år    1 tim 48 min

Sing
Annandag jul 26/12 kl. 17.00
Barntillåten    1 tim 48 min

Bamse & häxans dotter
Söndag 1/1 kl. 16.00
Barntillåten    1 tim 5 min

 PREMIÄR!

Julens filmer

Knytkalas på Kåken i Mellerud

Trettondagsafton 5/1-17 kl. 21-01
Biljetter: Maria 0763-91 08 99
Pris: 200:- 

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

ÖVERLÅTELSE
Den 2 januari 2017 överlåter jag

till Ann-Sofie Israelsson
Stort tack till alla mina kunder och till mina med-
arbetare Annica Ljungdahl och Marina Berglund 

för de gångna åren
Jag önskar Ann-Sofie ett stort lycka till i framtiden. 

Marie Johansson
Samtidigt passar Fothälsan på att önska er alla

God Jul & Gott Nytt År

Gäller Lussekatt, Saffrans- 
fläta, Honeybun Saffran,  
Lusserulle och Lussestjärna. 
Ord. maxpris 22-23:-/st. 
Prisavvikelser kan förekomma.

Saffrans- 
glädje

2 för 29:-
5 för
10 för

59:-
99:-

Gäller Lussekatt, Saffrans-
fläta, Honeybun Saffran, 
Lusserulle och Lussestjärna. 
Ord. maxpris 22-23:-/st. 
Prisavvikelser kan förekomma.

Saffrans- 
glädje

2 för 29:-
5 för
10 för

59:-
99:-

NYHET

Lokalmarknadsforing Julkalender 38x50.indd   12016-12-01   08:51

Har du alla våra vardagstjänster?

Storgatan 9
Telefon 0530-360 30
handelsbanken.se/mellerud

Våra vardagstjänster är grunden för att enkelt kunna sköta din privatekonomi. 
Du kan enkelt nå oss oavsett var du befinner dig. Med en enda kod kan du 
använda mobilappen eller ringa Handelsbanken Direkt för personlig 
bankservice. Tjänsterna är alltid öppna och avgiftsfria.

Fråga oss om mobila tjänster så hjälper vi dig. Nya öppettider på Handelsbanken
från 2 januari 2017

Måndag 9.30-15.00
Tisdag-Onsdag Stängt
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-15.00

Övrig tid gäller tidsbokning

Välkom
m

en!

välkomnar både gamla
och nya patienter

Bergsgatan 9, Mellerud
Tel. 0530-417 46

Vi önskar alla en
God Jul och

ett Gott Nytt År

 Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisdag 11-18 Utanför ICA
Säffl e onsdag 10-18 Stortorget
Åmål  torsdag 10-18 Torget
Mellerud  fredag 10-18 Utanför ICA
Bengtsfors lördag 9-14 Tingshustorget

 FISKBILEN

Julens alla havsdelikatesser
hittar du hos oss

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskas alla 
kunder

Julveckan stängt lördag
Nyårsveckan öppet som vanligt

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Vi önskar  er alla 
en God Jul & ett Gott Nytt År 

UPPERUD 9:9
6/1 Trettondagsgala!

Förboka innan jul / 495:-

www.upperud.se

0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor
Kiel med Citti Markt 
27/1, 24/2, 3 dgr .......1.360:-
Costa del Sol, Spanien
4/3, 30 dgr, inkl. hp .19.350:-
Hollands blommor 
med blomstertåget! 
17/4, 7 dgr .................7.990:- 
22/4, 6 dgr .................7.350:-
Prag 13/5, 7 dgr ........5.490:-

Läs mer & boka på hemsidan!



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 21 DECEMBER 2016

Veckans Lunch

MATSEDEL SENIOR
 Vecka 52

 Måndag 26/12: Revbensspjäll med sås, potatis, 
brysselkål och äppelmos.
Dessert: Fruktsallad med vispad grädde. 
Tisdag 27/12: Kalops med potatis, blomkål och 
skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 28/12 Gratinerad fi sk med crème 
fraiche och chili, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Blandad fruktkräm.
Torsdag 29/12: Ärtsoppa med fl äsktärningar.
Dessert:  Tunna pannkakor med sylt.
Fredag 30/12: Köttfärssås med makaroner och 
skivade morötter. 
Dessert: Banan. 

NYÅRSAFTON 
Lördag 31/12: Stekt fl äskfi lé, skogssvampsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Fruktsavarin med vispad grädde.
NYÅRSDAGEN
Söndag 1/1: Skivad kalkon med gräddsås, 
potatis, brysselkål och gelè.
Dessert: Mandeltårta med vispgrädde.
Hemtjänstens alternativ v. 52
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och
grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise med potatismos 
och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker.

Måndag 2/1: Köttbullar med sås, potatis, 
skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 3/1: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 4/1 Fiskbullar i dillsås med potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert:  Mangokräm.
Torsdag 5/1: Hedvigsoppa.
Dessert:  Päronkaka med vaniljsås.
Fredag 6/1: Lutfi sk med vit sås, potatis och 
gröna ärtor.
Dessert: Mandelmussla med grädde och sylt. 
Lördag 7/1: Krögarbiff med äppelgräddsås, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Lingon- och pepparkakscheescake.
Söndag 8/1: Rimmad oxbringa, pepparrotssås, 
potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 1
Mån-tors: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. Fre: Sprödbakad fi sk med potatismos 
och grönsaker. Lör-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

 Vecka 1
 Måndag 9/1: Fläskköttgryta med lingon, 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Konserverade persikor. 
Tisdag 10/1: Ugnsfärs med sås, potatis, 
blomkål och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.  
Onsdag 11/1 Ugnsgratinerad sejfi lé med 
dill, potatis och broccoli. 
Dessert:  Aprikoskräm.
Torsdag 12/1: Ängamatsoppa.
Dessert:  Risgrynskaka med sylt.
Fredag 13/1: Skivad örtkalkon med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 14/1: Wallenbergare med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 15/1: Stekt spätta, kall citronsås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Cheesecake med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 2
Mån: Järpar med potatismos och grönsaker. 
Tis: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Ons-fre, sön: Järpar med pota-
tismos och grönsaker. Lör: Fisk Bordelaise 
med potatismos och grönsaker.

 Vecka 2
onsdag Ugnsgratinerad sejfi lé 
med dill**, kokt potatis, gröna 
ärtor.
Alt: Rödbetsbiff med gräddfi lsås.
torsdag Pannkakor med sylt 
och keso, morotssallad.
Alt: Redd grönsakssoppa.
fredag Skivad örtkalkon* 
med potatisgratäng och bukett-
grönsaker.
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dres-

singar samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

 Skolan
 Vecka 2

TARBUSH
GRILL 
& KÖK

Mån-fre 10-20  lör-sön 11-20
Nattöppet 25/12 till kl. 03.00

Tel. 0530-301 70
Österrådaplan, Mellerud

(Gamla Rubinen)

Hamburgare
150 g

25:-
Gäller 21/12-28/12

Falafel
med bröd

30:-

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!

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

Jultallrik
under lunchtid 11-14

gäller endast förbokning

Tel. 0530-101 32

Dans och knytkalas

Ljaps består av från vänster: Christer Andersson, Anders Pettersson, 
Benny Lundin och Emanuel Karlsson. 

Glittrande trettondagsgala

Sångerskan Angelica Asp och pianisten Ole Jørgensen underhåller på 
Upperud 9:9 på Trettondagen 6 januari. Foto: Privat.

Trettondagen, den 6 ja-
nuari, blir det en kväll 
fylld med kända musi-
kalnummer, glittrande 
operapärlor och humo-
ristisk operett framförd 
av sångerskan Angelica 
Asp tillsammans med pia-
nisten Ole Jørgensen, på 
Upperud 9:9.
Angelica är uppvuxen i Karl-
stad men har rötterna i Mel-
lerud och Dalskog.

Hon har studerat sång vid 
det Kongelige Danske Mu-
sikkonservatorium, tillsam-
mans med Anna Forsebo. 
Angelica bor numera i Kö-
penhamn tillsammans med 
sin sambo Ole Jørgensen och 
frilansar som sångerska, med 
framträdanden bland annat 
på Opera Hedeland och Mal-
mö Opera. Ole Jørgensen är 
pianist och dirigent. 

Under trettondagens gala 
bjuder de på ett blandat pro-
gram med uppsluppen ope-
rett, till exempel ur ” En natt 
i Venedig” av Johann Strauss, 
operapärlor ur bland annat 
Giaccomo Puccinis La Bo-
heme och musikalnummer 
signerade Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus och Kurt 
Weill. George Gershwin har 
också sin plats i programmet.

Inte nog med det, besökar-
na välkomnas av Petronella 
Torin som spelar Bachs cel-
losuite nr 1.

Bjarnez
till Malung
Melleruds-/Brålandabandet 
Bjarnez har blivit bokade att 
spela på Dansbandsveckan i 
Malung i sommar. De kom-
mer att spela där tisdag 18 
juli. På dansbandsveckan 
spelar tolv band per kväll på 
sex olika scener. Totalt fram-
träder 84 dansband under 
veckan.

Hundraettåringen som smet 
från notan och försvann. 
Filmen handlar om hundraett-
åringen Allan Karlsson och 
hans vänner som nu är rast-
lösa på Bali efter ett år i lyx.

När Allan bjuder på den 
oförglömligt goda läsken 
Folksoda så blir det fart igen. 
Inte bara på Allan och säll-
skapet, utan även på hämnd-
lystna gangsters, ryska be-
kanta från förr och 
amerikanska CIA. I uppföl-
jaren till Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och 
försvann bjuder Hundraett-
åringen in till ett nytt, fantas-
tiskt kapitel om hans osanno-
lika liv.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 25, mån-
dag 26, tisdag 27 och onsdag 
28 december.

Aktuellt
 på bio

På Trettondagsafton arrange-
rar Kroppefjälls IF knytkalas 
och dans på Idrottshuset i Mel-
lerud. Bandet Ljaps står för 
underhållningen.

– Vi kör ett lokalt band i år 
och hoppas på många besöka-
re. Det ser hittills positivt ut 
med biljettförsäljningen, säger 
Maria Pettersson, Kroppefjälls 
IF.

Ljaps består av Christer An-
dersson, Mellerud – trummor, 
Anders Pettersson, Brålanda 
– bas, sång, Benny Lundin, 
Bengtsfors – klaviatur, sång, 
Emanuel Karlsson, Färgelanda 
– gitarr, dragspel, sång.
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VÄRMDAL & 
TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Ny uppdaterad modell

Gator XUV 590 
Servo, aluminiumfälgar, framruta, skyddsbågar,
toppfart 72 km/h, 32 hk

115 000:-
+ moms

JulerbjudandeLäckra
kuddfodral
i sammet

Härligt julklappstips!

Tel. 070-313 44 41

499:-

Tel. 0530-101 04

Vi har många
julklappstips! 

Varför inte ett 

presentkort?

Ny moppealmanacka

Mopeder som SJ och Posten använde för många år sedan. Foto: Privat.

Liksom tidigare år har mo-
pedklubben Rud Moppers 
tagit fram en almanacka 
med gamla tjusiga rarite-
ter i.
Rud Moppers bildades 2003 
på initiativ av Roland Häll, 
som har ett stort intresse av 
att renovera och köra ve-
teranmopeder. Klubben är 
verksam i mellerudstrakten 
och deltar på många evene-
mang, såsom Sunnanåträf-
farna, Kanalyran och mycket 
mer. Under våren och hösten 
träffas ett stort gäng varan-
nan vecka för att meka och 
”tjöta” i verkstan.

Årets premiärtur gick till 
Hamrane Bak och Kaffestu-
ga, klubben har visat sina 
mopeder på Dalskogsdagen 
och under skördefesten i 
Brålanda samt kört mopper-
ally i Bäckefors till förmån 

för Cancerfonden. De har 
deltagit i mopperally i Åsaka 
och besökt flera veteran-
marknader.

Årets Danmarksresa gick 
till Sydfyn där deras vän-
skapsklubb anordnat ett fyra-
dagarsprogram med olika 
besök på slott och ett vete-
ranbilsmuseum. Resan star-
tade i Göteborg med två bilar 
med släp och åtta mopeder 
vidare till Fredrikshamn. 
Därefter körde man 36 mil 
söderut för inkvartering och 
inlåsning av mopeder. Sedan 
följde ett digert program med 
intressanta resmål, såsom 
knallertfrukost på Valdemars 
slott. Hemresa på söndagen.

Sommaren 2017 arrange-
rar Rud Moppers träff med 
sina danska vänner i Håver-
ud.

Coola tanter  
i konstrummet

Lördagen den 7 januari 
inleds det nya året i kon-
strummet på biblioteket 
med en häftig utställning. 
Det är Moa Andersson från 
Skövde, vars målningar vi-
sats på Västnytt, som står 
bakom konsten. Moa intres-
serar sig för ”tanten” i sina 
tavlor och skulpturen.

En av Moa Anderssons häftiga 
”tantmålningar”. Foto: Privat.

Julens musik 
I vanlig ordning bjuds 
det på mycket musik i 
Skålleruds kyrka under 
julhelgen.
På julafton sjunger Sarah 
Olsson och Madde Petters-
son under julbönen på Skål-
lerudshemmet och även  på 
julnattsgudstjänsten i kyr-
kan.

Berättarkväll och 
julkakor i Bolstad

På onsdag den 11 januari blir 
det berättarkväll och julkakor 
i Bolstads Prästgård. En ljud-
bandsinspelning från år 1984 
med Nils Berg, numera avli-
den, kommer att spelas upp.

Han berättar om sin upp-
växt på Bergs komminister-
boställe, Bolstad på 1920-ta-
let hos fosterföräldrarna 
Johannes och Emma Olsson. 
Johannes Olsson var barn-
barn till urmakaren Bryngel 
Eriksson på Gasebergsängen, 
som det nu pågår en utställ-
ning om i prästgården. Nils 
Berg berättar även om den 
senare gården samt grannar-
na Daniel på Högänga och 
Högander i Höga.

Johannes Olsson köpte på 
1930-talet en av gårdarna i 
Bodane, Bolstad som Nils 
hade kvar till slutet av 
1950-talet då han flyttade till 
Järns socken. Han arbetade 
som vårdare på Västergår-
dens arbetshem i Erikstad 
fram till pensioneringen då 

han flyttade till Mellerud. 
Nils Berg var en hängiven 
berättare och på äldre dar 
skrev han mycket i tidningar-
na om gamla tider i Bolstad.

På Annandag jul är det 
traditionell julkonsert i kyr-
kan. I år framförs Arne Dags-
viks kantat ”Här kommer nu 
ett änglabud” av av Skålle-
ruds församlingskör och 
Drängar. 

Anna Forsebo  sopran, Nils 
Lundström på piano, Peter 
Söderlund och Maria Fre-
driksson på flöjt medverkar 
också. Det utlovas traditio-
nella julsånger utöver kanta-
ten.

Trettondag jul sjunger Tre-
Voces i gudstjänsten. Det blir 
en blandad repertoar som 
brukligt när denna trio kom-
mer tillsammans och sjung-
er. Efter gudstjänsten serve-
ras gröt i församlingshemmet.Anna Forsebo. Foto: Karin Åström .

Moa har fått mycket idéer 
från hemtjänsten och insåg 
att bilden hon fått av tanterna 
inte stämde med bilden av 
hur de egentligen var.

Ska man behöva vara så 
här för att vara tant? Finns det 
andra alternativ än att baka 
bullar och leva för barnbar-
nen? Det finns, säger hon, en 
ensidig bild av tanten.

– Nu är det mer min önskan 
hur jag vill bli. Man behöver 
inte bli liten, grå, ihopsjun-
ken och ha heltäckande kap-
pa för att man passerat 65. 
Jag har testat idéer och tankar 
på hur det skulle kunna se ut 
i stället. Kan Mick Jagger så 
kan väl tanterna i samma 
generation, säger Moa An-
derson, som vill bli en tant 
med dreads och pilotglas-
ögon. 

Nu ökar antalet ficktjuvar

Poliserna Christer Olsson och Christer Rosenbaum visar en av de skyltar 
som polisen delat ut i några av Melleruds butiker. Samtliga matbutiker 
har exempelvis fått skyltar.

Polisen i Mellerud går ut 
och varnar för ficktjuvar i 
julhandeln. Man har delat 
ut varningsskyltar till ett 
antal butiker i förebyg-
gande syfte.
Dessutom har polisen lagt ut 
ett stort antal lappar som 
butikerna ska låta ligga fram-
me och/eller delar ut till 
personer i riskgruppen.

– Riskgruppen är framfö-
rallt äldre personer som lever 
i villfarelsen att ”det händer 
inte mig”. Många ficktjuvar 
är otroligt utstuderade när de 
stjäl plånböcker ur deras 
väskor. Ofta är det flera 
stycken som samarbetar, en 
som avleder offrets upp-
märksamhet medan den an-

dre utför stölden, säger 
kommissarie Christer Ols-
son.

Ett typexempel är en äldre 
dam med kundvagn. Hand-
väskan ligger i facket där 
barn kan sitta. En person 
distraherar damen, medan 
kumpanen går förbi och 
plockar åt sig plånboken ur 
väskan.

Skydda din kod
En annan utsatt situation är i 
kassan eller vid bankomaten. 
Här gäller det att skydda sin 
bankomatkod!

Många är kanske mer noga 
att skydda koden vid en ut-
tagsautomat. Men om det är 
kö vid kassan blir man lätt 

stressad, kön pressar på och 
bakomvarande personer står 
väldigt nära.

– Då rekommenderar jag 
att man vågar säga ifrån, att 
man vill ha ett avstånd till 
bakomvarande person, säger 
Christer Olsson.

– Det borde man göra of-
tare, understryker ordnings-
polisen Christer Rosenbaum.

Specialenhet
Circagruppen är en speci-
alenhet inom polisen med 
säte i Vårgårda, med inrikt-
ning att motverka åldrings-
brott, framför allt kringre-

sandebrott. Gruppen har ett 
nationellt ansvar för bedräg-
erier mot äldre.

– De har katalogiserat ett 
antal personer som speciali-
serat sig på sådana brott. 
Många av de kringresande 
ligorna kommer från gamla 
Östeuropa, men är bosatta i 
Europa där de gör sina räder. 
De är aldrig stilla, utan kan 
resa runt i hela Sverige under 
ett par veckors tid, berättar 
Christer Olsson.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Vår käre

Jan Olof "Olle"
Björk

* 28 april 1952

har i dag stilla insomnat
i sitt hem och lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Brålanda 5 december 2016

Lennart och Celene
Eva och Sven-Erik
Marianne och Jan

Milena och Lennart
Simone

Christina och Ingvar
Övrig släkt och vänner

Allt vad du lidit
vi nog ej förstått

Vi stod vid din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla dig kvar

men din tid på jorden
nu fullbordad var

När krafterna
ständigt domna

och ögat sin glans
har mist

Så skönt att från allt
få somna

och vila finna till sist
Ditt varma hjärta

har slutat slå
Du alltför tidigt fick

från oss gå
Tack för den kärlek

Du oss givit har
Ditt vackra Ljusa minne

för alltid lever kvar
Ditt tomrum är stort

kan med ord ej beskrivas
i Ljusaste minne hos oss

skall du bo
Vi önskar dig innerligt

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sundals-Ryrs
kyrka tisdag 27/12 kl. 11.00.
Akten avslutas vid graven.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Cancerfonden på telefon
020 - 59 59 59. Blixt
Begravningsbyrå.

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Vi vill fira vår goa kille Vidar 
Tellander i Lilla Edet som 
den 22 december fyller 3 år.

Vi som grattar är mamma, 
pappa, Lemmy, Loke, mormor, 
morbror, mostrar och kusiner

Vi vill fira Adelle som fyller 
1 år den 22 december.

Stor kram från 
farmor och farfar

MELLERUD
Smyrna: Sönd 10.30 Julan-
dakt på Fagerlidshemmet. 
Sönd 1/1 16 Nyårsgudstj. 
Sönd 8/1 16 Konsert med 
Odbjörg Minos m.fl.
Equmeniakyrkan: Julaf-
ton 23 Midnattsgudstjänst. 
Annandag jul 16 Missions-
gudstj. Emanuel Georgsson 
berättar och visar bilder från 
sin Israelresa. Offer för mis-
sioner i andra länder. Nattv. 
Kyrkkaffe. Nyårsafton 15 
Nyårsbön i Kyrkans hus. 
Trettondag jul 16 Julfest 
med gruppboende, försam-
ling och vänner. Andakt 

Thomas Segergren. Sång 
och musik Ingemar Bengts-
son och Stig-Arne Larsson. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Juldagen 07 Julot-
ta i Smyrnakyrkan, gemen-
samt med Equmeniakyrkan, 
Sigward Karlsson m.fl. Julk-
affe. Juldagen 9 Julsånger 
på Servicehuset. Nyårsda-
gen 16 År 2017 en gränslös 
utmaning, Hemlig gäst m.fl. 
Sönd 8/1 11 Tankar inför det 
nya året.

Equmeniakyrkan: Fred 18 
Vi sjunger in julen. Ellen 
Ervall med band, andakt 
Sigward K. Gröt, skinka 
mm. Hela behållningen 
går till ”Tänd ett Ljus”. 
Equmenias internationella 
arbete. Juldagen 07 Ge-
mensam julotta i Smyrna, 
Sigward K. David C m.fl. 
9 Sång på sjukhemmet 
Solhaga. Annandag jul 11 
Gemensam gudstj i Frände-
fors, Japanmissionär, Hjör-
dis Andersson, Sigward 
K. insamling till ”Tänd ett 
Ljus”. Kyrkkaffe. Nyårsda-
gen 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Lörd 11 Julbön 
på Servicehuset, Thomas 
Holmström. 11-14 Julfiran-
de i fsh. 23 Julnattsgudstj., 
Thomas Holmström och 
Julkören. Kyrkbil 308 70. 
Månd 11 Sånggudstj., Tho-
mas Holmström. Sång: 
Alicia Rosengren. Kyrkbil 
308 70. Sönd 1/1 17 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-

ström. Kyrkbil 308 70. 
Fred 6/1 14.30 Gudstj. på 
Servicehuset för hela för-
samlingen, Anette J Carl-
son och Gestads Hembygd-
skör. Kaffeservering. Sönd 
8/1 18 Lovsångsgudstj. 
Thomas Holmström och 
Lovsångsgruppen. Kyrkbil 
308 70. Tisd-Torsd 10-12/1 
19-21 Bön i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 7 Ju-
lotta i Sundals-Ryrs kyrka. 
Anette J Carlson. och kyr-
kokören 308 70. Lördag 
31/12 15 Nyårsbön och 
ljuständning för de under 
året avlidna. Anette J Carl-
son, kyrkokören. Kyrkbil 
308 70. Fred 6/1 17 Gudstj. 
i gamla kyrkan (Obs! Varm 
klädsel!) Anette J Carlson. 
Kyrkokör. Grötfest i fsh. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Lörd 23 Julnatts-
gudstj., Anette J Carlson 
och Hembygdskören. Sönd 
8/1 11 Gudstj. m nattv. 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 321 18.
Timmervik: Sönd 7 Ju-
lotta, Thomas Holmström. 
Sång Karin Eriksson.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: An-
nandag jul 11 Gemensam 
gudstj i Frändefors, Japan-
missionär Hjördis Anders-
son. Sigward K. Insam-
ling till ”Tänd ett Ljus”, 
kyrkkaffe. Nyårsdagen 18 
Gudstj. Sigward K. Serve-
ring.
Frändefors: Sönd 25/12 07 
Julotta. Kyrkokören. Ralph 
Liljegren. 13.30 Julsång på 
Ringhem. Ralph Liljegren 
med flera. Månd 26/12 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Onsd 28/12 19 Hemvändar-
nas julkonsert. Ralph Lilje-
gren. Lörd 31/12 16 Nyårs-
bön Annika Larsson sång. 
Lennart Staaf. Sönd 1/1 10 
Gudstj. med nattv. Lennart 
Staaf. Fred 6/1 11 Kyrkokö-
ren. Lennart Staaf. Sönd 8/1 
10 Gudstj. Lennart Staaf. 
Tisd 10/1 13.30 Gudstj. m 
nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren.

