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Vinnande stafettlaget. Från vänster: Samuel Henning, Saga Broberg, Johan Hellgren, 
Dennis Carlsson, Oscar Johansson, Monica Jansson och Dick Johansson.

Hela familjen samlad. David Flöisbon och Fredrica Dahlman Flöisbon med barnen Oscar 3,5 år, Tilda 5 år och lille August. Foto: 
Susanne Emanuelsson.

August var först ut

Lille August Flöisbon från Mellerud kan titu-
lera sig som ”Årets förstfödda dalslänning”. 
Han kom till världen klockan 03.52 på nyår-
snatten, efter en snabb förlossning på Näl. Hans 
föräldrar heter Fredrica Dahlman Flöisbon och 
Davis Flöisbon. August har även två syskon, 
femåriga Tilda och Oscar 3,5 år.

– Vi hade gäster hemma på nyårskvällen och 
räknade ner timmarna eftersom vi så gärna 

ville att han skulle födas 2017, berättar Fredri-
ca. Första värkarna kom 02.15, sedan gick det 
snabbt. August vägde 3 946 gram och var 52 
centimeter lång.

Vid hemkomsten förra tisdagen möttes Au-
gust, Fredrica och David av ballonger vid en-
trén, tårta och presenter.

– Sidan 4 –

Skidläger i Norge
67 barn, ungdomar och vuxna från SK Granan reste på tränings-
läger i norska Sjosjoen den 5 till 8 januari. Förutom skidträning 
anordnades även tävlingar för deltagarna.

– Sidan 15  –

Nuntorpskolans 
besättning splittras

Den fina besättningen på Nuntorpskolan skingras nu när utbild-
ningen upphör. Nuntorp är ensa skolan i Sverige som ligger i 
topp med exteriör på sina SRB-kor.

– Sidan 12 –

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

Matlåda 
i plast med bestick

Rek. ca pris 35:-

29:-

MÅNADENS VARA
JANUARI

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 2.

Köttbullar
Garant  ,  350 g, jfr-pris 28,57/kg .
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 2

Tvättmedel, 
Sköljmedel
Fixa, gäller tvättmedel pulver 850 g, sköljmedel 
750 ml. Jfr-pris 0,26-0,42/tvätt.

Formbröd  
Eldorado, skivat, 600 g, jfr-pris 16,67/kg.

Vaniljhjärtan  
Dafgård, 57 g, jfr-pris 87,72/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!
Färsk 
band-
pasta  
   Garant, gäller även 
lasagne, 200-250 g.
jfr-pris 20,00-
25,00/kg 

 10:- 
         

 /st 

5:-
/st

10:-
         

 /st 

Philadelphia
175-200g, jfr-pris 50,00-57,14/kg.

10:-
2 för

för Bonuskunder

10:-
för Bonuskunder

/st

10:-
         

 /st 

Temasidor 
Studier och utbildning

Läs om Marcus Ljungdahls karriär som framgångsrik fastig-
hetsmäklare i Stockholm. Häng även med och läs om Melleruds 
scoutkår och deras aktiviteter.

– Sidorna 8 och 9 –
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ÅRSMÖTE
Erikstads Bygdegårdsförening

Söndag 15/1 kl. 14.00 i bygdegården
Förhandlingar, servering

Kl. 17.00 visas filmen Ingen sommar utan krom
Fika 50 kr. Filmen finns för försäljning

       Välkomna!                  Bygdegårdsföreningen och

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

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Premiär

Assassin´s Creed
Onsdag 11/1 kl. 19.00
Söndag 15/1 kl. 19.00
Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 55 min.

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

 

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Tisdag 17 januari kl. 11.00 Sittgympa 
Onsdag 18 januari kl. 10.00 Stickcafé

Torsdag 19 januari kl. 10.00 Bingo
Alla hjärtligt välkomna!

Idé-gruppen Älvan i samarbete med
Vuxenskolan och Café Älvan

DAX IGEN
Föreningshuset Åsensbruk

Lördag 21 januari kl. 16.00
Jimsons, SA:LAMI+, Stellan Johansson,

Jonny De Capretz, Madde & Sarah samt Signe Nilsson
Kaffeservering • Lotterier

Biljetter à 100:- hos Coop, Åsensbruk
och Medborgarkontoret

Arr: Föreningshusalliansen

Knytkalas Erikstads bygdegård
Lörd. 28 jan. kl. 21-01

Dans till

Förköp Eivor 070 625 14 76 eller 
Kerstin 070 385 77 29 (kvällstid) Pris 200 kr. 
Välkommen!   Erikstads bygdegårdsförening

Meddelande från
Majblomman!

I år har vi  
ändrade rutiner!