God Jul & Gott Nytt År önskas
Hemvården, Nattpatrullen, Larmtjänsten, 
Köket för god mat och Biståndsenheten

från Åke Stolth

Veckans 
ros...

...till alla er som på något sätt 
bidrog till att hjälpa oss att 
få ordning i Brunnsparken 
till årets julmarknad. Ingen 
nämnd ingen glömd. Er hjälp 
är ovärderlig för oss!

Klappjaktskommittén/Maria

All ev. uppvaktning
undanbedes, bortrest. 

Owe Fjällstål

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des. Bortrest. 

Tage Eriksson 
Åsensbruk

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Oscar Södergren. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Christina 
Svensson ”Gammal fäbodp-
salm” av O. Lindberg varef-
ter hon sjöng ” Härlighetens 
morgon” av E. Dahlgren. 
Akten förrättades av Thomas 
Holmström och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
189 samt 297. Christina 
sjöng ”Herren är min herde” 
av G. Nordqvist och som 
avslutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Vid kistan togs avskedet 
av systrar med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Oscar var koret vackert de-
korerat med blommor. Den 
efterföljande minnesstunden 
ägde rum på Håkans Bar och 
Restaurang. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Brålan-
da kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka, 
torsdagen den 15 december 
för Lars-Erik Marberg. 
Som inledning på akten 
framförde kantor Anders 
Fredriksson ”Som en bro 
över mörka vatten”. Solist 
Anders Fredriksson sjöng 
”Jag ska gå igenom tysta 
skyar” och ”Så skimrande 
var aldrig havet”. Officiant 

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!
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Vörtbröd
Dafgårds

Hushållsost
Gäsene, Lagrad i 6 månader, ca 2 kg

Aladdin/Paradis

Priserna gäller t.o.m. 26/12 2016

Matglädje i Mellerud
Torget

Brie
Frankrike

0530-109 05

Marabou, 500g.

Handla för 500:- så får ni köpa en kartong för 20:-
Handla för 1000:- så får ni köpa två kartonger för 40:-
Handla för 1500:- så får du köpa tre kartonger för 60:- 

Namn:

Klipp ut kupongen och ta med

/hg790

69:-

Juleskum
Cloetta, 100g

15:-
2 för

Lussekatter
Dafgårds

Butiksbakat

35:-
2 för5:-/st

/kg

I vår manuella 
charkdisk

hi  ar ni bl.a.
Egengjorda röror
Egeninlagd sill
Egengriljerad skinka

Öppe  ider
Julafton 8-15

Juldagen 10-22
Annandag jul 8-22
Nyårsafton 8-19

Nyårsdagen 10-20
Alla andra dagar 
öppet som vanligt 

8-22

20:-
ord. extrapris 49.95:-

Vi på Hemköp önskar
alla en God Jul och
e   Go   Ny   År!

Öppnade upp för sörjande

Lena Hildén, komminister, Pär-Åke Henriksson, kyrkoherde och Daniel Westin, komminister fanns på plats i 
Skålleruds kyrka och Kyrkstugan i torsdags.

Med anledning av den 
tragiska händelsen då en 
kvinna från Håverud hitta-
des avliden förra veckan, 
var Skålleruds kyrka och 
Kyrkstugan öppna i tors-
dags för sörjande.
Engagemanget har varit 
mycket stort från både orts-
befolkning och andra kom-
muninvånare. Många har 
deltagit i sökarbetet som på-
gick under tre dygn och 
kvinnans anhöriga har också 
haft stöd från vänner och 
bekanta.

– De närmaste är mycket 
tacksamma för den godhet 
som finns, alla människor 
som släppte allt för att hjälpa 
till, förklarade komminister 
Daniel Westin.

– Ja, nu börjar sorgepro-
cessen för familjen, släkt,  
vänner och kollegor. Allt 
blev ju väldigt publikt på 
grund av eftersöket med po-
lis, hemvärnet och Missing 

People. Många upplever att 
det blir så tyst efter begrav-
ningen. Död och sorg är lite 
tabubelagt, det kan väcka 
många egna känslor, säger 
Lena Hildén, komminister.

Att dela sina minnen av en 
avliden person med sina an-
höriga och vänner visar att 
personen lever kvar i allas 
minnen.

 Uppstår lätt rykten
– När det är så publikt som 
detta uppstår lätt rykten. Det 
är ingen annans sak att spe-
kulera i vad som hänt. Man 
ska inte sprida rykten som 
inte är sanna, det blir fel helt 
enkelt. Fokusera istället på 
medkänsla och empati, un-
derstryker Daniel Westin.
I Kyrkstugan kunde besökar-
na få fika, medan kyrkan var 
öppen för den som ville tända 
ljus, skriva i en kondoleans-
bok, be eller prata med nå-
gon. Pär-Åke Henriksson 

höll även i en välbesökt an-
dakt på kvällen.

Flera av kyrkans personal 
har varit engagerade i sökar-
betet, exempelvis Daniel 
Westin, Marit Järbel och Pär-
Åke Henriksson.

– Vi finns här för alla som 
behöver prata, dessutom 
finns jourhavande präst på 
natten. Då ringer man 112, 
förklarar Per-Åke Henriks-
son.

– Mitt i förlusten och tra-
gedin ska livet fortsätta, nu 
inför julen med mycket akti-
viteter. Det väcker många 
känslor för alla drabbade, 
säger Lena Hildén.

– Det är två saker man bär 
med sig efter en sådan här 
händelse; ett avslut oavsett 
resultat och alla tänk om. De 
får man leva med, eller så 
fastnar man i en skuld som 
inte är ens egen, förklarar 
Daniel Westin.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

var Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 190 och 297. 
Avslutningsmusik för akten 
var ”Amazing grace”..Till 
minnet av Lars-Erik  var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka 
fredagen den 16 december 
för Ruth Johansson. Som 
inledning på akten framförde 
kantor Maria Andersson 
”Cantabile”. Solist Josefin 
Dahlqvist sjöng ”Jag har hört 
om en stad” och ”Där rosor 
aldrig dör”. Officiant var 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 169 och 297. Avslut-
ningsmusik för akten var ”I 
himmelen”. Till minnet av 
Ruth var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka, Mel-

lerud, tisdagen den 13 de-
cember för Thure Johans-
son. Som inledning på akten 
framförde kantor Anders 
Fredriksson ”Var jag går i 
skogar, berg och dalar”. So-
list Anders Fredriksson sjöng 
”Det enda jag vet”, ”När Du 
går över floden” och ”Jag har 
hört om en stad”. Officiant 
var Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 193 och 297. 
Avslutningsmusik för akten 
var ”Mitt hem är där på den 
andra stranden”. Till minnet 
av Thure var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för Ingrid Gustafsson, Nä-
set. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Bar-
bro Magnusson tillsammans 
med Jörgen Andreasson på 
trumpet ”Ave Maria” av J.S. 
Bach/C. Gounod. Akten för-
rättades av Elisabet Johans-

son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 261, 190 
samt 134. Sundals Ryrs kyr-
kokör medverkade och fram-
förde ”Han kommer till mig” 
av L. Westberg/H. Nyberg 
samt ”För dem som vandrar 
i mörkret” av L. Westberg/J. 
Leijon. Koppången av P.E. 
Moraeus/L. Lundberg fram-
fördes av kyrkomusikern och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Jul, jul, strålande jul” av 
G. Nordqvist på orgel och 
trumpet. Vid kistan togs av-
skedet av dottern Marianne 
med familj, släkt och många 
vänner. Till minnet av Ingrid 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas 
tack framfördes av entrepre-
nören som även inbjöd till 
minnesstund i församlings-
hemmet där det lästes upp 
inkomna kondoleanser. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Sundals Ryrs kyrkogård.

JORDFÄSTNING
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GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Julstjärna

Jester.
Ord. pris 59,90/st.

20 kg. Strimmigt.
Ord. pris 249:-

Lev livet lite gronare:

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

199:-

Från 

5990

Solrosfrö

Julgrupper 

Lyxhyacinter

2 FÖR 
99:-

Ord. pris 24,90/st.

3 FÖR 
60:-

Anrikt dörrföretag byter ägare

Daniel Jonasson lämnar vd-sto-
len den 2 januari .

Sebastian Hellberg, 32, blir företa-
gets nya ägare och vd. Foto: Privat.

Vid årsskiftet får Hellbergs Dörrar ny ägareoch vd  i form av Sebastian Hellberg, sonson till företagets grund-
are Kurt Hellberg.

Cirkeln är sluten. Den 2 
januari 2017 tar Hellbergs 
International AB med 
32-årige vd:n Sebastian 
Hellberg vid rodret över 

Hellbergs Dörrar i Melle-
rud AB. 
Hellbergs International tar 
över hela rörelsen på fabri-
ken (via ett så kallat inkroms-

förvärv), men drivs vidare 
enbart under namnet Hell-
bergs Dörrar AB. 

Säljare tillika vd:n Daniel 
Jonasson, 45, lämnar verk-
samheten den 2 januari, men 
kommer till viss del att vara 
behjälplig efter övertagan-
det.

– Detta är den bästa lös-
ningen eftersom vi får pro-
duktion och utveckling i 
samma bolag. Vi har ju pro-
ducerat på licens från dag ett 
och när det var dags för nya 
förhandlingar blev den här 
strukturaffären av, säger Da-
niel.

Han understryker att affä-
ren innebär ett ännu starkare 
varumärke.

– Allt fortsätter som van-
ligt, det är viktigt. Enda 
skillnaden är att jag lämnar 
stolen. Vi är stolta över det vi 
presterat och personalen är 
fantastisk. Vi kan ju verkli-
gen producera dörrar i Mel-
lerud. Fabriken kommer att 
leva vidare och det känns 
kanonbra, konstaterar Da-
niel.

Förvaltning
Vad ska du göra nu?

– Mitt uppdrag som ordfö-
rande i Dalslands sparbank 
tar allt mer tid på grund av 
ökade krav. Dessutom ägnar 
jag mig åt fastighets- och 

kapitalförvaltning. Jag kom-
mer att fortsätta att äga fast-
igheten som produktionen 
bedrivs i. Sedan får jag se vad 
som händer, jag har inte bråt-
tom.

Daniel bor sedan drygt 20  
år i Bäckefors med hustru 
och två barn, 5 och 8 år. Om 
Sebastian Hellbergs överta-
gande säger han:

– Det kommer att fungera 
jättebra. Han kommer in med 
nya ögon och det är positivt 
för verksamheten.

Familjen Jonasson har ägt 
företaget som tillverkar 
brand- och säkerhetsdörrar 
sedan 1997. Det var Kurt 
Hellberg som en gång starta-
de verksamheten i Erikstad 
1950, för att några år senare 
flytta den till Mellerud. So-
nen Lennart startade Hell-
bergs International AB 1984 
och hans son Sebastian Hell-
berg tog över 2005.

Spännande resa
– Detta är början på en spän-
nande resa och lite av en 
nystart. Det kan liknas vid att 
från att ha suttit i baksätet få 
flytta till förarsätet. Detta har 
varit min dröm sedan jag var 
liten, så personligen betyder 
detta väldigt mycket. Jag har 
levt med fabriken hela mitt 
liv men vi har faktiskt inte ägt 
fabriken sedan den stora 
konkursen 1986, säger Se-
bastian Hellberg.

Han bor i Göteborg där  
man nyligen öppnat ett sälj-
kontor för att öka servicegra-
den mot göteborgsmarkna-

den. Sebastian har genom 
åren besökt fabriken i Melle-
rud ungefär var tredje vecka 
med tanke på det ansvar 
Hellbergs International AB 
haft för produktutveckling-
en.

Oerhört stolt
– Så de anställda känner ju 
igen mitt ansikte redan. Jag 
tycker det är roligt både med 
försäljning och produktion 
av dörrar och känner mig 
oerhört stolt när jag ser våra 
dörrar runt om i landet, kon-
staterar Sebastian.

Hellbergs International 
AB har hela tiden varit pro-
duktägare och haft produk-
tutveckling, provningar och 
certifieringar som sitt an-
svarsområde.. Bolagen har 
sedan 1997 haft ett licensav-
tal som reglerat tillverkning-
en av produkterna. De senas-
te åren har verksamheterna 
successivt närmat sig varan-
dra vilket inneburit att Hell-
bergs International AB blivit 
både återförsäljare och leve-
rantör till Hellbergs Dörrar 
AB.

Inga förändringar
Det sker inga förändringar 
bland de anställda på Hell-
bergs Dörrar AB då verksam-
heten drivs vidare i sin helhet. 
Personalstyrkan utökas dock 
totalt sett med fem personer 
från Hellbergs International 
AB.

Sebastian framhåller att 
man är i ett spännande läge 
nu när byggbranschen ökar.

– En liten bonus i samman-
hanget är att kunna titulera 
sig ”fabrikör”, precis som 
farfar, säger Sebastian och 
skrattar.

En intressant parentes är 
att både Hellbergs Dörrar 
och Daloc, som båda produ-
cerar dörrar i Mellerud, nu 
drivs av tredje generationen.

– Vi har alltid gått sida vid 
sida även om Daloc är tio 
gånger så stora som oss. Men 
vi kompletterar varandra bra 
i branschen, understryker 
Sebastian.

 Susanne Emanuelsson
 susanne@mellerudsnyheter.se

Inget beslut om Nuntorp
Förra onsdagen var det 
kommunfullmäktigemöte 
i Vänersborg och på dag-
ordningen stod åter ett 
eventuellt köp av fastig-
heten Nuntorp. Ärendet 
återremitterades till kom-
munstyrelsen efter ett 
slugt drag av de som inte 
ville få en affär till stånd.
Den styrande minoriteten 
med S, C och MP tillsam-
mans med SD och VFP (Väl-
färdspartiet) ville köpa. Men 
M, KD, L och V ville inte. Att 
yrka på återremiss som bara 
kräver en tredjedels majori-
tet för att gå igenom var det 
sätt man valde för att stoppa 
ett köp. Därtill kommer att 
Västra Götalandsregionen 
hade satt en deadline för be-
sked om ett köp eller inte 
fram till i fredags.

– De använde det fegaste 
och fulaste trick man känner 
till, säger Robert Svensson, 
ordförande i Hushållnings-
sällskapet Väst som ansökt 
om att få driva friskola på 
Nuntorp.

Ett av argumenten mot ett 
köp var att det inte är klart 
vem som ska bedriva utbild-
ning på Nuntorp, att man inte 
känner till vilka intressenter-
na är. Ett ofattbart argument 
för alla som följt Hushåll-
ningssällskapets och Dals-
lands Naturbruks AB: s in-
tensiva arbete med att starta 
en friskola på Nuntorp, för-
utsatt att kommunen köper 
fastigheten. 

Att de fick avslag av skol-
inspektionen berodde till stor 
del på att ägarförhållandena 
inte var klara. Det var de inte 

eftersom Vänersborgs kom-
mun under ett års tid inte 
kunnat ta beslut i frågan.

– Jag är väldigt besviken. 
När vi fått avslag hade vi 
möten med vänersborgspoli-
tikerna från båda sidor och 
alla var eniga om att Nuntorp 
ska finnas kvar för skolan 
behövs. Vi hade fortfarande 
chansen att överklaga skolin-
spektionens avslag.  Men 
Marie Dahlin kallade till ett 
extrainsatt kommunfullmäk-
tigemöte för att få till ett be-
slut, vilket inte heller då 
lyckades. Hon borde ha 
börjat med ett dialogmöte. 
Bristen i Vänersborg är att 
man inte pratar med varan-
dra. Nu är läget helt fastlåst 
och tiden talar emot oss, sä-
ger Robert Svensson.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Varmt välkommen att berika Dig i vår salong våren 2017!

tackar alla besökare och sponsorer 
för det gångna året och önskar

God Jul & 
Gott Nytt År!

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

Huvudsponsorer: 
Dalslands Sparbank
Melleruds Nyheter

JOAB
ICA Supermarket Kronan i Mellerud
Emballator Mellerud Plast AB
Reveda i Mellerud AB
Ulla-Britt Abrahamsson Revision AB
BLOMS Varuhus AB
LIONS Club
Modehuset Börsen, Tjejer & Killar AB
Kjörlings Revisionsbyrå
Niklassons Tryckeri AB
Wärdshuset på Dal/Gruzzolo
Sunlike AB
MellerudsMäklarna AB
Hagsgård Revision AB
LRF Konsult, Mellerud

Norgrens Plåt AB
Vita Sandars Camping
Axima i Erikstad AB
Stefanssons Fastighetsbyrå
Boab Hjuldelar AB
Ute&inne AB
J. Lundgrens Bygg
Däckarna
Tilia Redovisning AB
Nya Glasmästeriet HB
Team Sportia Mellerud
Dalslands Butiksinredningar AB
Foderspecialisten AB
TV-service Bäckefors-Mellerud AB
Dals Bygg
DA Ljusteknik
MUSIK MUSIK
Soundbusiness Hans Bäckström

... samt alla stolsponsorer

Med en pappa som lagväktare
Julläsning av Håkan Hultman

Min pappa Oskar Hultman 
var född  på ett före detta 
soldattorp vid Hullsjön i 
Gärdhem utanför Troll-
hättan. Hans farfar An-
ders Hertz var den siste 
knekten på stället, som 
min farfar Karl Hultman 
senare övertog. 
Min farfar försörjde sig som 
skomakare, jordbrukare och 
fiskare i Hullsjön. Min pappa 
hade två bröder och två syst-
rar. Bröderna blev yrkesoffi-
cerare vid regementet i 
Uddevalla. Systrarna gifte 
sig med jordbrukare. Min 
pappa ansågs ha läshuvud 
och fick gå i realskolan i 
Trollhättan.

Han avlade realexamen 
1926 vid sjutton års ålder. 
Efter detta fick han ganska 
omgående anställning som 
landskanslist vid Länsstyrel-
sen i Vänersborg. Han fick 
börja med enklare kontors-
sysslor, men efter något år 
fick han tjänstgöra som vika-
rie på olika landsfiskalskon-
tor i närheten av Trollhättan, 
Vänersborg och i Dalsland. 
Detta ledde så småningom 
till utbildning till landsfiskal.

Melleruds landsfiskals- 
distrikt                                                                           
Landsfiskalen tjänstgjorde i 
distrikt, som ofta omfattade 
ett härad. Härad är ju en ål-

Håkan Hultman med sin far Oskar 1954. Då var Håkan tolv år gammal.

Oskar Hultman född 1909 i Gärd-
hem, tog realen i Trollhättan våren 
1926.

derdomlig indelning i länet 
eller landskapet. Före 1952 
hade man ett distrikt i Sun-
dals härad, som numera 
motsvarar dalslandsdelen av 
Vänersborgs kommun och 
ett distrikt i Nordals härad, 
som nu motsvarar Melleruds 
kommun. 

Landsfiskalen lydde när-
mast under landsfogden vid 
länsstyrelsen. Landsfogden 
lydde under landshövdingen, 
som ju förr kallades  ”Kung-
ens befallningshavare”. 
Landsfiskalen var polischef, 
åklagare och kronofogde i en 
och samma person.

Träffade mamma i Långed                                                                                    
Pappa tjänstgjorde i mitten 
på trettiotalet i Dals Långed, 
där landsfiskalskontoret i 
Bengtsfors hade en filial. Där 
träffade han min mamma 
Agnes och de gifte sig på 
hennes födelsedag 1939. 
Pappa förde en kringflackan-
de tillvaro som landsfiskal-
sassistent i hela Älvsborgs 
län. För att inte min mamma 
skulle vara ensam i samband 
med min födelse, hade de 
sagt upp sin bostad i Bengts-
fors och mamma flyttat hem 
till sina föräldrar på Enets 
gård i Dals Långed. 

Där föddes jag i januari 
1942. Pappa tjänstgjorde 
strax innan min födelse i 
Mellerud och efteråt  i Sven-
ljunga. Då var det inte tal om 
någon pappaledighet. Det 
var ont om tjänster för min 
pappa i Älvsborgs län, så 
därför sökte han och fick en 
tjänst som biträdande lands-
fiskal i Nelhammar, som 
ligger norr om Gamleby i 
nordöstra Småland. Där bod-
de vi från våren 1942 till  
våren 1946.

Minne från Småland.                                                                                               
Så många minnen från denna 
tid har jag inte. Dock har det 
berättats följande: Min pap-
pa, som var en ivrig jägare, 
hade kommit över ett av 
staten beslagtaget hagelge-
vär. Det var en så kallad 
torparbössa, ett dubbelpipigt 
hagelgevär av Husqvarnas 
fabrikat. Han hade då på fullt 
allvar talat om för mig att den 
var min och den skulle jag ha 
när jag skulle ut och jaga. 

En morgon, när jag var fyra 
år, väckte jag mina föräldrar 
och talade om för mamma, 
att nu fick hon gå upp och 
göra matsäck och packa 
ryggsäcken, för nu skulle jag 
ut och jaga. Det dröjde dock 

till jag var fjorton år innan jag 
fick börja använda geväret. 
Vapenlicens fick jag när jag 
var sexton år.

Flytt till Bengtsfors                                                                                          
När vi på våren 1946 flyttade 
tillbaka till Bengtsfors, bod-
de vi i ett hus på andra vå-
ningen på Olympiavägen. På 
första våningen bodde hyres-
värden Erik Kjell. Han hade 
två busaktiga tvillingpojkar, 
som blev mina lekkamrater. 
Pappa köpte en bil som stått 
utan hjul under kriget. Mili-
tären lade ju beslag på däck-
en. Det var en Ford 1938 års 
modell. Den hade en sidven-
tilad V8-motor på cirka 70 
hästkrafter. Pappa åkte runt 
och delgav folk stämningar, 
gjorde förhör, drev in skatter 
och skulder, gjorde utmät-
ningar och kollade platser för 
trafikolyckor. 

Då fick jag ibland följa 
med och sitta i bilen och 
vänta. En gång halkade bilen 
ner i ett dike, när han skulle 
vända. Bärgningen skedde 
med en häst, som enkelt drog 
upp oss.

Test av hembränt                                                                                        
Pappa berättade mycket his-
torier från sitt arbete.  

I Bengtsfors hade man be-
slagtagit ett antal flaskor med 
okänt innehåll från några 
romer, som gick runt och 
sålde från en så kallad 
sparklåda. Detta kan enklast 
beskrivas som en barnvagn-
slåda monterad på en spark-
stötting. 

Man misstänkte hembränt, 
men ingen på landsfis-
kalskontoret vågade provs-
maka. Pappa tittade ut genom 
fönstret och på Storgatan 
utanför fick han se en taxi-
chaufför gående på trottoa-
ren. Han var känd för sin törst 
efter starka drycker. Pappa 
förklarade problemet och 
han var villig att provsmaka. 

fortsättning nästa sida
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Landsvägsgatan 34
464 31 Mellerud 
Öppettider mån-fre 10-18
www.west-bike.seTel. 0530-13030

Vi vill tacka alla kunder för 2016 
och önska er 

En riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År

Välkommen till en välfylld butik!

DALSLANDS
VVS AB

Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGod jul &
önskar

Vi tackar alla sponsorer 
och önskar er alla
    en God Jul & 
   ett Gott Nytt År

önskar vi alla våra kunder 
och tackar för året som gått.

God Jul &
Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
önskar

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

Mellerud, Åmål, Säffl e, Årjäng • www.vermdal.se

American Special Cars

www.ascars.se
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Det krävdes dock tre rejäla 
provsmakningar innan han 
kunde säga säkert att det var 
brännvin. Detta var ju på 
motbokens tid, så den egna 
månatliga ransonen var nog 
redan slut.

Vapenintresse                                                                                                          
Pappa hade mycket vapen 
hemma. Det var både jaktge-
vär och antika gevär. Dessut-
om hade han en låst trälåda 
med pistoler och revolvrar 
samt ammunition. Sin tjäns-
tepistol med ammunition 
förvarade han i en byrålåda i 
sovrummet. Det var före 
vapenskåpens tid.  Poliserna 
i Bengtsfors gjorde i ordning 
en pistolskyttebana. Den låg 
halvägs till Billingsfors tror 
jag. Jag var med flera gånger 
under byggandet och efteråt 
vid skjutövningarna. 

Jag fick skjuta med pappas 
pistol. Det var spännande för 
en åttaåring, men utan hör-
selskydd knappast lämpligt. 
Tidigt fick jag lära mig allt 
om säkerhet, bland annat att 
man aldrig riktar ens ett olad-
dat vapen mot någon männ-
iska. Som kuriositet kan 
nämnas att James Bonds fa-
voritvapen, Walter PP, var 
det samma, som användes av 
de svenska poliserna.

Gäddfiske i Hullsjön                                                                                                   
Varje vår i islossningen och 
varje höst omkring 20 augus-
ti var pappa noga med att åka 

hem till farfar i Hullsjö. Det 
första gällde gäddfisket, när 
gäddorna lekte efter isloss-
ningen och det andra var 
andjakten. På våren vid 
gäddleken satte farfar ut 
många ryssjor i Hullsjön.  
Det var alltid spännande, att 
vara med när ryssjans strut 
lyftes upp och tömdes i plat-
tekan. Förutom lekande 
gäddor kunde det vara gös, 
abborre, braxen och mört. 
Farfar sålde till en fiskaffär i 
Trollhättan. 

Pappa lärde oss äta och 
tycka om kokt gädda. Först 
rensade han åt oss barn, men 
senare ville man visa sig 
vuxen och rensa själv. Tekni-
ken är ju att tugga ordentligt 
innan man sväljer, så att man 
känner de ben man eventuellt 
har missat att rensa bort. 

Pappa berättade om sin 
farfar, som blev blind på 

äldre dagar, men som stopp-
ade in fisk med ben i munnen 
och fick ut benen i ena mun-
gipan.

Andjakten i Hullsjön                                                                                                  
På 1800-talet torrlade man 
hela Hullsjön och odlade upp 
sjöbotten. Alla markägare 
runt sjön fick då en del mark. 
Ett kraftigt regnväder i för-
sommartid bröt fördämning-
arna och sjön vattenfylldes 
igen. Den är dock inte mer än 
en och en halv till två meter 
djup. Genom att sjöbotten 
gjordes till en egen fastighet 
kunde andelarna i sjön delas 
upp i det oändliga. Det blev 
på det sättet ett mycket stort 
antal människor, som gjorde 
anspråk på jakträtt i Hull-
sjön. 

Jag fick följa med pappa 
och ro ekan, medan han stod 
beredd att skjuta änder som 

flög upp eller kom flygande. 
Det gällde att vara ute på sjön 
innan det blev ”skjutljust”. 
Det small ändå på många håll 
och vi undrade hur jägarna 
kunde se vad de sköt på. När 
det väl ljusnade small det 
överallt och ibland regnade 
det ner hagel i och runt båten. 
Det var egentligen livsfar-
ligt. 

Så småningom upphörde 
all jakt genom att sjön gjor-
des om till naturreservat. Ett 
år när jag var tolv år och vi 
hade avslutat jakten, skulle 
jag prova att skjuta med pap-
pas hagelgevär. Vi gjorde en 
så kallad vassanka genom att 
fläta ett vasstrå. Denna låg på 
vattnet och jag låg i aktern på 
ekan, siktade och sköt. När 
jag hämtat mig efter rekylen 
från hagelbössan, kunde jag 
konstatera att jag träffat vas-
sankan, men även en svala 

Rådjursjakt vid Smedsbol i Gutvik. Fr.v: Erik Ferm, Håkan Hultman, Jörgen Hultman och Anders Ferm.

som råkat passera i skottlin-
jen. Det är inte alla tolvåring-
ar, som skjuter en svala i 
flykten vid sitt första skott-
försök. 

Eget distrikt i Kinna 
På våren 1951 sökte och fick 
pappa ett eget landsfiskalsdi-
strikt i Kinna, cirka tre mil 
sydväst om Borås. Familjen 
flyttade från Bengtsfors när 
skolan var slut i mitten på 
juni. Från Kinna  var det inte 
långt till Varberg och väst-
kusten, så den sommaren 
blev det många badresor 
västerut. Jag började fjärde 
klass i skolan, som låg 500 
meter från lägenheten vi 
bodde i. Första månaden var 
vi över 40 elever i klassen, 
eftersom man inte hade nå-
gon vikarie för en lärare som 
gjorde repmånad.

I skolan hade man en fri-
märksklubb där jag var med. 
En polis, som hette Martin 
Björkqvist, var med. Han 
flyttade senare till Väners-
borg och blev känd som 
samlare av frimärken, mynt, 
kortlekar med mera. Pappa 
hade många år klippt ut fri-
märken från brev som kom 
till landsfiskalskontoren. 

De flesta av dessa frimär-
ken har jag fortfarande kvar 
efter över 60 år. I skolans 
källare fick jag hjälpa Martin 
att packa civilförsvarsmate-
rial som skulle returneras. 
Det var stort för en elvaåring 
att få känna sig nyttig till-
sammans med en tuff polis. 

För mina kompisar kunde jag 
också berätta att min pappa 
fångade en mördare. Det var 
en simpel hustrumördare, 
som under flyktförsök sprang 
på en tvättlina och föll, så att 
pappa och en polisman kun-
de övermanna honom. 

Under hösten 1951 köpte 
pappa en nyare bil, en Volvo 
PV444  modell A. Jag vill 
minnas, att den hade gått 
cirka 1 500 mil och kostade 
8 500 kronor. Forden såldes 
för 3 500 kronor vilket den 
hade kostat fem år tidigare.

Flytt till Mellerud 
Kinna kändes trots allt för 
långt borta från farfar i Hull-
sjö och mormor och morfar i 
Dals Långed och övrig släkt. 
När landsfiskal Alf Björken-
gren i Mellerud gick i pensi-
on tidigare än beräknat och 
tjänsten blev ledig, sökte och 
fick pappa den. Genom att 
man gjorde en omorganisa-
tion och slog ihop två distrikt 
i Sundals och Nordals härad, 
blev han nu landsfiskal i 
Melleruds distrikt. Detta 
skedde ju samtidigt genom 
en övergripande kommunre-
form från och med 1 januari 
1952.

Vi kom till Mellerud och 
bostadsfrågan löstes genom 
att vi flyttade in på Västerrå-
da i den gamla mangårds-
byggnaden till Västerråda 
gård. Detta ligger norr om 
Dals Motorklubbs lokaler, 
som en förklaring till nutida 
mellerudsbor. 

fortsättning från föregående sida
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Dåligt isolerat
Vi kom dit mitt i vintern och 
möttes tidigt av typiska vin-
tersnöstormar på Dal-
boslätten. Huset var då dåligt 
isolerat och fönstren otäta. 
Mamma hängde upp filtar 
och täcken för fönstren för att 
stoppa draget. Uppvärmning 
skedde med kökspanna där vi 
eldade med koks och kolbri-
ketter. 

Detta innebar att det var 
kallt på morgnarna när vi 
skulle stiga upp, om inte nå-
gon varit uppe vid femtiden 
och tänt i pannan. Det var 
emellertid en underbar plats 
för lekar i många uthus och i 
den lilla skogen ner mot järn-
vägen. Indianfilmer och 
böcker, filmer med Errol 
Flynn i Robin Hood och 
Kapten Blod inspirerade till 
våldsamma krigiska lekar.

Dessa avlöpte dock utan 
andra skador än de, som kun-
de behandlas med plåster. 
Runt omkring tomten gick 
patron C.A. Lundgrens trav-
hästar. Där fanns dammar där 
vi kunde åka skridskor så fort 
det frös på hösten. Drunk-
ningsrisken var obefintlig på 
det ringa djupet. Mina bästa 
kompisar var Ove Fjällstål 
och Ingemar Andersson, som 
gick i samma klass.

Nytt kontor
Alf Björkengren hade haft 
landsfiskalskontoret hemma 
i sin bostad som låg mitt på 
innergården i nuvarande Äl-

van. Kommunen, som hade 
ansvaret att skaffa lokaler, 
löste detta tillfälligt genom 
att Västerråda skola, numera 
Dals Motorklubbs lokaler, 
fick bli en provisoriskt kon-
tor. Där nu kaféet är, satt 
kontoristerna och i den andra 
stora skolsalen satt landsfis-
kalen och biträdande lands-
fiskalen. Jag vill minnas att 
uppvärmning skedde med 
stora järnkaminer och att 
detta sköttes av fru Asklund, 
som bodde på andra våning-
en. 

Doktor Krok hade haft 
praktik och bostad på andra 
våningen i Handelsbankens 
hus. Nu byggdes först prak-

tiken om till landsfiskalskon-
tor och senare renoverades 
bostaden till vår familj. 

Vi flyttade dit i början av 
1955 tror jag, efter omkring 
två år på Västerråda. Där på 
adress Storgatan 9 bodde vi 
till 1957, då vi flyttade till en 
nyrenoverad äldre villa vid 
P.D.Lundgrens torg med 
adress Tvärgatan 23. Där 
bodde mina föräldrar kvar till 
1965.

Lagen diskuterades
Hemma diskuterades myck-
et vad som var lagligt och 
olagligt och om trafikregler 
och överträdelser som kunde 
leda till olyckor. Pappa var 

också ombud för Motormän-
nens Riksförbund. Detta har 
nog präglat mitt liv, så att jag 
haft svårt att låta bli att påpe-
ka för andra vad som egent-
ligen är tillåtet och inte.

Detta har säkert irriterat 
många, även om de ingenting 
sagt. Jag fick ju också hålla 
mig i skinnet för att inte för-
svåra för min pappa i hans 
tjänsteutövning. Moped köp-
te jag inte förrän jag var 16 
år och tagit realen. Trimning 
var inte att tänka på. Pappa 
hade nog tidvis svårt att se 
mellan fingrarna, när det 
gällde min kusin Lage. Han 
var ett halvår äldre än jag och 
köpte moped någon månad 

Polishuset i Mellerud invigdes med en fest i källaren. Främst t.v. Egon Carlberg. T.h. i uniform Arne Nilsson 
och bakom honom  Gunnar Larsson.

innan han fyllde 15. Dessut-
om satt han i tre dagar och 
filade upp loppet i cylindern, 
så han kunde få upp moppen 
i 60 kilometer i timmen.

Vi bodde tillsammans på 
somrarna på en gård i Tissel-
skog som ägdes av min mos-
ter. Jag fick också köra 
moppen. Än svårare för 
pappa blev det när kusin 
Lage köpte en gammal lätt-
viktare för körning i skogen 
och på småvägar. Detta fick 
också jag pröva på. 

Påpekas bör här att Lage 
senare blev civilingenjör på 
Chalmers och motorkon-
struktör på Volvo.

Springpojksjobb 
Var det då några fördelar med 
att vara landsfiskalens son? 
Inte för att jag tänkte på det 
då, men jag har förstått det 
mer i efterhand. Pappa skaf-
fade mig tre jobb som spring-
pojke. Detta begrepp är 
knappast känt för moderna 
människor. Detta innebar att 
man fick åka ut med varor på 
en trehjulig cykel. På den ti-
den kunde man ringa till 
speceriaffären och beställa 
hem varor. 

Springpojken kom då med 
dessa och hade man tur kun-
de man få tjugofem eller 
femtio öre i dricks. Första 
jobbet var att åka med drick-
utkörare Falck, som med 
lastbil distribuerade läsk och 
öl till privatpersoner och 
lanthandlare. Jag var tolv år 
och fick bära två backar om 

25 flaskor vardera. Falck bar 
fyra backar. 

När jag var 13 år fick jag 
jobb en vecka före jul hos 
Rundqvists speceriaffär vid 
torget och när jag var 14 år 
en vecka i Fritzéns järnaffär, 
även den vid torget på Stor-
gatan. Lönen var bara några 
tior för en vecka, men det var 
mycket lärorikt. Pappa kän-
de disponent Halling på Hå-
freströms Bruk och när jag 
var 17 år fick jag praktisera i 
reparations- och underhåll-
ningsverkstaden på bruket i 
Håverud. 

Mest fick jag hänga med 
Rune Anderlid, vilket lärde 
mig mycket. 1960 arbetade 
jag tio veckor vid rullmaski-
nen och gick treskift. Då fick 
jag fullt betalt. 

Läste på polisstationen.
Jag gick ju i Högre Allmänna 
Läroverket i Vänersborg från 
1958 och tog studenten i maj 
1962. När man hade byggt 
nuvarande polisstation i bör-
jan av 1960-talet, så stod den 
gamla polisstationen tom i 
något år. Pappa hade nyckel 
dit, så jag kunde gå dit för att 
läsa inför prov med mera. 
Det var ju bara 100 meter 
hemifrån. När vi bodde i 
bankhuset och jag gick i re-
alskolan, satt jag ibland på 
landsfiskalskontoret på sön-
dagarna och läste. 

fortsättning nästa sida
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Gott Nytt År
Tel 0530-106 66, 
Victoriag. 1 (mitt emot Polisstationen)

P.D. Lundgrens torg. Familjen Hultman bodde i huset längst till vänster. Polisstationen låg längst till höger i 
byggnaden rakt fram. Där låg även brandstationen.

Jakten var viktig
Tidigare nämnde jag om 
pappas jaktintresse. Detta 
grundlades i unga år hemma 
i Hullsjö. Detta intresse över-
förde han först till mig och 
sedan även till min bror Jör-
gen. Pappa hade nytta av sin 
tjänsteställning och fick 
kontakt med markägare som 
kunde tänkas arrendera ut 
jaktmark. 

Den totala resursen av 
jaktmark uppgick som mest 
till cirka 1 000 hektar eller tio 
kvadratkilometer. Pappa led-
de ett eget älgjaktslag där 
många mer eller mindre 
kända kommuninnevånare 
ingick.

Jakthundar 
Pappa var en av de tidigaste 
ägarna av jakthundar av ra-
sen drever. Redan 1951 köp-
te han en valp av en lantbru-
kare i Torrskog. Hon döptes 
till Kickan. Eftersom vi 
flyttade till Kinna blev det 
inte så mycket jagat när hon 
var unghund. Efter att An-
ders Ferm lyckats skjuta två 
rådjur för henne i samma 
drev lossnade det emellertid. 
Hon blev en idealisk jakt-
hund. Hon hittade alltid till-
baka.

Var hon osäker om orien-
teringen, satte hon sig och 
ylade. Då var det bara att 
blåsa signal i bösspipan eller 
skjuta ett skott, så kom hon. 
1957 blev hon mor till tio 
valpar, varav nio överlevde. 
En behöll vi själva. Han döp-
tes till Melle. Det blev jag 
som uppfostrade honom och 
han blev en lydig hund som 

åtta barn tror jag, men fyra 
var hemma när de borde varit 
i skolan. När pappa frågade 
varför, kröp det fram att det 
fanns inte kläder så att alla 
kunde gå till skolan samti-
digt. Detta hände på 1950-ta-
let. 

Det blev ingen utmätning. 
Pappa kom hem och berätta-
de och mamma plockade 
ihop allt som vi barn vuxit ur 
eller kunde undvara. Pappa 
körde dit två pappkartonger 
med kläder och skor till fa-
miljen istället för att ta deras 
kor. Hur det löstes med skat-
teskulden vet jag inte.

Varor i retur
Folk köpte allt möjligt på 
avbetalning, kanske mest för 
att försäljare åkte runt och 
sålde bokverk, symaskiner, 
dammsugare, tvättmaskiner 
med mera. Ibland hade man 
inte råd att betala. Då krävde 
firmorna att varorna skulle 
tas i beslag och skickas till-
baka. De hamnade då ofta 

hemma på vår gård. Här hade 
jag ett extraknäck. Jag fick 
paketera de här sakerna och 
frakta ner dem till godsma-
gasinet för returfrakt på 
järnvägen. Pappa lade då på 
kostnader för detta på faktu-
ran till leverantören. 

Tvättmaskiner fick jag 
snickra en träbur runt, så de 
inte skulle skadas i transpor-
ten. Bokverk kunde jag oftast 
hinna med att studera innan 
de skickades iväg. Ett skarpt 
minne är när jag i ett verk om 
andra världskriget fick se 
bilder från de tyska koncen-
trationslägren. Detta är ju 
svårt att ta in än idag, men 
var i mesta laget för en 
13-åring.

Landsfiskalen  
blev polismästare
Från och med 1 januari 1965 
förstatligades polisväsendet. 
Pappa hade då haft möjlighet 
att söka tjänst som kronofog-
de, åklagare eller polismäs-
tare. Han valde det senare 

och blev polismästare i Vä-
nersborg. Han fick i stort sett 
själv tömma landsfis-
kalskontoret i Mellerud. Det 
var mycket papper och hand-
lingar, som skulle arkiveras 
av länstyrelsen. 

Polishuset i Vänersborg 
låg då på Kungsgatan mitt 
emot Huvudnässkolan och 
museet. Vid den tiden stude-
rade jag i Uppsala och jag var 
bara uppe hos pappa på kon-
toret en handfull gånger. Jag 
förstod att det var en svår 
utmaning att bli chef för så 
mycket personal vid 56 års 
ålder.

För tidig bortgång 
Hösten 1969 jagade vi älg på 
tre ställen samtidigt under tre 
dagar; i Dalskog, i Tissel-
skog och på Svankila vid 
Köpmannebro. Pappa, min 
bror och jag jagade i Gul-
lungebyn i Tisselskog. På 
tredje dagen avbröt vi jakten 
på middagen efter att vi fått 
telefonsamtal om att Erik 

Ferm skjutit två älgar på 
Svankila. 

Vi åkte dit för att få ut äl-
garna ur skogen. Den tekni-
ken vi använde var att trä en 
ganska grov pinne genom 
älgens nos och fästa ett dub-
belvikt rep så att vi fick två 
repändar att dra i. Älgen låg 
på sidan och en man på var-
dera sidan drog i noskäppen 
och höll upp huvudet på äl-
gen. I varje repända gick fyra 
till fem man och drog. 

Pappa var med och drog i 
den första älgen, men orkade 
inte hänga med i tempot. Han 
sade att han skulle göra i 
ordning den andra älgen i 
stället. Vi andra fortsatte utan 
att tänka närmare på detta. 

Det visade sig senare, att 
han hade fått en mindre hjärt-
infarkt. Året därpå var vi åter 
på Svankila för rådjursjakt. 
Anders Ferm, min bror Jör-
gen och jag stod på pass och 
pappa gick längst ut på Svan-
kilaudden och släppte hun-
den. Det kom drev förbi oss, 
men inget sköts. 

Pappa kom aldrig tillbaka, 
men efter letande hittade jag 
honom liggande död. Han 
hade fått en massiv hjärtin-
farkt.

Så slutar den här berättel-
sen. När jag numera presen-
terar mig händer det ibland 
att folk frågar mig om jag är 
son till ”Gamle Hultman”.

Då kan jag inte låta bli att 
påpeka att han inte blev så 
gammal (61 år) och att det nu 
är jag, som är ”Gamle Hult-
man”.

Håkan Hultman

kunde släppas lös på tomten 
och kom när man ropade på 
honom. 

Han kom med i jakten ti-
digt, redan vid åtta månaders 
ålder. Rådjursjakten pågick 
då i oktober och november 
månad och under den tiden 
sköts tio rådjur i drev för 
Melle. På sista jaktdagen 30 
november 1957 hittades 
Melle död i terrängen i Gut-
vik. Han obducerades och 
han hade ätit råttgift och 
förblött invärtes. 

Hur han fått i sig detta var 
ett mysterium. Hans död 
berör mig ännu mycket hårt. 
En av valparna hade inte 
blivit såld, utan hade tagits 
om hand av Anders Ferm. 
Kirre, som han hette, fick nu 
flytta in hos oss som efterföl-
jare till Kickan. Han blev en 
bra jakthund, men han blev 
aldrig så lydig och sällskap-
lig som Melle.

Hjälp istället  
för indrivning
I sitt arbete som kronofogde 
fick pappa ofta åka ut och 
göra utmätningar och hämta 
tillbaka saker som folk köpt 
på avbetalning, men inte 
kunnat betala. Ofta hade han 
då med sig Bertil Söderholm 
som arbetade på landsfis-
kalskontoret. Utmätning var 
ju oftast för att få in skatt, 
som folk var skyldiga staten. 
De utmätta sakerna såldes 
då, ofta på auktion. 

Pappa berättade en gång att 
han varit hos en småbrukar-
familj för att göra utmätning. 
Jag vill minnas att det bara 
fanns några mjölkkor som 
var värt något. Familjen hade 

fortsättning från föregående sida
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Lyckat integrationsprojekt
Kommunförrådet och ga-
ta-parkenheten i Melle-
ruds kommun har en lång 
erfarenhet av integrering 
av människor som av nå-
gon anledning behöver 
hjälp med att komma in 
i arbetslivet.   Röjarlaget 
med fem syriska män har 
varit ett ömsesidigt givan-
de projekt som ingen vill 
ska ta slut.
Av olika anledningar kan 
man behöva få chansen att 
visa sina kvalitéer och få re-
ferenser inför framtida jobb-
sök. Man ville på gata- och 
parkenheten i Mellerud göra 
något för dem som nyligen 
fått uppehållstillstånd i Sve-
rige och vill komma igång 
med sina liv här.

– Tillsammans med arbets-
förmedlingen fick vi igång 
ett projekt som startade i maj. 
Vi fick tio sökande, fem blev 
kvar och har tagit körkort för 
röj- och motorsåg på arbets-
förmedlingens bekostnad, 
berättar Patrik Tellander på 
gata-parkenheten. 

Fantastisk arbetsvilja
– Den 1 augusti kom fem 
förväntansfulla och vetgiriga 
män med en fantastisk ar-
betsvilja, berättar Örjan Jo-
hansson, som varit ledare för 
laget de fem månader som 
gått.

De fem är Akram Hame-
esh, Abdul Karim Arsalan, 
Mahdi Yousef Ismaeil, Base-
in Haidar och Abd Alouhab 
Mouti, från Syrien. De har 
varit i Sverige i två till tre år 

Nöjda arbetskamrater: Örjan Johansson, Akram Hameesh, Abdul Karim Arsalan, Mahdi Yousef Ismaeil, Ba-
sein Hadar och Abd Alouhab Mouti. Nu är det bara en månad kvar på  det lyckade integrationsprojektet för 
kommunens röjarlag.

och har i sitt forna hemland 
arbetat i armén, på sjukhus, 
som lantbrukare och mekani-
ker, veterinärassistent och 
bilförsäljare.

De anställdes hos gata-par-
kenheten i ett sex månaders 
projekt och har förskönat 
flera platser i kommunen 
med början på östra industri-
områdets förbuskade delar. 
Därefter har omgivningen 
runt fotbollsplanen i Dals 
Rostock, Håverud, Åsens-
bruk, pilgrimsleden, flera 
naturreservat och nu i de-
cember Dalaborgs igenvux-
na slottsruin blivit rejält ge-
nomgångna.