Vi tar beslut om bidrag 
vid 4 tillfällen/år och 
det gäller ansökningar 
som kommer in 1/2, 
1/5, 1/9 och 1/12.

Allt för att hjälpa så 
många som möjligt.

Majblomman  
Mellerud/Kroppefjäll

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

11 jan- 18 jan 2017
2:a söndagen efter Trettondedagen
”Livets källa ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.
Tor 14.30  Bolstad församlings barnkör startar i Grin-
  stads församlingshem.
Sön 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tis 17/1 18.30  Bolstads församlingskör startar i Grinstads 
  församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Tor  19.00  Järns sångkör terminsstart i Kyrkans hus.
Sön 18.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tis 17/1 11.30  Andakt på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 17/1 14.30  Andakt på Berg, Lena Hildén.
Tis 17/1 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Tis 17/1 19.00 Ekumenisk bönevecka, Bönekväll i 
  Smyrnakyrkan.
Ons 18/1 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, ingår i Böneveckan,
  Biskop Sören Dalevi, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 17.30  Skålleruds Drängar startar i Skålleruds 
  församlingshem.
Ons 19.00  Skålleruds församlingskör startar i 
  Skålleruds församlingshem.
Sön 18.00  Psalmsångsgudstjänst i Skålleruds kyrka. 
  ”Julens önskepsalmer” Marit Järbel. Kyrkfi ka.
Tis 17/1 16.00  Ungdomsgruppen startar i Skålleruds 
  församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 15.00  Örs barnkör startar i Karolinerskolans 
  musiksal.
Ons 18.30  Örs kyrkokör startar i Stakelunds 
  församlingshem.
Sön 11.00  Högmässa i Gunnarsnäs kyrka, Marit Järbel.
Mån 16/1 15.00 Örs kyrkliga syförening träffas hos Birgitta 
  Landegren.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000:-   - 53 rop
VSH - JACK 4.000:-  – 37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 14/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack ca 2.400:-

MELLERUD  

MÅNADSMÖTE 
onsdag 18/1 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Underhållning: Gubes
 Kaffe, smörgås och gröt  - Lotteri

Hör av er om ni önskar skjuts Ingegerd 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

Arr: Personalklubben Råmeo

Jonas Helgesson 
författare ståuppkomiker

Onsdag 1 februari kl. 18
Kulturbruket på Dal
80 min

www.jonashelgesson.se

Råmeomedlemmar gratis mot
uppvisande av medlemskort
Övriga 50:- 
Biljetter köpes på Medborgarkontoret

Lördag 14/1  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor
Kielkryss 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!

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Nu har vi öppnat igen 
efter en liten 
renovering av lokalen. 

Välkommen in till oss!

Kapellgatan 1, Mellerud | 0530-100 23 | www.fothalsanimellerud.se

Månadens erbjudande20%
på utvalda stödstrumpor

Ann-Sofie, Marina och Annica

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 17 januari

Semlor
2-pack 25:-
Torget, Mellerud • Tisdag 31 januari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 28 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 28 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Välkomna!

Vi har flyttat vår caféverksamhet

Öppningserbjudande
Torsdag till söndag

Kaffe & Budapestbakelse

39:-

  
Sunnanå Restaurang & Konferens  

vid golfbanan

från Bloms till
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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!

Venous Centre besöker Mellerud 

och har en tillfällig mottagning.  

Vi tar reda på  orsaken till dina 

 besvär med  åderbråck. Boka tid 

 för en ultraljuds undersökning. 

Eventuell behandling utförs på  

vår klinik i Läkarhuset   Göteborg. 

Privat sjukvårdsförsäkring 

 accepteras. Ej frikort.

 DATUM: 27 januari

 PLATS: Tandläkarhuset,  
  Bergsgatan 9

 BOKA TID: 031-81 09 08

 LÄKARE: Håkan Gerdes 

Sveriges främsta specialister på åderbråck,  
med kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 Läs mer på www.scandinavianvc.se.

Ny anslagstavla
Melleruds kommun har fått 
en ny offentlig anslagstavla. 
Den sitter innanför glaset i 
före detta spelboden på Stor-
gatan. Den sköts av Medbor-
garkontoret och det är också 
den som önskar få något 
uppsatt lämnar in sitt anslag.

 Regler för tavlan:
Anslagstavlan reserveras 

för affischering kring evene-
mang i Mellerud med om-
nejd. Evenemangen ska vara 
öppna för allmänheten (med 
eller utan entréavgift).

Inga anslag för uthyrning-
ar, försäljningar, interna för-

eningsaktiviteter med mera.
Maxstorlek 40 gånger 50 

centimeter. Om allt inte får 
plats gäller följande priorite-
ringsordning:

1. Evenemang i Melleruds 
kommun

2. Evenemang i övriga 
Dalsland (inklusive Brålan-
da och Frändefors)

3. Evenemang i Väners-
borg och Trollhättan

4. Övriga evenemang
Evenemang som äger rum 

de närmaste fyra veckorna 
har förtur.