– Det har varit roligt att se 

hur fint det blir, säger, Abdul 
Karim Arsalan.

Ömsesidig uppskattning
Förutom röjningsarbeten har 
röjarlaget spridit grus runt 
förskolor och skolor, och 
skottat snö. Tillsammans 
med gata-parkenhetens per-
sonal har de också flyttat 
möbler och kört sopor.

– I början var vår ordinarie 
personal lite frågande, men 
nu vill ingen att de slutar, 
säger Patrik som hoppas på 
att projektet kan få en fort-
sättning. – Detta kan utveck-
las hur mycket som helst, 
menar han.

– Det har varit en fantastisk 

resa, vi har under arbetets 
gång gått igenom allt från 
Magnus Ladulås till älgjakt, 
för att öva svenska. Killarna 
har en arbetsvilja utöver det 
vanliga, ingen har varit borta 
från jobbet en enda dag och 
vi har haft mycket roligt, 
säger Örjan.

– Det har varit en bra miljö 
för oss att arbeta i, alla har 
varit så hjälpsamma, gjort 
det begripligt och lätt för oss 
som håller på att lära oss 
svenska, berättar Abdul Ka-
rim Arsalan.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Öronmat fyllde
Kulturbruket

I måndags var det premi-
är för årets Öronmat på 
Kulturbruket på Dal. An-
dra föreställningen gavs i 
tisdags.
Sparbankssalongen var full-
satt när föreställningen bör-
jade med ett spexande lucia-
tåg och en besvärlig 
stjärngosse som inte övat 
tillräckligt utan rörde ihop 
ordningen på sångerna. Kö-
ren kom, liksom tidigare år, 
in till tonerna av Christmas 
Canon Rock och fortsatte 
med ”Snow Snow, Snow”

Viktor Ljungdahl-Ring 
och Cecilia Vennerlöv de-
lade på konferencierskapet. 
Viktor hade mycket han ville 
förevisa men lyckades alltid 
skada sig på ena eller andra 
sättet så Cecilia fick ta över.

Variationer
Det var ett mångfacetterat 
program som Rådaskolans 
elever satt ihop. Det innehöll 
både sång, musik och dans i 
många olika kombinationer. 
Liksom tidigare år fanns det 
även med film som i år visa-
de en parodi på Idol.

Öronmat är ett samarbete 
mellan lärare och elever där 
eleverna står för idéerna och 
lärarna stöttar och hjälper vid 
behov. Resultatet av samar-
betet blev en nöjd publik som 
under föreställningen applå-
derade efter varje nummer 
och efteråt ute i foajén ut-
tryckte sin beundran över 
elevernas färdigheter.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

 

Signe Nilsson framför Danny Saucedo’s ”Brinner i bröstet”.
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glenns murtjänst

glenns murtjänst
Tel. 070-688 80 44

Intresse för vintercykling

Åtta av de tio vintercyklister som deltar i projektet. Fr.v: Johan Constantin, Dan Persen, Maria Johansson 
(på plats istället för dottern Kimberly), Stina Petersson, Thomas Larsson, Kajsa Jernberg, Jan-Olov Reidevall 
och Henrik Olsson. Patrik Tellander, gata och parkchef t.h informerade. Saknas på bilden: Elin Segerlind, 
Patrik Albinsson.

I måndags samlades de 
som tagits ut att delta i 
kommunens projekt ”Vin-
tercyklist”.
De tio deltagarna kommer att 
få testa vintercykling och 
fick i måndags sina däck 
gratis utbytta mot dubbdäck. 
Projektet drivs av Melleruds 
kommun, Göteborgsregio-
nen och Västra Götalandsre-
gionen med syftet att öka 
andelen cyklister som använ-
der cykel även under vinter-
halvåret. Man vill även ha en 
ökad dialog om vinterväg-
hållningen i kommunen.

Deltagarna ska cykla minst 

tre dagar i veckan och åter-
rapportera till kommunen 
var 14:e dag om förutsätt-
ningarna att vara cyklist på 
vintern. Våren 2017 görs en 
utvärdering.

– Mellerud är den enda 
kommunen i Dalsland som 
deltar i projektet, förklarade 
Patrik Tellander, gata och 
parkchef i Melleruds kom-
mun.

Varför anmälde du dig?
– Framför allt på grund av 

säkerheten. Jag cyklar en del 
till jobbet, dessutom är det 
roligt att göra något för kom-
munen så de får in synpunk-

ter och information, sade 
Johan Constantin.

– Jag har inget körkort och 
cyklar mycket. Det är roliga-
re att cykla än gå och det blir 
mycket lättare med vinter-
däck, konstaterade Stina Pe-
tersson.

– Det ska bli roligt att pro-
va på vinterdäck, jag cyklar 
alltid till jobbet, förklarade 
Dan Persen.

– Jag cyklade mycket förr, 
men nu ska jag testa vinter-
cykling för första gången, 
sade Thomas Larsson.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Lyfter dalslandsförfattare

Margareta Larsson 
samlar information 
om författare som 
är födda i Dalsland 
eller har flyttat hit. 
Inventeringen ska 
resultera i en bok.

Margareta Larsson, Mel-
lerudsgruppen i Dalslands 
skrivarförening, håller på 
att samla in information 
om författare – från eller 
inflyttade till Dalsland. 
Resultatet kommer att 
presenteras i en bok.
Margareta besökte bibliote-
ket i maj månad och bad om 
en förteckning över författa-
re från Dalsland eller inflyt-
tade till landskapet.

– Vad de visste så fanns 
inte någon sådan lista. Så 
med tips från olika håll och 
Mellerudsgruppen har jag nu 
samlat ihop drygt 150 förfat-
tare. Men det finns säkert fler 
och jag skulle vilja ha hjälp 
med att hitta dem, säger Mar-
gareta.

Tanken från början var att 
förteckningen enbart skulle 
omfatta prosa och poesi-lit-
teratur.

– Men det finns så många 
andra intressanta ämnesom-
råden, så därför har jag tagit 
med alla som gett ut minst en 
bok i prosa, lyrik, facklittera-
tur och läromedel, berättar 
Margareta.

Varje författare får en kort 
presentation och hon tar fram 
fakta om deras produktion.  
I tid sträcker inventeringen 
sig från 1600-talet till nutid. 
Margareta har dock inte tagit 
med författare till exempel-
vis sockenböcker, turist-
böcker eller biografier över 
konstnärer.

Margareta nämner några 
intressanta dalslandsförfat-
tare: Sven-Eric Arvidsson, 
född i Ör 1951. Hans bok 

”Pälsjägaren” handlar om 
Alexander Aronsson, upp-
växt vid kanten av Kroppe-
fjäll, som emigrerade till 
Amerika och blev trapper i 
Alaska. Lars Åke Augusts-
son, född i Bengtsfors 1949, 
boende i Dalarna, har bland 
annat gett ut två romaner som 
utspelar sig i Dalsland, 
”Fredstid” och ”Orostid”.

Johannes Gillby, född 
1896 i Bolstad, skrev ett 20-
tal böcker. Bland annat 
”Jungfrun i purpur”, en rys-
lig historia om två kusiner 
som fattade tycke för varan-
dra. Pseudonymen Karin 
Klinga har skrivit den spän-
nande historien ”Spionen 
från Ed”.

Dalslands första rikskän-
dis inom skaldekonsten, 
Gunno Dahlstierna (1661-
1719) kommer från Ör och 

Karin Boyes mormor kom-
mer från Ärtemark (!).

– Det är så roligt att jobba 
med detta! Jag har läst ett 
20-tal böcker hittills, det kan 
vara svårt att få tag på de 
riktigt gamla böckerna. Men 
biblioteket har en jättebra 
service, säger Margareta.

Uppgifter har hon bland 
annat hämtat från antologin 
”Röster i Dalsland” av Gun-
der Andersson och Lena S 
Karlsson, ”Dalsland och det 
litterära livet” av Effe Rune-
lid samt ”Dalslandslittera-
tur” av A.G Bördh.

Inventeringen planerar 
Margareta att ha klar våren 
2017. Resultatet ska bli en 
bok på cirka 100 sidor som 
presenteras på Dalslandslit-
teraturens dag den 17 juni på 
Dalsland Center.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Janfire pelletsbrännare 

& pannor.
CTC värmepumpar

Järn’s Smide & maskin
Lennart Johansson i Järn Tel. 0707-95 22 77
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Däckarna
i Mellerud AB
Tel. 0530-101 77

Song of Joy sjöng in julen
Sångkören Song of Joy 
fyllde under söndagskväl-
len Sparbankssalongen i 
Mellerud med musik.
Song of Joy är den välsjung-
ande kören från Bengtsfors 
som gästar Kulturbruket en 
eller två gånger varje år och 
så har de gjort i femton år.

Birgitta Stenbratt är körens 
dirigent och Mikael Ottos-
son, Birgittas son, arrangerar 

allt både för kör och orkester.
Första låten kören sjöng 

var ”Postludium” som egent-
ligen efter vad namnet säger 
ska sjungas som avslutning

– Vi börjar med den ändå 
för den är så fin, svarade en 
av sångarna före konserten 
när någon undrade.

Birgitta hälsade publiken 
välkommen och berättade att 
hon tycker det är så härligt att 

få stå här framme och dela 
fina texter, vacker musik och 
bra arrangemang med alla 
som kommit för att lyssna.

Som alltid är det fart och 
fläkt blandat med finstämd 
musik och spexartat prat in-
emellan. I pausen var caféet 
öppet så det gick att få en fika 
och röra lite på benen. Efter 
den tog en förväntansfull 
publik plats för att lyssna till 

andra delen av konserten 
som även den hade varieran-
de innehåll. 

Song of Joy drar alltid fullt 
hus och publiken, som i ett 
par timmar fått lyssna på en 
välsjungande kör med tillhö-
rande orkester, vandrade 
nöjda hemåt i kvällsmörkret.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

En sextett damer med hela Song of Joy som doakör.

Spera avvecklas
På kommunstyrelsens sam-
manträde den 7 december 
beslutades att HVB-boendet 
Spera i Sunnanå avvecklas 
från och med 16 december 
och de kvarvarande ensam-
kommande ungdomarna 
flyttas över till boendet 
Blåklinten i Dals Rostock.

Några lägenheter på Spera 

kommer bland annat att hy-
ras ut till kommunplacerade 
migranter. Omförhandling 
av avtal har skett med exter-
na ägaren för att minska 
kostnaderna. Elva av perso-
nalen har varslats. Några har 
fått andra arbeten inom kom-
munen och någon har slutat.

Vill ha kommunal 
regnbågsflaggning

Tony Johansson (MP) har 
lämnat in en motion angåen-
de kommunal allmän flagg-
ning med regnbågsflaggor i 
samband med lokala pride-
festivaler i framtiden. Detta 

skulle uppmuntra undomsrå-
dets engagemang för jämlik-
het, kärlek och tolerans, med 
tanke på deras lyckade pride-
festival i september i år.

Vill ha minskad
köttkonsumtion

Tony Johansson (MP) har 
lämnat in en motion angåen-
de minskad köttkonsumtion 
i Mellerud. Förslaget omfat-
tar att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i upp-
drag att: 1. Låta utreda förut-
sättningar för att sprida infor-
mation och kunskap om 
varför kommuninvånarna 

bör minska konsumtionen av 
köttprodukter. 2. Att faststäl-
la ett mål på 100 procent för 
andelen närproducerat kött i 
de egna köken. 3. Arbeta 
fram ett åtgärdsförslag hur 
köttkonsumtionen i de egna 
köken kan minskas med 40 
procent till 1990 års nivå.

Nytt besöksrekord
Dalslands konstmuseum 
hade i år 16 016 besökare, i 
genomsnitt 89 per öppetdag. 
Båda siffrorna innebär nytt 
rekord. Antalet besökare to-

talt gick upp med 9,5 procent 
jämfört med 2015 och antalet 
besökare per dag med 3,5 
procent.
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Håfreströms Bio
önskar årets 
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GOD JUL!

Magnus 0702-80 44 86
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Håfreströms Idrottsförening
önskar

God Jul &
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Pia, Sefika, Angelica & Mikaela  0530-100 96

önskar 

God Jul &  
Gott Nytt År

Tel. 0530-470 50 • www.stefanssons.se

Vi önskar alla våra kunder

 God Jul & Gott Nytt År!

Storg. 26, Mellerud
Tel: 0530-360 80
www.mellbo.se

Vi önskar er alla en
God Jul & 

Gott Nytt År!
Helgöppet kontor:
Fredag 23/12 10-12
Fredag  30/12 10-12
Torsdag 5/1 10-12

Insamling till Musikhjälpen

Musikern Simon Andersson framträder tillsammans med gruppen Bjarnez och sjunger tillsammans med 
Pauline Sundin.

Musik att ta hem
Petronella Torin gör en 
uppföljare på sitt kon-
cept ”Årets julklapp är en 
cellist”. Förra årets idé 
med att ta musiken till 
folket blev en succé och 
hon hade 19 konserter på 
20 dagar, då hon spelade 
hemma hos människor i 
jultiden, som julklapp.
– Det var allt ifrån handikap-
pade, barnfamiljer och hund-
ägare som inte ville lämna 
sina hundar som fick en 
konsert hemma, berättar 
Petronella.

Årets idé heter ” Take away 
concerts - Feed your ears” 
och är en utvidgning av kon-
ceptet. Den har redan blivit 
en hit i Holland, där Petronel-
la studerat cellospel på mu-
sikkonservatoriet i 
Maastricht. En kurs i mark-
nadsföring inspirerade till 
koncepttänkandet som hon 
har klara mål för.

– Målet är att ge folk till-

gång till musik. Jag vill att 
det i framtiden ska finnas en 
take away concert-filial på 
varje ort. Där ska man kunna 
hyra olika musiker och en-
sembler för en konsert, säger 
hon.

Petronella Torin började 
spela cello på Kulturskolan i 
Mellerud, fortsatte med or-
kestermusikerprogrammet i 
Vänersborg och gick på Ing-
esunds Folkhögskola innan 
det bar av till Odense i Dan-
mark för en bachelor i musik. 
Därefter fortsatte hon till 
musikkonservatoriet i Hol-
land och har nu bytt konser-
vatorium och kommer att 
tillbringa de kommande två 
åren på konservatoriet i 
Liége i Belgien. Där studerar 
hon klassisk musik med im-
provisation. 

– Jantelagen finns inte där. 
Den är min största fiende i 
Sverige, säger Petronella.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Cellisten Petronella Torin är på besök i Sverige med konceptet ” Take 
away concerts- Feed your ears”

spelade med en otrolig ener-
gi. De gav en helskön upple-
velse, helt klart utöver det 
vanliga. 

– Arbetsmässigt har plane-
ringen inför en konsert som 
denna varit hektiskt. Inför 
nästa år är erfarenheten en 
annan, säger Simon. 

Resultatet för bägge kon-
serterna (på torsdagen upp-
trädde de på Not Quite i 
Fengersfors) uppgick till 
cirka 8 300 kronor och att den 
beräknade totalen kommer 
att hamna på cirka 10 000 när 
de digitaliserade bössorna är 
medräknade.

– Detta kommer att räcka 
till två hela skolår för 60 
elever med lärare och mate-
rial, säger Simon med glädje 
i rösten.

Kulturbruket på Dal stod 
för kostnaderna för affische-
ring och för lokalen.

Lena Arwedahl

Tjänsten Fixar-Malte fortsätter
Kommunstyrelsen har beslu-
tat att fortsätta med tjänsten 
Fixar-Malte i Melleruds 
kommun. Finansiering av 
tjänsten på 150 000 kronor 
sker inom kommunstyrel-
sens avsatta medel för 2017.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
biföll den 17 december 2015 

en motion om kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kom-
mun. Målgruppen är perso-
ner som fyllt 67 år och äldre. 
Syftet är att förebygga fallo-
lyckor i det egna hemmet. 

Uppdragen är begränsade 
och av enklare karaktär. Fix-
artjänsten är en avgiftsfri 

service men var och en får 
själv stå för eventuella mate-
rialkostnader. Tjänsten ska 
kunna utföras av en person 
och inte kräva yrkeskunnig 

hantverkare. I samband med 
besök i hemmet ger även 
Fixar-Malte vid behov råd 
om fall- och brandsäkerhets-
förbättringar.

Fantastiska toner från de 
medverkande musikerna 
i grupperna Folks, Dear-
woods och Bjarnez hör-
des på Kulturbruket förra 
onsdagen när det gavs en 
konsert till förmån för 
Musikhjälpen.
Gruppen Folks, med skapa-
ren av denna, enligt honom 
själv årliga tradition, består 
av Simon Andersson och 
hans sambo Anna Eriksson. 

Deras inledning blev 
enormt stämningsfull med 
luciasången ”Välkommen”  
där de visade sina färdigheter 
på gitarr och fiol och i fin 
stämsång.

Dalsländska Dearwoods 
personliga musikstil passade 
verkligen denna kväll. Grup-
pen består av sex medlem-
mar där sångerskan Ma-
ria-Therese Olsson talade 
om kvällens fokus; att det är 
viktigt att vi tänker och gör 
det vi kan för att barn i värl-
den skall ha rätt att gå i sko-
lan.

Dansbandet Bjarnez, med 
sångerskan Pauline Sundin 

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

God jul & Gott Nytt År 
och tack till alla gamla  

och nya kunder  
för året som gått
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MELLERUDBUTIKEN LANDSVÄGSGATAN 46 0530-134 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Vi stödjer

God jul och Gott Nytt År! 
UNder 2016 skäNker Vi öVer 2 miljoNer kroNor till BarNcaNcerfoNdeN  

och relaterad forskning. Förutom att samla in pengar är samarbetet ett sätt att  
väcka uppmärksamhet kring barn och deras familjer som drabbas.  

Att vi hjälper kan bidra till att ännu fler vill hjälpa. 

För en lite ljusare framtid. 
Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda

0521-77 88 50, https://bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Brålanda Trä AB med personal

Öppettider under helgerna:
Fredag 23/12 7-14
Julafton Stängt
Juldagen Stängt
Annandag jul Stängt
Fredag 30/12 7-16
Nyårsafton Stängt
5/1 (Trettondagsafton) 7-18
6/1 (Trettondagen) Stängt

BF-elever bjöd in förskoleklass

Det var kul att gå hinderbanan. Lisamarie Andersson främst med Julia 
Mesa Moreno och Adam Ekberg i bakgrunden.

De elever som läser peda-
gogisk inriktning på barn- 
och fritidsprogrammet på 
Dahlstiernska gymnasiet 
anordnade roliga övning-
ar för förskoleklassen på 
Nordalsskolan i torsdags.
B-hallen var fylld med 26 
glada sexåringar, uppdelade 
i grupper, som leddes av 
BF-elever. Denna torsdagen 
var det fem elever i BF2 som 
hade planerat och ledde akti-
viteterna.

En station bestod av ett 
memoryspel, som Elias Ols-
son höll i. Haidara Haidar 
sträcker sig långt för att lyfta 
på ett kort som ligger längst 

bort. Här gäller det att para 
ihop två likadana bilder.

Vid en annan station hjäl-
per Emma Rudell och Tom-
my Kopp barnen att tillverka 
varsin snögubbe av en ris-
fylld vit socka. Lova Norgren 
och Ebba Iveström skrattar 
gott när de visar varandra 
sina halvfärdiga snögubbar. 
Barnen sitter i en ring, med 
pysselsakerna i mitten. Det 
märks att de tycker detta är 
roligt.

Stationen med hinderbana 
var också mycket uppskat-
tad. Här var det Kevin Mars 
och Emma Blom som höll i 
trådarna. Lisamarie Anders-

son balanserar säkert på en 
bom och fortsätter med kul-
lerbyttor och hopp. Här får 
barnen verkligen springa av 
sig, under kontrollerade for-
mer.

Man har ett väl fungerande 
samarbete mellan BF-pro-
grammet och Nordalsskolan 
sombrukar ta emot BF-elev-
er under deras  APL-perioder. 
Gymnasieeleverna brukar 
anordna aktiviteter en gång 
vid juletid och en gång på 
sommaren för de yngre bar-
nen, ett sätt för dem att öva 
sig i yrket.

– Den här gruppen läser 
pedagogisk inriktning. Vi har 

fem ledare idag som går i 
BF2. Förra veckan hade BF1 
aktiviteter för årskurs ett till 
tre på Nordalsskolan, berät-
tar läraren Helena Eliasson 
Andersson.

Eleverna har planerat 
länge innan aktivitetsdagen. 
Sedan ska allt redovisas och 
utvärderas.

– De tycker det är väldigt 
roligt, det vi läst som teori 
blir ”på riktigt” idag, tilläg-
ger Helena.

BF-eleverna hade tidigare 
gått ut till förskoleklassen 
med inbjudan, iklädda tom-
teluvor.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Lova Norgren och Ebba Iveström 
tyckte det var kul att pyssla, här 
tillverkar de snögubbar av risfyllda 
sockor.

Får regionstöd
Västra Götalandsregio-
nens kulturnämnd har be-
slutat om stöd till utveck-
lingsprojekt. Bland annat 
får Filmföreningen på Dal 
150 000 kronor, Not Quite 
får 200 000 kronor och 
Kultur 414 Göteborg får  
70 000 kronor.
Filmföreningen på Dal (ide-
ell förening) hade sökt 220 
000 kronor för att utveckla 
Filmfestival på  Dal som 
drivs i samarbete mellan 
Bengtsfors, Dals-Ed, Melle-
rud och Färgelanda kommu-
ner.

Evenemanget fyller 25 år 
2017 och är Sveriges tredje 
största filmfestival efter Gö-
teborg och Stockholm. Film-
festival på Dal satsar särskilt 
på samarbeten med det unga 
civilsamhället och på ett  fil-
murval som ska öka förståel-
sen för andra kulturer, mot-
verka diskriminering och 
förhindra  att ”ungdomar 
sitter hemma ensamma fram-
för datorn och tankar ned 
film olagligen”. 

– Det här visar att Filmfes-
tival På Dal hela tiden har 
haft rätt arbetssätt och ett 
vinnande koncept. Nu ser vi 
fram emot 25-årsjubiléet den 
17-26 mars 2017. Vi vill 
sätta Dalsland på kartan, för 
ett sådant här stort evene-
mang har verkligen mark-
nadsförd kommunerna och 
fått 10 000-tals att åka till 
Dalsland för att besöka Film-
festival På Dal, säger Jonny 
Andersson, som suttit i film-
festivalens ledning i 24 år.

Dockteaterföreställning
Not Quite (ekonomisk fören-
ing) i Fengersfors, Åmåls 
kommun får 200 000 kronor 
för att tillsammans med 
Abellis Magiska Teater ta 
fram en dockteaterföreställ-
ning med utgångspunkt i en 

Jonny Andersson är mycket posi-
tiv till att Västra Götalandsregio-
nen vill satsa på Dalsland.

okänd del av bruksortens 
historia. 

Under hösten planeras en 
rad berättarworkshops i stop 
motion och dockspelsteknik 
med ungdomar i Dalsland 
som ska ligga till grund för 
föreställningen. Genom att 
involvera ungdomar med 
olika bakgrund ska berättel-
sen bli relevant både för in-
födda och nya svenskar samt 
icke svenskkunniga eftersom 
det visuella berättandet står i 
centrum. 

Teatern kommer att ambu-
lera i en teaterbuss som pla-
neras besöka skolor och 
evenemangsdagar i fem 
kommuner i fyrbodalsområ-
det. 

Turnerande musikgrupp
Kultur 414 Göteborg (ideell 
förening) tilldelas 70 000 
kronor för att bilda en turne-
rande musikgrupp bestående 
av ungdomar mellan 14-20 år 
från Borås, Lidköping och 
Mellerud. 

Gruppen ska turnera i de 
medverkande orterna och 
spela på deras lokala scener. 
Turnéerna ska arrangeras i 
samarbete med ungdomsar-
rangörer och föreningslivet. 
Workshops och möten mel-
lan ungdomar i samband med 
spelningar ingår också i 
projektet. 
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Vi önskar alla våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

Bokhandel, hälsoshop, 
souvenirer, kläder

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.oscarssonsbil.se
MELLERUD • 0530-40 400

070-697 21 21 

Peters Golv
önskar alla en

God Jul och
Ett Gott Nytt År

önskar en 
God Jul och ett 

Gott Nytt År

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

God jul & Gott Nytt År 
och tack till alla gamla  

och nya kunder  
för året som gått

ENGAGEMANG • TILLGÄNGLIGHET • TRYGGHET

facebook.com/aximaab | www.axima.se

God Jul & Gott nytt år 
 önskar vi våra kunder!

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Öppettider under helgerna
Vardagar 7-16

VÄRMDAL & 
TRAKTORSERVICE
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Lussefirande 
på Västerråda

Tisdag den 13 december 
var det dags för Lucia 
att komma till Västerrå-
da klubblokal. Det bjöds 
på julsmörgås, lotterier, 
musik till Nyströms och 
naturligtvis hade Lucia en 
stjärngosse och en tomte 
i släptåg.
Det var en välvuxen lucia 
med stjärngosse i hög strut 
och sist kom en mysig liten 
tomte som sakta stegade in i 
lokalen till ”Natten går tunga 
fjät”.

Det var ett mycket upp-
skattad arrangemang för de 
cirka 60 besökarna som kom 
till Västerråda denna kväll. 
Veteran Classic Dalsland var 
värd för kvällen men allt 
överskott går till den gemen-
samma renoveringen av 
klubbhuset.

Alla var på ett stålande 

humör, det pratades, drogs 
historier och några prövade 
även dansgolvet när husban-
det spelade upp.

– I fjol var det första gång-
en VCD hade luciafirande 
och då kom det 44 stycken så 
det blir med all säkerhet näs-
ta år också säger en nöjd Leif 
Attermar, en av arrangörer-
na.

Under vinterhalvåret kom-
mer det mer aktiviter, bland 
annat skivor till kaffet. Det är 
Ulf Andersson som berättar 
och spelar några av sina vi-
nylskivor, kanske avslutas 
det med en film. Filmvisning 
blir det en annan kväll också, 
en 60-tals rallyfilm med 
bland annat Harry ”Sput-
nick” Källström kommer att 
visas.

Text och foto:
Gunnar Landegren

Det fina luciatåget. Fr.v: Tomten Sören Svanberg, ljusdrottningen Leif 
Attemar och stjärngossen Tage Claesson. 

Stort luciatåg i Dalskog
Under förra söndagens 
gudstjänst hade Dalskogs 
kyrka besök av ett långt 
luciatåg med både tärnor 
och stjärngossar.
Det var Örs församlings 
barnkör som startade guds-
tjänsten söndagen den tredje 
advent.

Det var en fin luciatablå 
med solisterna Sandra Karls-
son, Olivia Kjellin och Oli-
via Genney. De fyra stjärn-
gossarna Hugo Andersson, 
Hugo Dahlbert, Hugo Söder-
qvist och Max Leppävuori 
hade en egen sång de fram-
förde.

Ovanlig predikan
När det var dags för predikan 
bad Daniel Westin, tjänstgö-

Luciatåget på väg in i 
Dalskogs kyrka tredje advent.

Luciatåg och julfest i Missionskyrkan
Inför en välfylld Missions-
kyrka började Equmenias 
julfest den 10 december 
med att scouterna fram-
förde ett drama om julens 
budskap. 
De avslutade dramat med en 
sång om hur de fyra ljusen i 
en adventsstake blir till en 
stjärna vid jul. 

Församlingens pastor 
Thomas Segergren fortsatte 

att berätta om julens bud-
skap. Han ställde fram en 
utsågad gran där han med 
scouternas hjälp satte upp 
ljus. Varje ljus hade sitt bud-
skap. Glädje, kärlek, gemen-
skap, ljus, trygghet och tro. 
Allt det som Jesus vill ge oss. 

Eftermiddagens höjdpunkt 
var när Melleruds Lucia, 
Ronja Gardtman med tärnor 
kom. Anders Ljungqvist ack-

ompanjerade de välkända 
luciasångerna på gitarr och 
Equmenias scouter var också 
med i tåget.  

Efter samlingen i kyrksa-
len fanns möjlighet att ge ett 
bidrag till Equmeniakyrkans 
insamling ”Tänd ett ljus”. 
Insamlingen, som pågår un-
der adventstiden och fram till 
31 januari, är till förmån för 
Equmeniakyrkans arbete i 

andra länder. Senare samla-
des man i ungdomsvåningen 
för att dricka kaffe, te eller 
saft och till detta serverades 
lussekatter och pepparkakor. 

Naturligtvis blev det även 
besök av tomten, som hade 
en hel säck med godispåsar. 
Dessa uppskattades av de 
många yngre besökarna.   

Elisabet Åberg     

rande komminister, alla barn 
komma fram till koret. Där 
bad han dem sitta ner på kor-
mattan och så satte han sig 
själv framför dem i skräddar-
ställning. Han omväxlande 
berättade för dem och ställde 
frågor som de ivrigt svarade 
på. 

– Vi väntar på att Jesus ska 
komma på juldagen, sade 
Daniel och berättade att det 
är det största ljuset som nå-
gonsin funnits i världen.

Fika
Efter gudstjänsten bjöd bya-
laget på fika i Bystugan. 
Linda Hamrin hälsade alla 
hjärtligt välkomna och berät-
tade att två årgångar med en 
massa skänkta vinster kom-
mer att säljas och på slutet 
kommer tomten med gotte-
påsar.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Mellerud

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Salongen

Christer Mårtensson 
önskar God Jul & Gott Nytt År

070-310 75 06

LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

God Jul och Gott Nytt År

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

www.Anno1785.blogspot.com
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God Jul & 
Gott Nytt År

önskar
Stefan med personal

Tel. 070-604 23 46
0530-421 64  Storg. 17, Mellerud, 0530-135 20

God Jul & 
Gott Nytt År

Invigde bibliotek på Nordalsskolan

Den ny fräscha biblioteksmiljön. Foto: Privat.

Torsdagen den 24 novem-
ber invigdes det nya bib-
lioteket och fyra studie-
hörnor på Nordalsskolan.

Behovet har funnits en tid att 
ha mindre grupper på skolan, 
idag har en del klasser upp 
till 28-30 elever. En anled-

De elever som vann presentkort på bokhandeln. Foto: Privat.

Julberättelse på 
Tallåsens förskola

I fredags fick barnen på 
Tallåsens förskola i Åsens-
bruk både se och höra ju-
lens berättelse.
Här syntes på långt håll att 
julen närmar sig. Julstjärnor 
hängde i fönstren och ad-
ventsstakar stod på fönster-
brädorna. På väggen hängde 
en adventskalender som 
barnen i tur och ordning öpp-
nade luckorna på.

Personalen hade bett Lena 
Hildén, komminister i Mel-
leruds pastorat, att komma 
och berätta om julen. Lena 
hade med sig alla djur, per-
soner och palmer som behöv-
des för att bygga upp scena-
riot i Betlehem. Barnen fick 
höra om alla de som är med 

i den berättelse om Jesusbar-
nets födelse som vi hör varje 
jul. De fick också hjälpa till 
att placera ut alla träfigurer, 
så när Lena berättat färdigt 
och barnen placerat ut allt så 
fanns det en uppbyggt krub-
ba med bland annat ett barn, 
herdar och tre vise män.

Lena Hildén besökte både 
Fjärilen och Nyckelpigan, de 
båda avdelningarna på Tallå-
sens förskola, och när hon 
gick vinkade barnen glatt hej 
då.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Avdelning Nyckelpigan på Tallåsens förskola har besök och barnen lyss-
nar på berättelsen om vad som hände i Betlehem.

Vaktmästaren Christer Högberg, som ansvarat för snickeriarbetet, upp-
vaktades med applåder. Foto: Privat.

ning är det stora antalet ny-
anlända elever. Idag går cirka 
270 elever på skolan.

Arbetet med ritningarna 
till det nya biblioteket och de 
fyra studiehörnorna (avdel-
ningar som avskärmats med 
skärmväggar) började efter 
sommarlovet.

– Vi var för trångbodda och 
behovet av grupprum var 
stort, det blev även mycket 
spring i korridorerna och 
eleverna hade svårt att kon-
centrera sig, berättar Camilla 
Berglöv Hermansson, rektor 
på Nordalsskolan.

Lärarna har arbetat med 

ritningarna och vaktmästa-
ren Christer Högberg har 
ansvarat för snickeriarbetet. 

Invigningen hölls under 
skolans läsvecka där elever-
na även kunde vinna present-
kort på bokhandeln.

Oscar Alfredsson i årskurs 
sex spelade en trumpetfanfar 
under invigningen, där alla 
bjöds på cider och salta pin-
nar.

– Nu har vi skapat lugn och 
mer studiero, springet har 
minskat också, konstaterar 
Berglöv-Hermansson.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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AutoMats Bilverkstad BDS
Landsvägsgatan 80 
(bakom husbilen)
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi tar hand om bilen
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Sunnanåträffarna
startar 30 maj 2017!
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önskar alla 
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Oljan i Mellerud
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Gott Nytt År

önskar

Varför yrkade vi moderater på 
återremiss i Nuntorpfrågan?

Först måste vi klargöra att vi 
är positiva till en naturbruks-
skola på Nuntorp, men det 
innebär inte att varken skolan 
eller fastigheten behöver 
ägas av kommunen.

Den styrande minoriteten 
vill till varje pris få M att 
framstå som motståndare till 
en naturbruksskola. Detta 
stämmer givetvis inte. Vårt 
handlande har styrts av brist 
på fakta i ärendet och det 
ansvar vi anser att politiker 
har i en kommun.

Vi har i fastighetsbolaget, 
kommunstyrelsen och sedan 
i fullmäktige, ställt ett antal 
frågor som vi anser måste 
besvaras innan det är an-
svarsfullt att riskera skatte-

betalarnas pengar i en sådan 
affär.Vem/vilka ska driva 
utbildning på Nuntorp? Ska 
kommunen köpa lösöret åt en 
utförare? I vilken grad kom-
mer driftskostnaderna täckas 
av hyresintäkter? Om FABV 
ska köpa hur kommer de 
klara sitt avkastningskrav?

Inga svar har kunnat ges 
vilket har gjort oss mycket 
oroliga. Att delar av den sty-
rande minoriteten har varit 
inblandade i affärer som 
bland annat lett till att 
EU-kommissionen fällt 
kommunen, gör oss inte lug-
nare.

Vänersborgs kommun står 
inför ett mycket stort inves-
teringsbehov de närmaste 

åren.Vi behöver renovera/
bygga om flera skolor och 
det behöver byggas minst två 
nya idrottshallar för sko-
lidrott. Dessutom finns det 
tydliga indikationer på att en 
helt ny skola behöver byg-
gas. Hallevibadet i Vargön 
har ett stort renoveringsbe-
hov och så även Idrottscen-
trum.

På toppen av detta måste vi 
bygga en ny sessionssal och 
totalrenovera kommunhuset 
eftersom personalen blir sjuk 
när de arbetar där. Samman-
taget investeringar på många 
hundra miljoner. Vår kom-
mun har helt enkelt inte råd 
med osäkra investeringar i 
dagsläget.

Hade Marie Dahlin initie-
rat frågan för ett år sedan 
hade vi haft tid för att få svar 
på dessa frågor. Varför gjorde 
hon inte det? Varför vänta 
tills sista minuten har gått?

Kommunpolitik är att ta 
ansvar och prioritera och 
därför vill vi Moderater ha 
svar på våra frågor innan vi 
tar beslut.

Henrik Harlitz, ordförande för 
Moderaterna i Vänersborg

Lena Eckerbom Wendel, 
gruppledare i fullmäktige

Henrik Josten, vice grupple-
dare

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Sänkt a-kassa, extra karens-
dag och sänkt sjukersättning. 
Det är exempel på den lönta-
garfientliga politik modera-
terna driver med stöd av 
sverigedemokraterna på rik-
snivå.

Partiets lokala företrädare 
Morgan Mathiasson, Ulf 
Rexefjord och Gert Lund 
stödjer uppenbarligen denna 
löntagarfientliga politik. 
Tack för denna tydlighet!

Ett parti som inte ens delar 
den värdegrund om alla 
människors lika värde som 
finns inskriven i skolans lä-
roplan, får svårt att hitta nå-
gon att samarbeta med. Och 
när det dessutom byter åsikt 
efter den senaste middagen 
med Svenskt Näringsliv får 
partiet det svårt att framstå 
som trovärdigt.

Pål Magnussen (V)

Sänkt a-kassa är 
löntagarfientligt

Du kunde väl ha stannat i 
allafall! I fredags strax efter 
klockan 16 blev min stålgråa 
honkatt överkörd på vägen 
precis utanför huset, som 
ligger i Källhult. Jag hade 
varit ute och ropat efter hen-
ne och gick uppför trappan 
när jag hörde en smäll utan-
för. Gick ut på balkongen och 
såg en mörk bil sakta ner. Jag 
trodde att den skulle stanna, 
men bilen drog iväg igen.

Mitt i vägen låg min katt, 
död. Jag förstår att det var en 
olycka, men att inte stanna 
och gå för att kolla om katten 
lever och om det finns någon 
ägare är bedrövligt dålig stil. 
Tänk om min katt ”bara” 
hade blivit skadad och kunde 
överlevt om hon fått hjälp 
direkt?

Margareta Persson

Till dig som körde 
på min katt

Fokus på barnen

Hela hösten har ett 20-tal 
föräldrar träffats en gång 
i veckan och tillsammans 
pratat om att integreras i 
samhället. Svenskar och 
nysvenskar har, sida vid 
sida, berättat om sina 
upplevelser och delat sina 
funderingar kring att ha 
barn i Sverige.
Melleruds Kristna Center 
tillsammans med studieför-
bundet Bilda och Melleruds 
kommun har under hösten 
haft en studiecirkel på Meje-
riet. Där har fokus varit på 
hur det är att vara förälder i 
Sverige idag. Många olika 
teman har diskuterats, från 
barnkonventionen och skola 
till myndigheterna som polis 
och socialen.

– Intressant att få höra vad 
svenskar tänker. Intressant 
att lära känna och se att det 
finns så mycket likheter i hur 
man tänker och tycker i 
många situationer, berättade 
en av deltagarna i studiecir-
keln.

Förutom diskussions-cirk-
lar har deltagarna även fikat 
tillsammans varje vecka och 

på så sätt skapat kontakter 
och nya vänner.

– Vi tycker det har varit 
givande på många sätt. Både 
att lära känna människorna 
och få ett trevligt utbyte. Vi 
har fått nya vänner, det har 
varit en gemenskap och en 
mötesplats. Detta är viktiga 
saker för oss alla, barnen 
ligger oss varmt om hjärtat, 
berättar en av ledarna, Sam-
uel Lundgren.

Avslutningen förra tisda-
gen var ett färgsprakande 
knytkalas där alla deltagarna 
tog med sig egna godsaker 
som pricken över i:et efter 
denna höst.

Om det blir en fortsättning 
nästa säsong är ännu inte 
klart, men det skulle vara 
viktigt för fortsatt integration 
och brobyggande.

Projektet kommer att ut-
värderas, men förhoppnings-
vis kan en fortsättning bli 
verklighet 2017.

 Tobias Coster
tobiaS@mellerudsnyheter.se

Spännande samtal vid fikabordet mellan Studieförbundets Bildas Yvon-
ne Johansson och äkta paret Ali och Omajma. Foto: Samuel Lundgren/
MKC Mejeriet.
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Göteborg • Kungsbacka • Borås 
Trollhättan • Uddevalla 

 
 

Vi önskar ANA Bil varmt välkomna in i familjen – som en del av Bilia 
Group. Samma familjära stämning och kunniga personal som tidigare.
Välkommen att besöka oss på någon av våra nya anläggningar 
i Trollhättan och Uddevalla! 

biliagroup.se

Bilia Group

När du älskar 
att köra

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

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000

-
-

VI VÄXER I BOHUSLÄN, 
DALSLAND OCH
VÄSTERGÖTLAND.

Vi önskar kunder och vänner

God Jul och 
Gott Nytt År
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Melodikrysset v.51 - 24 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:...............................................................................................................................................
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6 7

8

9 10

11

12 13 14

15 16

Melodikrysset v.52 - 31 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:...............................................................................................................................................

1 2 3 4
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6

7

8 9

10 11 12

13 14

Melodikrysset v.1 - 7 januari

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:...............................................................................................................................................
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Barnkorsord

Lös Melleruds Nyheters julkorsord 
Var med och tävla om 3 st presentkort á 100:- i någon av våra matbutiker.  

Sänd in lösningen senast den 9 januari 2017 till Melleruds Nyheter, 

Storgatan 20, 464 30 Mellerud. Märk kuvertet ”Julkorsord”.

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

ICA Kronan

Hemköp Kvarnkullen

Hemköp Torget

Coop Konsum

Lösning: .................................................................................

Lös Melleruds Nyheters Barnkorsord 
Var med och tävla om 3 st presentkort á 100:- i någon av butikerna som 

är med i köpmannaföreningen. Sänd in lösningen senast den 9 januari 

2017 till Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 Mellerud.

Märk kuvertet ”Barnkorsord”.

Namn: .....................................................................................................

Adress: ...................................................................................................

Postnr: ...................................................................................................

Postadress: .........................................................................................

Lösning: ..................................................................................................
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Julafton: Kl. 11 Julbön i Servicehuset. 
Kl. 11-14 Julfirande i Brålandaförsam-
lingshem. Kl. 23 Julnattsgudstjänst i 
Brålanda och Gestads kyrka.

Juldagen: Kl. 7 Julotta i Sundals-Ryrs 
och Timmerviks kyrka.

Annandagen: Kl. 11 i Sundals-Ryrs 
kyrka.

För mer info se våra predikoturer

Välkommen till 
julens gudstjänster  
i Brålanda pastorat

Frändefors kyrka

Välkomna!

Onsdag 28 december kl. 19.00
Erica Larsson, Sanna Andersson, Anna K. Larson, 

Johan Dahlberg, Hertha Dahlgren, Gustav Ekmark, 
Gustav Hauri och Amanda Larsson

Utdelning av Hemvändarnas stipendium
 Andakt Ralph Liljegren

HEMVÄNDARNAS JULKONSERT

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

Sönd 25 dec. 7.00 Julotta Kyrkokören, Ralph Liljegren
Månd 26 dec kl 10.00 Gudstjänst Ralph Liljegren 
Onsd 28 dec. 19.00 Hemvändarnas julkonsert Ralph Liljegren
Lörd 31 dec. 16.00 Nyårsbön Annika Larsson, sång. Lennart Staaf
Sönd 1 jan. 10.00 Gudstjänst med nattvard, Lennart Staaf
Fred 6 jan. 11.00 Kyrkokören Julkampanjen avslutas med offergång. 
                                                 Lennart Staaf
Sönd 8 jan. 10.00 Gudstjänst Lennart Staaf
Tisd 10 jan. 13.30 Gudstjänst med nattvard på Ringhem. 
                                 Ralph Liljegren

Gudstjänster under jul och nyår  
 i Frändefors kyrka

Frändefors församling önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 
År och hälsar Er välkomna till julens och nyårets gudstjänster!

Brålanda • Frändefors

Årets brålandabo 2016
I fredags fick Kristina 
Augustsson utmärkelsen 
”Årets Brålandabo” i sam-
band med att Lions Club 
Brålanda höll sin julfest i 
”fiffenlokalen” i Frände-
fors.
Motiveringen lyder: ”Årets 
medmänniska är temat på 
”Årets brålandabo” och till 
detta är Kristina en mycket 
värdig mottagare. Vi ser när 
du hjälper till med att handla 
och rasta hundar åt de som 
krafterna tryter hos. Med din 
hjälp kan de ha kvar sin livs-
kvalitet. Du är en god repre-

sentant för Brålandaandan. 
Tack för att det finns 
människor som du!” 

– Jag blev överraskad och 
chockad av beskedet att jag 
blivit utsedd, men det är jät-
teroligt. Det var en mycket 
trevlig fest Lions hade och 
det har blivit en massa hjär-
tan på Facebook, säger en 
mycket glad Kristina.

Vårdyrken
Kristina Augustsson växte 
upp i Dals Rostock. Sin yr-
kesbana började hon i Brå-
landa för 50 år sedan, som 
vårdarinna.

– Jag var i hem när mam-
man kommit från BB och tog 
hand om allt som behövde 
göras. Det var tungt men ro-
ligt, berättar Kristina.

Därefter blev det hemvår-
den i Mellerud. I många år 
åkte hon till personer ute på 
landsbygden.

I Brålanda bosatte sig fa-
miljen för snart 20 år sedan. 
Maken Torbjörn Augusts-
son, känd inom järnhandel-
skretsar, fick då arbete i 
Vargön, så det passade bra att 
bo mitt emellan arbetsorter-
na. 

Kristina är genom sitt yrke 

van att se och hjälpa 
människor.

– Nu är jag pensionär och 
har fullt upp. Det är roligt att 
kunna hjälpa de som av olika 
anledningar har svårt att kun-
na gå ut. Jag går ut med 
hundar, handlar och kör till 
vårdcentralen och det får jag 
mycket uppskattning för. Det 
är också roligt för då glöm-
mer jag av mina egna kräm-
por. Vi bor jättebra här, med 
god samvaro med grannar 
och en trevlig hyresvärd som 
ser till att vi har det bra. Ja 
det är ju Orvar Stolt som blev 
årets Brålandabo för något år 

Årets brålandabo 2016 Kristina Augustsson fick ta emot utmärkelsen av 
Lions president Ingvar Håkansson. Foto: Bo Hörnquist.

sedan, så jag är i gott säll-
skap. Min man tycker också 
det är roligt när man kan 
hjälpa varandra. Så länge det 
finns behov och jag orkar så 

ställer jag upp, säger Kristina 
Augustsson.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Gnistrande julkonsert nalkas i Frändefors
Musiker och sångare från 
Frändefors återvänder 
hem för att bjuda på en 
gnistrande julkonsert i sin 
barndoms kyrka. Kvällen 
den 28 december är det 
dags för en av julens höjd-
punkter i Frändefors.

28 december är det dags för den årliga  hemvändarkonserten. Arkivbild.

I denna årliga julkonsert 
medverkar i år Erica Lars-
son, Sanna Andersson, Anna 
K. Larson samt tidigare sti-
pendiaterna Hertha Dahl-
gren, Gustav Ekmark, Johan 
Dahlberg, Gustav Hauri och 
Amanda Larsson. De låter 
besökarna njuta av julen i 

högklassiga toner och mu-
sik. Kantor Ruben Bengts-
son har på olika sätt pushat 
dessa ungdomar att utveckla 
sina talanger och han finns 
med under kvällen. 

Andakten hålls av kyr-
koherde Ralph Liljegren. 
Det blir utdelning av Hem-

vändarnas stipendium. Man 
tar en frivillig kollekt för att 
kunna fortsätta dela ut Hem-
vändarnas stipendium som 
en uppmuntran till musice-
rande ungdomar i bygden. 

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Utvecklande idéer efterlyses

Linda Blomberg som är ansvarig 
för Leader i norra Vänersborg. 
Färgelanda och Munkedal. Foto: 
Privat.

Har Du en idé som skulle 
kunna göra bygden där 
du bor mer attraktiv, då 
är kanske leadermetoden 
ett alternativ. 35,5 miljo-
ner fram till 2020 finns att 
sätta sprätt på för Lokalt 
ledd utveckling. 
Framtidsbygder Dalsland 
Årjäng Munkedal är det Le-
aderområde som vi tillhör. 
Kontoret finns i Mellerud 
med verksamhetsledare 
Kerstin Söderlund och nyli-
gen anställda projektutveck-
lare Linda Blomberg, Udde-
valla.

Linda är född i Järbo och 
väl förtrogen med landsbyg-
den och dess förutsättningar 
samt med en god kunskap i 
EU:s fonder och program. 
Munkedal, Färgelanda och 
norra Vänersborg är hennes 
ansvarsområde.

Leader, föreningar, nä-

Pågående Leaderprojekt i 
Framtidsbygder Dalsland År-
jäng Munkedal, norra delen:

• Camp Dalsland med en ny 
tävling, Dalsland kanal swim 
run.

• Föreningen för Fengerfors 
Bruks bevarande med stödjan-
de av företagande, Framtid 
Fengerfors Bruk.

• Skog och Trä i Väst, med 
Skogen i framtidsbygd, inrikt-
ning kvinnor.

Uppgiftslämnare  
K. Söderlund

FAKTA

ringsliv och kommuner ar-
betar tillsammans för våra 
framtidsbygder. Med le-
adermetoden arbetar man 
för integration, lokal servi-
ce, goda kommunikationer 
och ett livaktigt näringsliv 

som en grund för inflyttning 
och hållbar tillväxt. Kultur, 
natur och ett rikt förenings-
liv är viktiga delar för att få 
attraktiva bygder  – fram-
tidsbygder.

– Det är partnerskapet 
mellan privata, offentliga 
och idéella sektorn med 
drivkraften underifrån som 
är den stora möjligheten att 
få en attraktiv utveckling, 
säger Linda Blomberg.

– Vi kommer att bjuda till 
träffar för att informera och 
hoppas på många att många 
ortsbor vill vara med. Vi 
beviljar projektstöd som 
utvecklar landsbygden. På 
hemsidan finns instruktio-
ner för att komma igång, 
säger Kerstin Söderlund. 

Om projekten beviljas 
stöd beslutas av Lokal Ak-
tion Group, så kallad LAG-
grupp, men det är Statens 

Jordbruksverk som i slutän-
den godkänner och beviljar 
dessa för landsbygden så 
betydelsefulla projekt.  

 Marianne Karlsson  
marianne@mellerudsnyheter.se

Bygdegården fylldes av 90-talet medlemmar vid julbordet den 2 december.

Logen Kamratringen Ge-
stad inbjöd traditionsenligt 
till julbord 2 december på 
bygdegården. Ordförande 
Sonja Berg hälsade 90-talet 
deltagare välkomna. 

För musik och underhåll-
ning stod Nyströms orkester, 
med Anette och Ove från 
Mellerud. Duktiga medarbe-
tare i köket dukade upp allt 
vad ett julbord ska innehålla, 
allt mycket välsmakande. 
Tore Berg berättade minnen 
från föreningen samt några 
historier. 

Börje Wiberud framförde 
med stor inlevelse, Viktor 
Rydbergs ”Tomten”. Ny-

FÖRENINGSREFERAT

ströms bjöd på många kända 
låtar från några årtionden 
tillbaka, en rik minneskaval-
kad. Lotteri med blommor 

som vinster hölls. Det var 
kaffeservering med hemba-
kat. 

Logen är duktig med sin 

verksamhet. Mätta och nöjda 
åkte vi sedan hem.    

Text och foto: 
Evert Magnusson
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God Jul
& Gott  

Nytt År!

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: 
Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar / Verkstad: 
010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Tel. 0521-304 56, 0739-85 27 00

Golvslipning & Mattläggning
Tapetsering - Målning
Trädgård - Beskärning

Övriga hantverkstjänster
Snöröjning

ALLTJÄNST AB

God Jul och Gott Nytt År
önskar

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar

Storgatan 13 • Brålanda • 0521-314 50

God Jul och Gott Nytt År
                   önskar

God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi på

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på

Brobergs Gräv AB  

Brålanda
070-582 23 14, Nils • 070-071 19 10, Erik

brobergsgrav@gmail.com

Önskar  alla kunder en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År

0521- 300 41 • www.bralandasnickeri.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Brålanda • Frändefors

Trevlig julmarknad på Nuntorpskolan
Ett trettiotal utställare 
kom till årets julmarknad, 
och som det ser ut just nu, 
den sista, på Nuntorpsko-

lan. Många besökare triv-

des och fikade.

Det erbjöds en mängd olika 

Anton Berg, Erik Emanuelsson, Gunilla Larsson och Anton Asp är mel-
lerudselever från Fridagymnasiet i Vänersborg. De var på plats med 
Dalslandslådan UF med närproducerade produkter där honungen och 
brödet är ekologiskt.

Några av Nuntorps UF:s elever: Carl Nilsson, Mattias Lassila, John 
Magnusson, Lucas Gustafsson, Alma Håkansson, Mathilda Olafsdottir, 
och Johan Svenberg. Sittande: Maja Niklasson, Linnea Gustavsson, Joa-
kim Nielsen och Timmy Molldén.

alster av lokala och långväga 
hantverkare. Den som varit 
med flest gånger var Birgitta 
Breitkreuz från Säffle.

– Det är så trevligt här på 
Nuntorp, sade Birgitta som 
har stickade katter som spe-
cialitet. 

– Hon är vår trognaste ut-
ställare, säger Marie Ro-
bertsson, samordnare för 
dagen.

Marie berättar att de an-
ordnar julmarknaden för att 
UF-företagen i årskurs två 
ska få erfarenhet.

Årets UF-företag
Årets UF-företag är Ammo 
UF, TJD godis och dryck UF, 
Fladderholken UF, GJ´s kak-
service UF, The Hål I Väggas 
UF samt Lantbrukstjänster 

UF inom Stenungsund, Tjörn 
och Orust.

Kakor, godis, dryck och 
holkar fanns att köpa. De 
tänkta almanackorna hade 
drabbats av ett tekniskt have-
ri.

– Vi fick hastigt och lustigt 
ordna garnerade pepparka-
kor, så vi hade något att sälja. 
Vi får diskutera i företaget 
hur vi går vidare med alma-
nackorna, säger Maja Nik-
lasson och Alma Håkansson. 

Även i år fanns peppar-
kakshus som man fick rösta 
på vilket man tyckte var bäst.

Stämningen var god och 
många passade även på att 
åka med traktorekipaget till 
mjölkningen i ladugården.

 Marianne Karlsson 
marianne@mellerudsnyheter.se

Näpet luciatåg i Gestad
I Gestad församlingshem 
bjöds det på luciatåg av 
barn- och vuxengruppen 
Stor och Liten.
Barnen tågade in sjungande 
”ute är mörkt och kallt…..” 
till mjukt gitarrackompanje-
mang av kyrkoherde Thomas 
Holmström och under led-
ning av församlingsassistent 
Britta Johansson. 

De sjöng kända sånger, 
ibland med text anpassad till 

barnens vardag. En socker-
bagare hade till exempel  
kompletterats med ”en trak-
torförare som bor i Gestad”. 

De sjöng även sånger som 
de brukar sjunga när de träf-
fas en gång i veckan.

Varför vi firar jul
Förskoleklassen på Skerrud 
skola var inbjuden och när 
lussandet var klart samlades 
alla barnen i en ring på golvet 

och Thomas berättade med 
hjälp av figurer om varför vi 
firar jul. Tillsammans sjöng 
de till avslutning ”Det lilla 
ljus jag har det ska få lysa 
klart”. 

Till fikat bjöds syskon, för-
äldrar, mor- och farföräldrar 
på lussekatter och pepparka-
kor bakade och garnerade av 
barnen.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Detta söta luciatåg gladde besökarna i Gestad församlingshem.
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tillönskas släkt, vänner, 
grannar, bekanta, leve-
rantörer och kunder. 

Torpane SRB, torv & spån
Magnus & Ida 

Lars-Erik
Marianne

God Jul &
Gott Nytt År!

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

önskar
       RASTA

med personal

k

God Jul &

Gott Nytt År 

Vi önskar er alla en riktig

God Jul & 
Gott Nytt År

0521-400 88

Vi önskar våra kunder
God Jul & Gott Nytt År

Tel. 
0521-

373  06

önskar God Jul & Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

önskar 
God Jul

God Jul & 
Gott Nytt År

www.klmaskin.se
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God Jul & Gott Nytt År
önskar

Vi tackar alla kunder för 2016 och önskar

God Jul och
Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på 

SH Foder     
Lantbruk AB

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Brålanda • Frändefors

Luciafirande runt julkrubban
Jubilatekören, barn och 
unga i församlingens verk-
samheter, bjöd på luciatåg 
och fin sång i Frändefors 
kyrka på söndagsefter-
middagen tredje advent.
Lucian Matilde Karlsson 
med sina tärnor, stjärngossar 
och tomtar tågade in ackom-
panjerade på piano av kantor 
Ruben Bengtsson. 

Sankta Lucia, Adventstid 
Staffan stalledräng och Ära 
vare Gud i höjd var några av 
alla sånger de framförde.

Tärnorna läste verser som 
visade på det hoppfulla i 
adventstid.

– Advent är mörker och 
kyla, vi tänder ett ljus och 
ber. Förbarma dig Gud över 
jorden, all nöd, all förtvivlan 
du ser.

Luciaföljet i Frändefors kyrka sjöng många fina sånger.

Gustab segrade i 
årets lussebandy

Det vinnande laget Gustab. Foto: Michael Johansson, Sörgården.

Elva lag kom till årets inne-
bandyturné som anordna-
des i Brålanda sporthall i 
samband med Lucia. Det 
är fritidsgården Sörgår-
den och Equmenia som 
arrangerar. God stämning 
rådde. 
Vänersborgs lucia gästade 
med vacker sång och levan-
de ljus.

– De sjöng väldigt bra, 
berättar Henrik Jansson.

Det går åt en hel del korv, 
dricka, kaffe, lussekatter och 
pepparkakor en sådan här 

kväll och några av de trogna 
medhjälpare som fixar det är 
Britta Johansson, Gunilla 
Karlsson och Kicki Anders-
son.

 Lagen spelade bra och det 
var hård sjysst kamp mellan 
dem.

Runt midnatt till söndagen 
kunde laget Gustab  se sig 
som vinnare, IBK Snowjog-
gers junior som tvåa och 
Team Drängarna som trea.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Lussebandy spelades i Brålanda sporthall. Elva lag deltog i turneringen 
som arrangerades av Sörgården och Equmenia.

Karolin tror på Dalsland
Karolin Olsson, näringslivs-
utvecklare i Vänersborgs 
kommun och med ansvar för 
dalslandsdelen, ser positivt 
på möjligheterna till utveck-
ling där leadermetoden är en 
del.
– Nu finns det möjlighet att 
söka för nya projekt. Idéer 
välkomnas, tillsammans kan 
vi utveckla, säger Karolin.

Hon känner till några före- Karolin Olsson är näringslivsut-
vecklare i Vänersborgs kommun.

tag i området som utvecklar. 
Vänersborgs kommun har 
regelbundna områdesträffar 
med företagarna i kommu-
nen.

– En månad efter julafton 
är det tänkt att vi ska ha en 
träff med Brålanda företa-
garförening, då ska vi prata 
allt från upphandling till 
byggplaner, berättar Karolin 
Olsson.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

För att barnen skulle kunna 
delta i andakten fick de sätta 
sig i en ring på golvet längst 

fram i kyrkan. Försam-
lingsassistent Victoria Hå-
kansson och komminister 

Lennart Staaf berättade julens 
händelser och budskap samti-
digt som julkrubban iord-
ningställdes.

Barnens Bibel delades ut 
till femåringarna. De fick 
boken inslagen i fint papper 
och en önskan om god jul. 

En utgångskollekt till Kyr-
kans unga togs och besökarna 
fick en tändsticksask med 
information om Svenska kyr-
kans internationella arbete 
och insamlingen ”Låt fler få 
fylla fem”. En rolig julfest i 
församlingshemmet avsluta-
de dagen.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se
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God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0521-693 51

Bords och hotellbokning:  0531-412 13 / 0531-412 44   
info@baldersnas.com        www.baldersnas.com

Vi dukar upp ett stämningsfullt julbord 
med inspiration från omgivningarna!

Upplev en HerrgårdsJul!

God Jul 
& 

Gott Nytt År

God Jul 
och

Gott Nytt År
önskar

Varmt välkommen på  
premiär i helgen! 

Ed
Jordbrovägen 6
Tel: 0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
Tel: 0626-605 00

Bertils Bil AB
www.bertilsbil.se

lörd 2 april och sönd 3 aprilkl 10-15

Verso-S är en stor liten bil. Pris 157.900kr. Fördelslån 1.835 kr/mån.*  
Trots sina knappt fyra meter bjuder Verso-S på förvånande stor flexibilitet och rymlighet. Med ett enkelt handgrepp kan du fälla baksätet till  
ett plant lastgolv och vips har du hela 1.388 l i bagageutrymme. Naturligtvis finns Verso-S som miljöbil, i kombinationen 1.33 l bensinmotor 
och steglös automatväxellåda. Utrustar du den med Plus-paketet får du ett smart och utbyggbart multimediasystem, Toyota Touch, där du 
har radio, cd/mp3-spelare, färddator och backkamera på behändigt avstånd i en 6-tums pekskärm. Bluetooth för anslutning av mobiltelefoner 
och USB-port för musikspelare ingår också. Välkommen på premiärhelg i helgen!

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 20 % KONTANT/INBYTE, 50 % RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5,99 % (MAR-11). UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 6,89 %.BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 5,0-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO₂ FRÅN 117-125  G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.
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Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0521-430 11

God jul och Gott nytt år!

alternativet till storbolagen

Vi har Sveriges nöjdaste 
företagskunder.
enligt Svenskt Kvalitetsindex Kontakta oss 0520-42 45 00, 0521-308 20 

www.dina.se/vast 

det fina med dina
Lokalt förankrad personal med stort engagemang och 
gedigen kunskap i försäkringsfrågor

önskar 
God Jul  
och Gott 
Nytt År

God Jul &  
Gott Nytt År 

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0530-600 32 • www.taxidalsland.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

Brålanda • Frändefors

Måleri till glädje 
och avkoppling

Han målar för att det är 
så roligt och avkopplande. 
Brålandakonstnären Lars 
Gardebrandt är till störs-
ta delen självlärd, men har 
också gått ett antal kurser 
i akvarell- och oljemåleri. 
Han ställer ut sina Dals-
lands- och fantasibilder i 
Mellerud i februari.
När Lars inte är på jobbet på 
Posten finns han vid målar-
bordet eller i ramverkstaden 
i hemmet där det även går att 
inhandla konstnärsmaterial. 
I sin ramverkstad och butik 
ställde han nyligen ut en del 
av sina alster.

– Jag började med att rita 
och måla på tapeterna hem-
ma, inte så kul tyckte föräld-
rarna och ordnade så jag fick 
målarmaterial. Det har nu 
blivit mer än en hobby, det är 
ett måste och det är roligt att 

Konst av Lars Gardebrandt.

Lars Gardebrandt med några av sina olika verk.

ställa ut. Väldigt kul när det 
gillas så mycket att det finns 
köpare av mina alster, säger 
Lars.

Han målar just nu mesta-
dels i akvarell och prövar ett 
nytt sätt att få fram motiven.

– Jag blöter upp ett stycke 
med vatten, exempelvis en 
himmel sedan lägger jag in 
färg som jag redan har blan-
dat till, till exempel blå, en 
orange ton för ljuset och sist 
en gråviolett ton för moln-
skuggorna. Sedan går jag 
därifrån och låter det torka. 
Det är spännande att se hur 
det blir när det torkat. Struk-
turen på duken eller papperet 
använder jag också för att få 
till effekter i bilden. Jag lär 
även av hur andra gör, berät-
tar Lars.

Han har mest målat natur 
och djurbilder men nu har det 
blivit en del fantasi och fabel 
bilder, främst med möss i 
mänskliga situationer. Han 
har även illustrerat böcker, 
än så länge i liten skala.

– Första fabelbilden, en 
mus i riddarmundering, gjor-
de jag för tio år sedan till min 
son, berättar Lars.

Några av hans fantasibil-
der finns som söta vykort.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

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

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Din totalentreprenör

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

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB
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Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

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

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

MÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.600:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus
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Petra och Johan 
hedrade på 
Scandinavium

HANDBOLL 
Petra Gull och Johan Er-
iksson har utsetts till sti-
pendiater ur Åke Nilssons 
Minnesfond och får 2 
500 kronor att användas 
inom sitt idrottsintresse. 
Utdelningen skedde i 
Scandinavium under EM, 
fredag 16 december. 
Fonden har till ändamål att 
belöna handbollsledare som 
under året eller under ett 
antal år fört handbollen fram-
åt genom ett hedersamt age-
rande.

Handbollssektionen i Mel-
leruds IF hade nominerat 
Petra Gull och Johan Eriks-
son som  föreningens absolut 
största inspiratörer och led-
are för två ungdomslag.

Engagemang
I sin motivering skrev de 
bland annat att i Mellerud har 
tjejer av tradition spelat 
handboll och pojkar spelat 
fotboll.

Johan och Petra har enga-
gerat sig för att pojkar i Mel-
leruds kommun ska kunna 
välja att spela handboll om 
de så önskar. Johan har dess-
utom tagit ansvar för damla-
gets träningar två gånger i 
veckan och coachat deras 
matcher under säsongen 
2014/2015.

Det Johan inneburit för 
barn- och ungdomsverksam-
het är nya valmöjligheter för 
både tjejer och killar, fler lag 
och aktiva och att kvalitén på 
träningarna höjts. Hans en-
gagemang inspirerar andra 
föräldrar att engagera sig 
som ledare vilket är helt av-

görande för handbollsfören-
ingens framtid.

Aktiverare
Petra Gull är den som arrang-
erar resor och ordnat så att 
Johan Petersson (före detta 
landslagsspelare och proffs) 
har varit och tränat flicklaget 
två gånger.

När det är läger och trä-
ningsmatcher är det Petra 
som ser till att laget F 03 
kommer iväg och när det 
gäller försäljning för att få in 
pengar till laget är hon den 
mest aktiva.

Det är också Petra som ser 
till att man får nya förenings-
domare, det är hon som drar 
igång nya grupper och ser till 
att flera nya tränare tillkom-
mer. I mitten av september 
planerade hon och arrangera-
de med hjälp av flera föräld-
rar och tränare en hand-
bollscamp i två dagar. 

På Johans initiativ integre-
rades även några ensamkom-
mande pojkar i projektet med 
campen. Pojkarna älskar att 
laga mat och fick således 
ansvara för lunchen till 100 
deltagare, uppskattat av 
samtliga.

I Scandinavium tog Petra 
och Johan emot sina stipen-
dier inför tusentals åskådare.

– Det var lite pirrigt, det var 
mycket folk där inför norge-
matchen. Vi känner oss he-
drade, säger Petra Gull.

– Det var skitkul och hur 
stort som helst. Runt 8 000 
personer fanns på läktaren 
när nomineringen lästes upp 
i högtalarna, berättar Johan 
Eriksson.

MIF

Stipendiaterna Petra Gull, och Johan Eriksson med prisutdelaren Lena 
Sjöholm, dotter till minnesfondens instiftare i mitten.

SPORT

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se

Fartfylld julshow på ridklubben

Kadrilj där alla ridskolans hästar deltog. Varje häst hade ledare då ridskolan tänker på säkerheten.

På söndagskvällen den 
11 december gick MeRK:s 
årliga julshow av stapeln i 
Rearsbyn.
Det bjöds på ett späckat pro-
gram med skiftande innehåll. 
Ungdomssektionen hade 
lagt ner mycket arbete med 
planering av allting och även 

bjudit in andra föreningar att 
deltaga. 

Det började som alltid med 
en ängel på en vit häst, i år 
var det Evelina Olsson på 
Sarmas. 

Programmet fortsatte med 
Dalslandskuskarna, kadrilj, 
beridet bågskytte, shettissta-

fett och avslutades före paus 
med glöggtölt. 

I kadriljen där man rider i 
förväg bestämda vägar, del-
tog ridskolans alla hästar 
med ryttare och alla hade en 
ledare för säkerheten.

Cafeterian var öppen hela 
kvällen och stundtals var det 

Sporthandlare utökar butiken

Stefan Martinsson, Team Sportia, tar över den angränsande lokalen och utökar butiksytan.

Team Sportia i Mellerud 
tar över den angränsande 
lokalen som intill Hemköp 
Torget. Dessutom rustas 
den befintliga butiksloka-
len upp.
Förhoppningen är att allt ska 
stå klart i mitten av mars 
2017. Satsningen innebär 
ytterligare cirka 40 kvadrat-
meter butiksyta plus extra 
lageryta.

– Jag hyr redan den nya 
lokalen och har outletförsälj-
ning där under julen. Sedan 
kommer vi att öppna upp 
väggen mellan den befintliga 
butiken och den nya lokalen. 
Vi kommer även att investera 
i att rusta upp butiken och 
fräscha upp profileringen, 
berättar Stefan Martinsson, 
butiksägare.

Han framhåller att Jonas 
Pollacks satsning på Hem-

Bowlinghallen öppnar igen
Bowlinghallen i Mellerud 
har genomgått en väl-
behövlig renovering. Nu 
strålar den i ny glans, i 
nya färger och med fem 
nyrenoverade banor. Den 
27 december öppnar den 
igen.

Bowlinghallens banor och 
utrustning har i stort sett varit 
orörda sedan 1970-talet. Nu 
har det skett en genomgri-
pande renovering.

Alla bowlingmaskiner är 
bytta, fonden i slutet av ba-
norna är inspirerad av Man-

hattans skyskrapor i blått, 
klotreturerna är nya och allt 
fungerar som det ska. I två 
veckor har ett professionellt 
gäng montörer jobbat med 
banorna och allt tekniskt 
kring dem. Föreningen BK 
Håvås medlemmar har målat 

väggar och givit lokalen ny 
fräschör. I mellandagarna 
kan man bowla igen. En fest-
lig nyinvigning kommer att 
ske efter årsskiftet.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Bowlinghallen i Mellerud före renoveringen.... ...och efter. I mellandagarna öppnar hallen igen.

lång kö för att få lite värman-
de kaffe och något gott hem-
bakat att tugga på. Det var 
också gott att få sitta en stund 
i värmen, för det blev ganska 
kallt ute på läktaren.

Hästar och hundar
Andra avdelningen var lika 
späckad den med hoppduell, 
ridlärarduell och gymkhana. 
Dessutom var Melleruds 
Brukshundsklubb där med 
sina hundar. 

Michaela Blistrup visade 
Working Equitation med sin 
häst. Det är praktiska mo-
ment som tränas, till exempel 
att kunna öppna en grind från 
hästryggen. 

Som avslutning kom tre 
ryttare in på sina islandshäs-
tar och visade olika gångar-
ter. Det var en trevlig och 
välplanerad julshow som 
ungdomssektionen ordnat 
och som drog mycket folk till 
läktaren.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

köp Torget haft stor betydel-
se för beslutet att utöka.

Större butikslokaler inne-
bär bättre möjlighet att visa 
upp varorna och utöka sorti-
mentet.

– Jag skulle aldrig ha satsat 
om jag inte trott på Melleruds 
handel som har ett brett ut-
bud och bra service. Vi har 
många trogna kunder, men 
också ett stort antal kunder 

som kommer utifrån och 
handlar i Mellerud, säger 
Stefan.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 31ONSDAG 21 DECEMBER 2016

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

Torpa Tips & Trav, Gillbergs Tobak samt ICA Kvantum

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
Broberg/Söderhamn Bandy

Torsdag 5/1 
Matchstart kl. 19.00

Elitseriebandy

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

Torpa Tips & Trav, Gillbergs Tobak samt ICA Kvantum

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.

Elitseriebandy

VSVSVSVSVSVSIFK Vänersborg
Kalix Bandy

Onsdag 28/12 
Matchstart kl. 19.00

FC Mellerud blev utan poäng  

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

Malmö City
6-7 (1-1)

Sv. Futsalligan Södra
Målskyttar, Mellerud:
Simon Schullström 2
Anton Snibb
Iba Ramic
Valon Gashi
Florijan FejzulovicTvåmålsskytten Simon Schullström och hans Mellerud förlorade med 

uddamålet hemma mot Malmö i lördags. Foto: Marcus Ek

FUTSAL 
Mellerud hade inte flytet 
med sig i lördags när Mal-
mö gästade Rådahallen. 
Först strul före matchstart 
med ljuset, sedan tappad 
ledning i slutminuterna.
FC Mellerud gick från en 
toppenhelg till en helg utan 
någon medgång alls. Trots en 

väl genomförd match fick 
man inte med sig några po-
äng.

Det började med att ljuset 
i Rådahallen krånglade, över 
en timma tog det att åtgärda 
problemet. När ljuset väl lös 
över spelare och publik så 
var det Mellerud som var det 
bättre laget. Efter sju minuter 
borde man haft minst ett mål, 

men Malmös målvakt såg till 
att hålla tätt. Istället tog gäs-
terna en taktisk timeout som 
gav utdelning direkt. Lagets 
stora stjärna, landslagsman-
nen Kristian Legiec, gjorde 
0-1 direkt därefter. 

Före paus kunde Simon 
Schullström kvittera för 
FCM.

Taktik
I andra följdes lagen åt, men 
mot slutet tog Mellerud över 
ledningen och såg ut att gå 
mot tredje raka segern. Men 
efter några taktiska föränd-
ringar hos gästerna kunde 
Legiec sätta stopp för Melle-
ruds framfart och såg till att 
skjuta hem tre poäng till 
Skåne istället.

– Det var en jämn match 
med chanser åt båda hållen. Vi 
gör en bra match i det stora 
hela, men tyvärr så är vi lite för 
heta och drar på och får många 
frisparkar i den andra halvle-
ken. Då kunde vi inte vara lika 
aggressiva som vi hade velat, 

vi ligger under med 5-3 och 
vänder till 6-5 och gör det 
riktigt bra fram till lednings-
målet. Sedan är vi lite otaktis-
ka och osmarta och hinner inte 
ställa om i huvudet att vi 
måste ligga rätt i positioner 
och i försvaret, berättar mål-
skytten Valon Gashi.

Nu tar Mellerud julledigt 
och spelar sin nästa match 
först den 8:e januari, borta 
mot serieledarna Borås. 

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Giants tillbaka som vinnare
INNEBANDY 
Efter två målrika oavgjor-
da matcher kom äntligen 
en seger för Giants i sön-
dags kväll. I Rådahallen 
besegrades Dingle AIK 
med 9-7 efter att ha vänt 
underläge i första perio-
den.
Första tio minuterna var lite 
trevande från Melleruds 
Innebandyklubb när förra 
säsongens giganter, Dingle 
AIK, gästade. De tog led-
ningen både en och två gång-
er, där Michael Lind hann 
kvittera emellan.

Sedan blev det en scenför-
ändring. Giants kvitterade 

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 

Dingle AIK
9-7 (3-2, 5-2, 1-3)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar, Mellerud:
Filip Adamsson, 2
Michael Lind, 2
Mio Forsberg
Ove Zetterström
Oscar Andreasson
Eric Johansson
Daniel Blücher

En stark insats gav tre poäng hemma mot förra årets seriesegrare, 
Dingle AIK. 9-7 slutade matchen. 
Foto: Andreas Asp

Tjejer spelade minihandboll
HANDBOLL 
Söndag 18 december 
begav sig F 07/08 laget 
till Stora Höga Arena i 
Stenungsund för att spela 
sista sammandraget i mi-
nihandboll för året.
Under hösten har tjejerna 
spelat sammanlagt fyra sam-
mandrag, samtliga på borta-
plan då det saknas förutsätt-
ningar för minihandboll i 
Rådahallen.

Som ledare har vi under 
säsongen kunnat se mycket 
utveckling och glädje i laget 
som består av 25 tjejer.

I Stenungsund var det 13 
tjejer som deltog och alla 
kämpade och hade roligt. Nu 
tar laget juluppehåll och se-
dan satsar vi mot vårens 
spännande matcher.

Maria Nordgren, 
Helena Åbom, Mia Karlsson, 

Magdalena Machin, ledareGlada tjejer åkte till Stenungsund och spelade minihandboll.

Duo klar för
högre division 

FOTBOLL 
I måndags kväll blev det 
klart att Simon Svensson 
och Joel Lundgren läm-
nar Mellerud för division 
2-klubben Vänersborgs IF. 
Simon och Joel har tillhört 
Melleruds A-lag i sex år och 
varit tongivande i de olika 
tränarnas lagbyggen. Nu tar 
duon ett steg uppåt, två divi-
sioner för att vara  exakt.
Vänersborg, nykomlingar 
i division 2, får två spelare 
som jobbar hårt för sitt lag.

– Det känns bra, ska bli 
väldigt spännande och kul. 
Blir ju kul att få spela på en 
högre nivå, berättar 22-årige 
anfallaren Simon Svensson 
som gjorde 23 mål i division 
4 förra säsongen.

Svensson har även prov-
tränat med Skoftebyns IF och 
IK Oddevold, men valet föll 
på Vänersborg efter några 
skadedrabbade perioder i 
karriären.

Joel Lundgren, 21, har 
Mellerud som sin moder-

klubb. Efter fem säsonger 
blir division 2 en helt ny er-
farenhet för mittfältaren.

– Det känns väldigt roligt, 
det är några snäpp upp, jag 
ser fram emot det. Det är en 
rolig utmaning helt enkelt. 
Det är högre tempo i spelet 
och en annan träning. Man 
lämnar väl en trygghet i Mel-
lerud, men det var nog dags 
för det, berättar Lundgren.

Mellerud har tappat två 
starka lagspelare som till-
sammans gjort 29 mål på tre 
säsongen. Men trots tappet 
ser ledningen ändå ljust på 
övergången.

– Visst är det duktiga spela-
re som lämnar, men vi i MIF 
tycker alltid det är roligt när 
spelare tar klivet upp i högre 
divisioner, säger assisterande 
tränaren Rikard Westman.

MIF har sedan tidigare två 
nyförvärv från Håfreströms 
IF och har även flyttat upp 15 
spelare från juniorlaget, till 
A-truppen.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

genom Daniel Blücher och 
tog ledningen för första 
gången i matchen genom 
Eric Johansson, framspelad 
av Mio Forsberg.

Skötte sig galant
Den andra halvleken, som 
varit ett stort problem för 
Mellerud hittills under sä-
songen, var den bästa huvud-
ansvarige  tränaren Michael 
Lind sett.

– Jag tyckte första och 
andra perioden är de bästa vi 
gjort denna säsong. Vi har 
haft problem i andra perio-
den i många matcher, men nu 
spelade vi fruktansvärt bra. 
Inför tredje ledde vi med 8-4.
Det kändes som att allt vi 
jobbat med, olika spel och 
varianter, satt i matchen. 
Killarna skötte det galant. 
Kul att det vi jobbat med på 
träningarna ger utdelning.

Dingle kvitterade direkt i 
den andra perioden, men Mio 
Forsberg sköt in bollen och 
tog därmed tillbaka ledning-
en för Mellerud. Därefter 
rullade det på och inom lop-
pet av knappa fyra  minuter 
hade hemmalaget gjort ytter-
ligare fyra mål.

Sämre i tredje
Det såg inte lika fint ut i den 
sista perioden som i de två 
första. Dingle började kom-
ma ikapp, men MIBK kunde 
segra till slut med 9-7.

– I tredje är det inte orken 
som gör det, det är att vi 
slappnar av. Den mentala 
styrkan finns inte där riktigt. 
Vi släpper in dem i matchen 
och det är hela tiden små 
detaljer som avgör i inneban-
dy. Jag är inte alls nöjd med 
tredje, men vi tar med oss det 

positiva, spelmässigt, säger 
Lind.

I matchen fanns även tre 
debutanter i mellerudslaget. 
16-åringarna Tobias Kjellin 
och Jesper Larsson  och den 
några år äldre Argjend Mol-
lapolci. 

– De har tränat hårt stora 
delar av säsongen. Vi har ett 
redan starkt lag, men dessa 
har krigat sig in i tredje fem-
man och tog chansen när de 
fick den, säger Lind.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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UTHYRES

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

Till vår eftermarknadsavdelning i Mellerud söker 
vi en person som kommer att vara ansvarig för 
vår reservdelshantering samt butik.

Som reservdelsansvarig ansvarar du för att 
flödet av reservdelar flyter friktionsfritt både till 
externa och interna kunder. Du kommer även 
ansvara för lagervård, returhantering och vår 
bildels/tillbehörsbutik.

Personen vi söker ska ha social kompetens, 
framåtanda, gott ordningssinne och mycket god 
förmåga av att jobba självständigt.

Välkommen med din ansökan med CV på e-post 
senast 13 januari till Jimmie Fyhr.
jimmie.fyhr@brandtbil.se

Frågor om tjänsten besvaras av Jimmie Fyhr på 
telefon eller e-post. 010 - 250 70 15 alternativt 
jimmie.fyhr@brandtbil.se.

Till vår verksamhet i Mellerud söker vi

Reservdelsansvarig

Bröderna Brandt Personbilar AB ingår i Brandtkoncernen 
som återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar 
samt Renault och Dacia lätta transporter. Brandtkoncernen 
startades 1929 och har i dagsläget 23 anläggningar i 18 
kommuner med ca 450 anställda.

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46, 0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

God Jul och
Gott Nytt År

önskar

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
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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

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

Mellerud
 Ängenäs

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

Ledig 17-03-01 eller 
tidigare

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

Linnégatan 51
3 rok. 100 kvm. Centralt. 
Balkong. Trapphiss.
Endast äldre.

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

Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparation

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Vår CLAAS säljare 
i Dalsland och 

Bohuslän
Lennart Eriksson 

072-748 70 93

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

UTHYRES
3 rok 90 m2

Centralt i Mellerud. 
6.500:-/mån inkl. garage, 
el o. värme. Ledig från 
1/2-17. Lämna intres-
seanmälan till Melle-
ruds Nyheter senast 9/1. 
Märk: Centralt i Mellerud.

LEDIGA PLATSER

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

KLUBBNYTT

Storseger för
MIBK:s 02-lag

INNEBANDY 
  I lördags spelade MIBK:s 
02-lag, seriematch mot 
Stenungsund på hemmap-
lan. 
Vanligtvis brukar det vara 
tuffa och spännande matcher 
mot Stenungsund. Denna 
gång blev det lite annorlun-
da! Efter 26 sekunder stod  
det 2-0 till MIBK efter två 
mål av August Tellander. 
Därefter vände Stenungsund 
till 2-3, varvid MIBK kvitte-
rar till 3-3 innan första peri-
odens slut.  I andra perioden 
går MIBK fram till 5-3, efter 
ytterligare två mål av August 
Tellander.

I den tredje perioden ökar 
MIBK tempot rejält och kör 

över gästerna från Stenung-
sund. Perioden slutar hela 
9-1. Storseger för MIBK, 
som totalt vinner matchen 
med 14-4.

Målskyttar: August Tel-
lander 6, Hugo Porath 2, 
Hampus Andersson 1, Oskar 
Andreasen 1, Oscar Rudell 1, 
Oskar Larsson 1, Oliver Ny-
qvist 1, Arvid Aronsson 1.

En  seger med många deli-
katesser, bra spel och härlig 
inställning.

Håkan Andersson
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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-
Säffl e 
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 fl yttstäd 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 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

 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 
fl esta 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

Håkans Bar & Festvåning

www.hakansbar-festvaning.nu

 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

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

 Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.

Mikaels Bilservice
BILSERVICE

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

 EKONOMITJÄNSTER

 FRISÖRER

 Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15

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

 FAMILJEJURIDIK

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

 MURARE

 Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

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

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

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

 Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring för 

 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.

ARKITEKT

 CATERING

FRÅN A-ÖFRÅN 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

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM

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

Fixus Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14

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

ALLTJÄNST

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

 XL-BYGG MELLERUD

BYGGHANDEL

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

Tel. Lollo 0702-65 47 46

 Veris Kooperativ
Hem- och fl yttstäd 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

www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-

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

TRÄDFÄLLNING

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö

Mob. 0739-85 27 00.

ARKITEKT

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.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

BYGGHANDEL

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!

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

 CATERING

Vill du att ditt företag ska 
här varje onsdag?

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

 EKONOMITJÄNSTER

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

Din bildelsbutik i Mellerud

info@bildelsshopen.com

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

DalsLant/Djur & Naturbutik/  

Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.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 fl yttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

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

BILSERVICE

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

DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB - 
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 

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

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

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

PSYKOTERAPI

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

New Look Salongen
Dam- och herrfrisör
Tel Salong 0530-101 79
Bokadirekt.se - Frisör - Mellerud
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Juicebaren
21.30  Line of duty
23.00  Dold
23.30  Trettiplus
00.00  Kobra
00.30  Korrespondenterna
01.00  Inred med loppis
01.45  Det sitter i väggarna
02.45  Det söta livet - jul 

21.00  Alpint: Världscupen 
 Madonna di Campiglio
21.30  100% vaken: Jullov
03.00  Det söta livet - jul 

21.00  Mitt i naturen - syntolkat
22.00  Konstnärsdrömmen
23.00  Naken
23.30  Hitlåtens historia - Twist in
  my sobriety
00.00  Opinion live
00.45  Veckans brott
01.45  Mobilfotograferna
02.15  Idrottens himmel och 
 helvete - syntolkat
02.45  Det söta livet - jul 

21.00  På spåret julspecial
23.00  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
23.55  Kylie Minogue sjunger in 
 julen
01.25  Inred med loppis
02.10  Mitt i naturen 

13.00  UR Samtiden
16.00  Lärlabbet
16.30  Bygga hus av skrot
17.15  Studio natur
17.45  Island runt
18.25  Så byggs en planet
19.15  De levande öarna: Karibien
20.10  Civilisationens födelse
21.00  The Tribe
21.50  Jugoslaviens historia
22.45  Englands blodiga historia
23.30  Att leva på Grönland
00.00  Anthony Bourdain på 
 okända platser 

13.00  UR Samtiden
16.00  Resan runt ‚
 Svalbard
16.15  Made in Africa
16.45  Vintagelyx i LA
17.10  Kvalitet
17.40  Sanningen om Al Capone
18.35  Fantastiska hus
19.05  Växtvärldens värstingar
20.00  Kungliga fotografer
21.00  Studio natur
21.30  Framtidens öar
22.20  De levande öarna: Karibien
23.15  The Tribe 

13.00  UR Samtiden
16.00  De levande öarna:
 Karibien
16.50  Slukad av det svarta hålet
17.40  Studio natur
18.10  Växtvärldens värstingar
19.05  Vintagelyx i LA
19.30  Bygga hus av skrot
20.15  Jamie Olivers sockerchock
21.00  Englands blodiga historia
21.45  Kungliga fotografer
22.45  Nattsändningar

09.00  UR Samtiden
15.00  Hans Rosling 
 - Framtidens statistik
16.00  Bygga hus av skrot
16.45  Civilisationens födelse
17.35  Jamie Olivers sockerchock
18.20  The Tribe
19.10  Frozen planet
20.10  De levande öarna
21.00  Den rosa pärlans hemlighet
21.55  Island runt
22.35  Cyberbrott: Nätets nya 
 kriminella
23.00  Dokument utifrån: 
 Rysslands återkomst
00.35  Historiska hemligheter: 
 Jesus svepning 

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  Robin Hood
00.05  Simpsons
00.35  Family guy
01.05  American dad
01.35  Scrubs
02.00  Scrubs
02.30  How I met your mother
02.55  How I met your mother
03.25  My name is Earl
03.45  American dad
04.05  Out there
04.30  Grimm
05.10  Våra värsta år

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  The Bourne ultimatum
23.25  Family guy
00.20  American dad
00.45  Scrubs
01.45  How I met your mother
02.45  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  American dad
04.20  Grimm
05.05  Våra värsta år

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  Killer elite
23.20  Hot shots – höjdarna!
01.00  Family guy
02.30  Scrubs
03.20  My name is Earl
03.40  Family guy
04.50  Cops
05.15  Grimm 

06.00  Best ink
06.45  Seinfeld
07.10  Ink master USA
08.00  The Goldbergs
08.30  The Goldbergs
09.00  Face off
10.00  ParaNorman
11.55 	Defiance
12.45  NCIS: Los Angeles
13.35  NCIS: Los Angeles
14.35  Last man on earth
15.00  The exes
15.30  The exes
15.55  99 saker man måste göra 
 innan man dör
16.55  Dragonheart
19.00  Simpsons
19.30  Simpsons
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Year one
23.10  Speed
01.25  Conan – barbaren
03.50  Seven psychopaths
05.35  The Goldbergs 

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  Det sitter i väggarna
12.15  Historieätarna
13.15  Julsmyckad fjällstig
13.20  Skicross: Världscupen
15.00  Fransk pojkvän
15.15  Matiné: Ett rum med utsikt
17.10  Gomorron Sverige
17.30  Strömsö
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  Dokument inifrån
21.00  Konstnärsdrömmen
22.00  Kylie Minogue sjunger in 
 julen
23.30  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  Go'kväll
11.45  Konstnärsdrömmen
12.45  Mobilfotograferna
13.15  Kameraentusiast
13.20  Skicross: Världscupen
15.00  Jul hos Claus
15.10  Barnmorskan i East End
16.25  En pysslig jul
17.10  Julpynt i särklass
17.15  Gomorron Sverige
17.35  Alpint: Världscupen
18.00  Rapport, Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt, Lokala nyheter
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Mitt i naturen
21.00  Morgans mission - ett år 
 senare
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  Morgans mission - ett år 
 senare
11.45  En pysslig jul
12.30  Mitt i naturen
13.30  Kobra, 14.00 Strömsö
14.30  Snöröjningsbalett på 
 Gardermoen
14.40  Opinion live
15.25  Jul hos Claus
15.35  Julhyllning till ABBA
16.25  Barnbarnen minns kung 
 Olav
17.05  Gomorron Sverige 
17.30  En sång om glädje i juletid
18.00  Rapport, Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt, Lokala nyheter
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Go'kväll
19.30  Rapport, Lokala nyheter
20.00  På spåret julspecial
22.00  Bröllop i Italien
23.55  Nattsändningar

06.00  Fråga doktorn
06.30  Morgans mission
07.30  Opinion live
08.15  En sång om glädje i juletid
08.45  Julkalendern: Selmas saga
09.00  Julkalendern: Selmas saga 
 - teckenspråkstolkat
09.15  Go'kväll
09.45  Guld på godset
11.45  Mitt i naturen
12.45  Julsnus
12.50  Historieätarna
13.50  Brittisk jul genom tiderna
14.40  Julkalendern: Selmas saga
14.55  Julvärd
15.00  Kalle Anka och hans 
 vänner önskar God Jul
16.10  Kan du vissla Johanna?
17.10  Tomten - en vintersaga
17.25  Julens berättelser
17.30  Julbön
18.00  Rapport
18.10  En sång om glädje i juletid
18.45  Julkalendern: Selmas saga
19.00  Karl-Bertil Jonssons julafton
19.30  Rapport
19.45  Julen
20.00  Sune i fjällen
21.30  Svensson, Svensson
22.00  Nattsändningar

11.10  En askungesaga
12.00  SVT Nyheter
12.05  Nikos resa
12.35  Inred med loppis
13.20  Åtta årstider
13.25  Skärvor av ett språk
13.55  Det söta livet - jul
14.25  En askungesaga
15.15  Inred med loppis
16.05  Beatles forever
16.15  Korrespondenterna
16.45  Ahmads resa
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Det söta livet - jul
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Hur smakar en julsaga?
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Hitlåtens historia - Twist in 
 my sobriety
22.45  Nattsändningar

11.10  En askungesaga
12.05  Nikos resa
12.35  Inred med loppis
13.20  Åtta årstider
13.25  Premiär på jiddisch
13.55  Det söta livet - jul
14.25  En askungesaga
15.15  Inred med loppis
16.00  SVT Nyheter
16.05  Beatles forever
16.15 	Profilerna
16.45  Dold
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Alpint: Världscupen
18.40  Gossopran i världsklass
19.00  Det söta livet - jul
19.30  Förväxlingen
20.00  Konsten att stjäla utan att 
 åka fast
20.30  Alpint: Världscupen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Nattsändningar

11.10  En askungesaga
12.00  SVT Nyheter
12.05  Nikos resa
12.35  Inred med loppis
13.20  Åtta årstider
13.25  Eallisilbbat – guldkorn från 
 marknaden
13.55  Det söta livet - jul
14.25  En askungesaga
15.15  Inred med loppis
16.00  SVT Nyheter
16.05  Beatles forever
16.15  Hundra procent bonde
16.45  Det söta livet - jul
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Sweden international 
 horse show - julshow
20.00  Drottningholmsteatern 250 år
20.55  Gro älskar jultomtar!
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Nattsändningar

08.55  Ahmads resa
09.25 	Profilerna
09.55  Hundra procent bonde
10.25  Det söta livet - jul
10.55  Åbo julfred
11.10  En askungesaga
12.05  Nikos resa
12.35  Inred med loppis
13.20  Åtta årstider
13.25  Naturreparatörerna
13.50  Barry's bespoke bakery
14.00  Drottningholmsteatern 250 år
14.55  Rubika
15.00  Vetenskapens värld
16.05  Grillat med Hrefna
16.30  Hur smakar en julsaga?
17.00  Sweden international 
 horse show - julshow
18.00  Christer Sjögren sjunger 
 Frank Sinatra
19.00  Kulturstudion
19.05  Beethoven - i afton damernas
19.55  Kulturstudion
20.00  Julkonsert med Adolf 
 Fredriks musikklasser
21.30  Midnattsmässa från Rom
23.15  Julens berättelser
23.20  Drottningholmsteatern 250 år
00.15  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Badhotellet
13.45  Halv åtta hos mig: England
14.50  Sveriges yngsta mästerkock
15.45  Husjägarna
16.50  Hela England bakar: 
 Julspecial
17.50  Jul med Ernst
18.25  Lotto, joker och drömvinsten
18.35  Jul med Ernst
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  Det tredje ögat
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.45  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Att bygga sitt drömhus
13.45  Halv åtta hos mig: England
14.50  Sveriges yngsta mästerkock
15.50  Husjägarna
16.50  Hela England bakar 
 - julspecial
17.50  Jul med Ernst
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Jul med Ernst
21.00  Diggiloo
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Det tredje ögat
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.45  Revolution
03.45 - 04.45  Undeniable
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.05  Hem till gården
12.35  Att bygga sitt drömhus
13.45  Halv åtta hos mig: England
14.55  Borta bäst, hemma värst
16.50  Hela England bakar 
 - julspecial
17.50  V75-Klubben
17.55  Jul med Ernst
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Bingolotto
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Bingolotto, forts
00.15  Sjätte sinnet
02.25 - 04.45  Star Trek: Nemesis
05.55  Lucky dog – en andra 
 chans 

06.25  Scooby Doo – sjö-
 odjurets förbannelse
07.55  Nyhetsmorgon
11.35  Madagaskar
12.55  Angels Sing
14.55  Hellenius hörna
16.00  TV4s julvärd: Bengt 
 Magnusson
16.05  En prins i New York
17.55  Keno
17.58  En prins i New York
18.22  Vad blir det för mat
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, joker och drömvinsten
20.05  O, helga natt
21.05  Tomten är far till alla barnen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Tomten är far till..., forts
23.30  Sherlock Holmes
02.05  Star Trek
04.30  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter 

 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.

Folkfes
t i 3 daga
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Dags för familjefest igen!
Barnaktiviteterna inleds på rredag med en kortege från Österrådaplan till torget. Årets tema är ”Cirkus”.

Koutställningen Dalbokon anordnas på fredag framför stora scenen på torget.

rien. Många besökare 

kom klädda så som 

de kunde ha kommit 

klädd om yran varit 

hundra år tidigare. 

Handlarna flyttade ut 

på trottoarerna. Fokus 

var på folkfesten.

Att återuppväcka denna 

känsla av folkfest, där många 

är med och skapar det hela, 

dit man kommer och deltar 

aktivt, är ett av målen med 

Kanalyrans nutida utveck-

ling. Därför är det roligt att 

kunna presentera en Kana-

lyra med så många skilda 

aktiviteter.
Givetvis hamnar musiken 

och artisterna i centrum. I år 

har vi ett sällsynt fint upp

båd, med allt från folkmu

sik, två brassensembler, till 

afghansk pop, ABBA och 

partymusik. Det blir nostal

gi när Jimsons återförenas 

i Håverud och det blir helt 

nytt när Sjömila spelar mu-

sik från sin nya CD. Jag har 

lyssnat på den flera gånger 

och säger: Missa inte. Det 

finns en reell chans att Sjö-

mila om något år eller två är 

så stora att vi inte kommer 

att ha råd med dem på Ka-

nalyran.
Men Kanalyran är så 

mycket mer än musik. Kor-

tegerna är en sådan sak. 

Barnkortegen brukar vara 

ett rent nöje att skåda och 

i år gör vi ett försök med 

att flytta lördagens kortege 

några timmar. Målet är att 

på ett par års sikt utveckla 

den till ett karnevalståg som 

blir en av centralpunkterna i 

lördagens program.

Bilar är ett annat tradi-

vanligt våra bilfirmor och 

visar sina senaste modeller.

För barnen finns det 

mycket att göra. Mejeriet 

kör som vanligt båda da-

garna, på fredagen kommer 

CirkusExpressen till Mel-

lerud och på söndagen den 

fantastiska teatergruppen 

Mimulus till Håverud. Bar-

nen har också en egen vari-

ant av Akveduktsjoggen.

Och så är det ju jord-

bruksaktiviteter fredag och 

lördag, Starke Man-tävling-

en, med en ny spektakulär 

gren, Smyrnas kaffetält och 

mycket mer, alltför mycket 

att räkna upp.

En stort lyft i år har va-

rit antalet sponsorer. Cirka 

70 företag i Mellerud med 

omnejd är med och stödjer 

plats i tidningen, på Kanaly

rans hemsida och i det pro-

gram som delas ut på yran. 

Sponsorerna har också fått 

en dekal de kan sätta upp 

som visar att de stödjer oss.

Och ett tack till de fören-

ingar som är med på olika 

sätt, genom att ordna akti-

viteter, ta på sig arbetsupp-

gifter och på annat sätt. De 

är också centrala för genom-

förandet av yran.

Och slutligen tack till alla 

ni som besöker yran. En 

folkfest är inget utan folk. 

Hoppas ni får tre riktigt 

härliga dagar och må väd-

rets makter vara med oss.

 Lars Nilsson

2016

Melleruds GK 28 maj 
Dagsholm GK 2 juli
Forsbacka GK 20 augusti

Final 2016 påMellerud GK  den 17 september

Idogt arbeteDe senaste åren har fokus lagts på greener och spelytor på Dags-holms GK. Nu är banan vida känd för sin höga kvalitet, mycket tack vare idogt arbete och välutbildad banperso-nal, framhåller Niklas Jansson, banchef och arrendator
– Sid  10 & 11 –

Nyheter på Forsbacka

Gasolgrill Landmann 12792.   Avalon 4+1 brännare. Gasolgrill med all utrust-ning du behöver för att lyckas med grillen.Ord. pris: 5995:- Nu: 4995:-

Högtryck på väg!Erbjudandena gäller t.o.m. 23/6 2016.

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Vard 7-17 Lör 10-13

SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00 / Vard 6.45-17 Lör 9-13

ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00 / Vard 6.45-18 Lör 10-13

www.optimera.se   

Klotgrill Landmann 11100.   Rejäl 57 cm klotgrill med  
askuppsamlare, samt   helemaljerat klot med  termometer i locket.Ord. pris: 1195:-Nu: 995:- Högtryckstvätt Nilfisk C130.2-8PAD.   Kompakt och ergonomisk  

högtryckstvätt.Nu: 1995:- 

KlotgrillLandmann 11100995:–Ord. pris: 1195:-

 

Arbetsglädje och vi-känsla i Mellerud

För tredje året är Chris-ter Stolpen klubbchef på Forsbacka GK. Klubben har laddat för en händelserik säsong med flera nyheter. Fors-backas nya välmeritera-de pro Birgitta Hansen kommer närmast från Billeruds GK. 13:e green är omlagd och övervåningen på herrgården har genom-gått en uppfräschning.
– Sid 4 till 7 – 

En populär golftour som lockarDet är nu elfte året som Dalsland Tour arrangeras, 
sedan 2010 i samarbete med Melleruds Nyheter. Intresset är stort som van-ligt och de tre golfklubbar 

som anordnar deltävling-arna har jobbat hårt för att 
banorna ska vara i bästa skick inför säsongen.Mellerud har fått en nytändning där ideella krafter stöttar till med banarbetet, Forsbacka flag-

gar för flera nyheter och medlemmarna strömmar till Dagsholms fina bana.

LÖRDAG 30 JULI
LÖRDAG 30 JULI
LÖRDAG 30 JULI
LÖRDAG 30 JULI

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN
för programtidning med karta och anmälningslista

Herrljunga Folkets park Bilisten i Floby

Paroy i Herrljunga 
Tempo i Vedum

Paroy i Annelund  
Statoil Naum

Kents Bilar och Bensin, Skölvene ICA Supermarket Nossebro

Statoil Vårgårda 
OK/Q8 Vårgårdarasta

Kullingstrofén
anordnas av
Kullings MS

Dals Stefan Grönberg är trea i B-klassen i Mega Rally Cup.

Här är tolv av alla Kullingsvinnare genom åren.

Totalsegraren i Kullingstrofén 2015 Jerker Axelsson.

Bilder
från 2015 
Sid 8 - 10

Vinnare är vi allihopa!
– Sidan 12-13 –

Se läget i cuperna!
– Sidan 4-7 –

2016

Akvedukten • Golf • fiske  

CAmpinG • kAnAlyrAn  
utflyktsmål • mAt • Boende

20162016201620162016

Sommarmagasin
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YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Behöver du en 
egen tidning?
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD - Askedalen Kullen 1,2 
En vacker och välskött idyll med närhet till Vänern. 
Grönskande trädgård. På tomten finns också ett 
fritidshus från 70-talet med tillhörande uthus samt 
garage, uthus och vedskjul. 

Pris 950.000:- 

ÅSENSBRUK - Valsvägen 2 
Villa i Åsensbruk med natursköna omgivningar och 
promenadavstånd till fin badplats. Mellan 2002-
2013 har många renoveringar gjorts. Delvis ingla-
sad altan på baksidan och balkong på framsidan. 

Pris 975.000:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Hemtrevlig villa med barnvänligt läge! Välskött 
1½-planshus med fina, tilltalande rum och bra plan-
lösning. Lättskött tomt med ett lugnt läge i utkanten 
av trivsamt bostadsområde. Fristående garage. 

Pris 975.000:- 

Julerbjudande!
Nyfiken på vad din  

bostad är värd?
Välkommen att boka in en kost-

nadsfri muntlig värdering hos oss!*
*gäller tom. 170331

MELLERUD - Humlegatan 1 
1½-plansvilla med källare. 5 rum och kök. Stort 
vardagsrum med fint parkettgolv. Uterum och stor 
balkong. Praktiskt och energismart uppvärmnings-
system. Fristående garage. 

Pris 650.000:-

NYINKOMMET!
God Jul 

& 
Gott Nytt År

önskar 
Olle Nellbro

Catrin Selenwall

Storg. 10,  MELLERUD 
0530-131 10

fastighetsbyran.se

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Fröken Frimans krig - syntolkat
22.00  Julhyllning till ABBA
22.50  Svensson, Svensson
23.20  Hur smakar en julsaga?
23.50  Strömsö
00.20  Inred med loppis
01.05  Hitlåtens historia - Twist in my 
 sobriety
01.35  Det handlar om dig - syntolkat
02.05  Min livstid - teckenspråkstolkat 

21.00  Our zoo
21.55  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.50  Det sitter i väggarna
23.50  Konstdeckarna
00.50  På spåret julspecial
02.50  Idrottens himmel och helvete - 
 syntolkat 

21.00  Our zoo
21.55  Min sanning: Petra Mede
22.55  Sven-Bertil
23.55  Konstdeckarna
00.55  Amy
03.00  Min livstid - teckenspråkstolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Kvalitet
15.30  Att leva på Grönland
16.00  Fantastiska hus
16.30  Lärlabbet
17.00  Den rosa pärlans hemlighet
17.50  Kungliga fotografer
18.50  Island runt
19.30  Studio natur
20.00  Frozen planet
21.00  Drottning Elizabeth II: Ett liv på 
 tronen
21.55  Englands blodiga historia
22.40  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
23.40  Jugoslaviens historia
00.35  Nattsändningar

13.00  UR Samtiden
16.00  Historiska personligheter
16.25  Kvalitet
16.55  Vintagelyx i LA
17.20  Fantastiska hus
17.50  Att leva på Grönland
18.20  Drottning Elizabeth II: Ett liv på 
 tronen
19.15  Den rosa pärlans hemlighet
20.10  The Tribe
21.00  Bygga hus av skrot
21.45  Sex genom världshistorien
22.35  Attenborough 90 år: Ryggrads-
 djuren
23.35  De levande öarna: Galapagos
00.25  Historiska hemligheter: Eldorados 
 guld
01.15  Vintagelyx i LA
01.40  Lärlabbet 

13.00  UR Samtiden
16.00  Bygga hus av skrot
16.45  Attenborough 90 år: 
 Ryggradsdjuren
17.45  Civilisationens födelse
18.35  Framtidens öar
19.30  Englands blodiga historia
20.15  Seriestart: Dinosaurierna
21.00  Sex genom världshistorien
21.50  Frozen planet
22.50  NSA
23.35  Cyberbrott: Nätets nya 
 kriminella
00.00  Historiska hemligheter: 
 Vinlandskartan
00.50  Digital fasta mot stress 

06.00  Wizard wars
06.45  Seinfeld
07.10  Face off
08.00  K-9: PI
10.00  Last man on earth
10.25  Enlisted
10.55  The exes
11.20  Dragonheart
13.30  NCIS: Los Angeles
16.20  Simpsons
18.20  Hot shots – höjdarna!
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Ghostbusters
00.10  2 1/2 män
00.40  Anger management
01.10  How I met your mother
02.10  The marine 3: Homefront
03.40  Enlisted
04.00  The exes
04.25  Chevaleresk: Stilsäkert med Måns 
 & Wiberg
04.50  112 Aina
05.15  The Goldbergs
05.35  Seinfeld 

06.00  Face off
07.40  Stargate SG-1
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
12.25  Jims värld
12.55  Ghostbusters
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  En galen natt
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.15  Family guy
03.05  Werewolf: The Beast Among Us
04.30  American dad
04.55  Legit
05.15  My name is Earl
05.35  Seinfeld 

06.00  Face off
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  Homefront
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.25  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  My name is Earl
03.45  American dad
04.10  Nattsändningar

06.00  Strömsö
06.30  En sång om glädje i 
 juletid
07.00  Julotta
08.00  Gossopran i världsklass
08.20  Brittisk jul genom tiderna
09.10  Landet runt
09.40  Kobra
10.10  Barnbarnen minns kung Olav
10.50  Det sitter i väggarna
11.50  Konstnärsdrömmen
12.50  På spåret julspecial
14.50  Nötknäpparen
16.25  Matiné: Tjuvarnas jul
17.55  Julens berättelser
18.00  Rapport
18.10  Nordisk julkonsert
19.30  Rapport
19.45  H.M. Konungens jultal
20.00  Sven-Bertil
21.00  Seriestart: Fröken Frimans krig
22.00  Philomena
23.35  SVT Nyheter
23.40  Kylie Minogue sjunger in julen
01.10 - 01.55  Tjockare än vatten
05.35  En sång om glädje i juletid 

06.05  Nötknäpparen
07.40  På spåret julspecial
09.40  Engelska Antikrundan
10.40  Nordisk julkonsert
12.10  Fröken Frimans krig
13.10  Inför Idrottsgalan
13.15  Sven-Bertil
14.15  Hommage till mina vänner och 
 min far
15.45  Lady och Lufsen
17.00  Seriestart: Our zoo
17.55  Julens berättelser
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.14  Sportnytt
18.20  Fikon
18.30  Seriestart: Selma
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Den unge Zlatan
21.40  Seriestart: Vi är inte längre där 
 (Sista året med Kent)
22.50  SVT Nyheter
22.55  Medan bocken brinner
23.55 - 00.25  Kvarteret Skatan
05.00  Selma 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige 
 sammandrag
06.30  SVT Nyheter
06.40  Gobitar ur Gomorron Sverige
06.55  Gomorron Sverige
10.00  Kvarteret Skatan
10.30  Alex & Sigge: Meningen med livet
11.30  Den unge Zlatan
13.10  Vi är inte längre där (Sista året 
 med Kent)
14.20  Selma
15.20  Inför Idrottsgalan
15.25  Gomorron Sverige sammandrag
15.50  Matiné: Dollar
17.05  Our zoo
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.14  Sportnytt
18.20 	Ledas	längtan	-	en	svanfilm
18.30  Selma
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Jag är Ingrid
21.50  Vi är inte längre där
23.00  SVT Nyheter
23.05  Alex & Sigge: Meningen med livet
00.05 - 02.00  Ishockey: Junior-VM
05.00  Selma 

09.00  SVT Nyheter
09.05  Skärvor av ett språk
09.35  Hitlåtens historia - Twist in my 
 sobriety
10.05  Julotta
11.05  Julens berättelser
11.10  Ägglikör till jul
11.15  Fransk pojkvän
11.30  Nobel 2016 : BBC Hardtalk
12.00  SVT Nyheter
12.05  Kulturstudion
12.10  Beethoven - i afton damernas
13.00  Kulturstudion
13.05  Julkonsert med Adolf Fredriks 
 musikklasser
14.35  Kulturstudion
14.40  Stillbild
15.00  Nobel 2016: Snillen spekulerar
16.00  SVT Nyheter
16.05  Konsten att stjäla utan att åka fast
16.35  Anslagstavlan
16.40  Världens starkaste Bella
16.55  Livet är underbart
19.05  Den lilla pingvinens vinter
20.00  Min sanning: Petra Mede
21.00  Amy
23.05  Julens berättelser
23.10  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Premiär på jiddisc
09.35  På tunn is
10.00  Julens berättelser
10.05  Gudstjänst
10.50  Julens berättelser
10.55  Stråkmakaren
11.00  Christer Sjögren sjunger Frank 
 Sinatra
12.00  SVT Nyheter
12.05  Dvoraks cellokonsert med Jakob 
 Koranyi
12.50  Den lilla pingvinens vinter
13.45  Det susar i säven
15.10  En askungesaga
16.00  SVT Nyheter
16.05  Sweden international horse show - 
 julshow
17.05  Beatles forever
17.15  Grillat med Hrefna
17.40  Överlevarna
19.00  Seriestart: Konstdeckarna
20.00  Seriestart: Kvinnorna på fröken 
 Frimans tid
21.00  Aktuellt
21.15  Sportnytt
21.30  Höstsonaten
23.00  Nattsändningar

09.20  Konsten att stjäla utan att åka fast
09.50  Seriestart: Läkarkandidaterna
10.20  Läkarkandidaterna
10.50  Alpint: Världscupen Santa Caterina
12.10 - 12.15  SVT Nyheter
12.35  En askungesaga
13.25  Seriestart: Romantik i djurvärlden
14.20  Fjällrävslyan
14.25  Gudstjänst
15.10  En askungesaga
16.00  SVT Nyheter
16.05  Konstdeckarna
17.05  Beatles forever
17.15  Seriestart: Ahmed och Team Physix
17.30  Oddasat
17.35  Nyhetstecken
17.45  Uutiset
17.55  Åtta årstider
18.00  Engelska Antikrundan
19.00  Konstdeckarna
20.00  Fotboll: EM-krönikan 2016
21.00  Aktuellt
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Seriestart: What remains
22.35  Romantik i djurvärlden
23.30  Ishockey: Junior-VM
00.05  Nattsändningar

06.15  Sammys äventyr 2
07.55  Nyhetsmorgon
11.35  Madagaskar 2
13.05  Den oändliga historien
15.05 	Harry	Potter	och	den	flammande	
 bägaren
17.55  Keno
17.58 	Harry	Potter	och	den	flammande	
 bägaren, forts
18.20  Vad blir det för mat
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Kungahuset 9-5
21.30  Hamilton: I nationens intresse
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Hamilton: I nationens intresse, 
 forts
23.55  The dictator
01.40  Star Trek: Into darkness
04.20 - 04.55  Jamie Oliver: Middag på 
 15 minuter
05.55  Det stora fyndkriget - Kanada 

06.30  Scooby-Doo: Vampyrsånger
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Happy feet
13.15  Släkten är värst
15.25  Familjen är värre
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Keno
19.35  Bröllop i kikar'n
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Ett päron till farsa i Las Vegas
00.10  Jackass: The movie
02.05 - 04.45  Mississippi brinner
05.45  Det stora fyndkriget - Kanada 

06.15 	Postis	Per:	filmen
07.50  Nyhetsmorgon
11.30  O, helga natt
12.30  Jack Frost
14.30  The goonies – dödskallegänget
17.00  Meet the parents: Little Fockers
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Vad blir det för mat
20.00  Orup på Rondo
21.30  Sällskapsresan
22.00  Nyheterna
22.05  Sporten
22.08  Väder
22.15  Sällskapsresan, forts
00.05  Mission: Impossible
02.20  Arthur 
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

 Tel. butik 105 04  Mellerud
 Priser gäller v. 51. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Fiskbilen hos o� 
Fredag 10-18

Öppettider  
Julafton 7-14
Juldagen 10-22
Annandagen 10-22
Nyårsafton 7-18
Nyårsdagen 11-22

Majonnäs i tub
Kavli. 275 g.
Jfr pris 36:36/kg.

Noblesse
Marabou. 150 g. 
Jfr pris 66:67/kg.
Max 2 köp/hushåll

Lax
ICA. 200 g. Skivad. Gravad, 
kallrökt, rimmad. 
Jfr pris 150:00/kg.

Cheddar
Kvibille. Ca 500-1400 g. 32%,
6 mån. Gäller ej whisky, 
jubileumscheddar.
Jfr pris 69:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Aladdin/Paradis
Marabou. 400-500 g. 
Jfr pris 98:00-122:50/kg. 
Max 2 köp/ahushåll.

Risgröt Felix. 500 g.
Rullpack. Jfr pris 15:00/kg.

Julmust
Apotekarnes. 140 cl. 
Jfr pris 3:57/liter 
+ pant 2 kr.
Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst10ª 
/ST

superklipp

Sill i glas
Abba. 210.240 g.  
Jfr pris 31:25-62:50/kg,
53:57-75:00g utan spad.
Max 1 köp/hushåll

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst5ª 
+ pant

superklipp

30ª 
/st

KORT
PRIS

69ª 
/kg

69ª 
KORT
PRIS

Majonnäs i tub

Felix. 500 g.

10ª 
/st

10ª 
KORT
PRIS

30ª 
4 för4 för

KORT
PRIS

Minst
25%

rabatt

53:57-75:00g utan spad.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

15ª 2 
för

superklipp

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst49ª 
/st

superklipp

God jul önskar Magnus
med personal

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:-

Fyra elever på Rådaskolan till final

De fyra eleverna som gått vidare i mattetävlingen. Överst från vänster: Handledaren Hoang, Birger Arvidsson 8A, Anselme Leroy 9A. Främst från 
vänster: Souzan Kasem 9C och Maria Fredriksson 9B.

Rådaskolans årskurs nio placeras sig på en fantastisk 
tredjeplats i den rikstäckande ”Högstadiets matema-
tiktävling”. Fyra av Rådaskolans elever har kvalat in 
till finalen i den individuella tävlingen som sker den 21 
januari på Danderyds gymnasium.

I lagtävlingen deltog ett par 
100 skolor runt om i landet. 
På första plats placerade sig 
Engelbrektsskolan i Stock-
holm på 40 poäng, med IES 
Uppsala på andra plats med 
39 poäng. Rådaskolan, som 
deltog med 16 elever i års-
kurs nio, fick 37 poäng och 
en hedrande tredjeplats. Det 
var första gången Rådasko-
lan deltog i tävlingen.

Fyra av Rådaskolans elev-
er är dessutom uttagna att 
delta i finalen i den individu-
ella tävlingen. Dessa är An-
selme Leroy 9A, Maria Fre-
driksson 9B, Birger 
Arvidsson 8A och Souzan 
Kasem 9C. De har god hjälp 
av handledaren och mattelä-
raren Hoang.

– De elever som gått vida-
re kan beskrivas med två ord; 
de jobbar hårt jämfört med 
andra elever och är ambitiö-

sa. De använder sig av raster 
för att plugga eller stannar 
kvar efter skolan ibland. Jag 
hjälper dem med hur de ska 
tänka och med olika metoder, 
berättar Hoang, som ur-
sprungligen kommer från 
Vietnam.

Han förklarar att länderna 
i Asien oftast har höga resul-
tat i mattetester, på grund av 
elevernas inställning och bra 
strategier. Hoang vann själv 
en matematiktävling i Viet-
nam med 540 deltagare när 
han gick i årskurs åtta.

Blandar strategier
– Jag försöker blanda strate-
gier från både Asien och 
Sverige i undervisningen och 
vi har förbättrat resultaten i 
mina grupper, säger Hoang.

Syftet med tävlingen är att 
stimulera intresset för mate-
matik och matematikstudier 

bland grundskolans elever. 
Här testas elevernas pro-
blemlösningsförmåga, krea-
tivitet och fantasi. Fokus 
ligger på logiskt tänkande, 
problemlösning och att kun-
na uttrycka sig i matematiskt 
språk.

– Jag tycker att problem-
lösning är roligt, man kan 
tänka på olika sätt och använ-
da olika metoder, säger An-
selme.

– Vi vill ju lära oss mer, 
kunskap är alltid bra, konsta-
terar Birger.

– Det är roligt med matte, 
provar man inte så vet man 
inte om det lyckas, under-
stryker Maria. Souzan, som 
bara varit i Sverige ett år, ler 
och förklarar att matteprovet 
inte alls var svårt. Hon är inte 
nervös inför finalen heller. 

– Jag rekommenderar 
eleverna vad de behöver job-
ba med utifrån mina erfaren-
heter, men de bestämmer 
själva om de vill arbeta, säger 
Hoang.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se