Assassin’s Creed
Genom banbrytande teknik 
som låser upp Callum Lynchs 
(Michael Fassbender) gene-
tiska minnen får han uppleva 
sin förfader Aguilars äventyr 
i 1400-talets Spanien. Cal-
lum upptäcker att han här-
stammar från ett mystiskt 

och hemligt sällskap, Assas-
sinerna, och erhåller kunskap 
och förmågor för att ta sig an 
den grymma och kraftfulla 
Tempelherreorden i nutid. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 11 och 
söndag 15 januari.

Ben Rouse till 
ukuleledagen

Årets ukuleledag i Kultur-
bruket på Dal får internatio-
nellt besök. Det är engels-
mannen Ben Rouse som 
kommer. Han kommer att 
finnas på plats hela dagen 
och dessutom hålla en clinic 
där han lär ut lite olika uku-
leleknep. 

Ben Rouse tillhör kretsen 
runt The Ukulele Orchestra 

of Great Britain och kallas in 
när någon av dem är borta. I 
våras spelade han bas med 
gruppen under deras sverige-
turné och i december turne-
rade han med dem i USA, den 
gången som ukulelespelare.

Ben har också hållit uku-
lelekurser och ordnat uku-
lelefestivaler i södra Eng-
land.

Coola tanter
Lördagen den 7 januari 
var det vernissage på 
biblioteket. En riktigt 
häftig utställning står till 
besökarnas förfogande. 
Det är kvinnor målade al-
ternativt tecknade på ett 
sätt som vi inte är vana vid.
Med utställningen ”Coola 
tanter” vill Moa Andersson 
ändra synen på kvinnligt 
åldrande. Den kretsar kring 
föreställningen om tanten 
och vad hon skulle kunna 
vara. På väggarna hänger 
bilder av barbröstade, pier-

cade, rökande damer i dread-
locks eller klassiska punkatt-
ribut. 

– Bilden av äldre kvinnor 
är att de bara bakar bullar till 
barnbarnen eller bor på ål-
derdomshem och får dålig 
mat, säger Moa och jämför 
med män som Micker Jagger 
som kan behålla sin stil upp 
i hög ålder utan att det höjs 
på ögonbrynen. Min fråga är 
om kvinnor bara kan vara 
rebeller när de är 17 år?

Utställningen pågår till 28 
januari.

Några exempel på utställningens ”coola tanter”. Foto: Privat.

Dags för Dax igen
Lördag 21 januari är det 
dags igen för den årliga 
stödgalan för Förenings-
huset i Åsensbruk, DAX 
IGEN. 
Årets artister är Jimsons, 
SA:LAMI+, Stellan Johans-
son, Jonny De Capretz, Mad-
de och Sarah samt Signe 
Nilsson.

Dax igen är en tradition 
som går tillbaka till 1960-ta-
lets mitt, då Dragspelsklub-
ben i Åsensbruk samlade 
ihop lokala förmågor till ga-
lor med den titeln. Jimsons är 
ett av de band som spelade 

på dessa galor. I samband 
med att pappersbruket i 
Åsensbruk lades ner återupp-
väcktes traditionen, nu som 
ett sätt att säkra den fortsatta 
driften av föreningshuset. 
Huset drivs av Förenings-
husalliansen, som består av 
Skålleruds Hembygdsfören-
ing, Skålleruds Byalag och 
Spångens Motorbåtsklubb.

Som vanligt ställer samtli-
ga artister upp gratis och som 
vanligt går hela överskottet 
från entréavgifter samt fika- 
och lotteriförsäljning oav-
kortat till föreningshuset.

Jimmy Wressel – en av
utmanarna i Gladiatorerna

Jimmy Wressel vid rullbandet i 
hinderbanan. Foto: TV4.

26-årige Jimmy Wressel 
kommer att delta i tv-pro-
grammet Gladiatorerna 
lördag 28 januari.
Det är inte första gången som 
Jimmy medverkar i det popu-
lära tv-programmet. För nå-
got år sedan hoppade han in 
som reserv då en ordinarie 
utmanare skadat sig. Då gjor-
de Jimmy mycket bra ifrån 
sig även om han inte vann 
och detta gav uppenbarligen 
mersmak.

– Jag sökte igen för skojs 
skull eftersom jag ville få 
revansch, dessutom var det 
kul att få ett ”eget” program, 
säger Jimmy.

Nytt för i år är att utmanar-
na tävlar i fristående avsnitt 
och nya segrare koras varje 
vecka. Man tävlar också med 
olika teman, exempelvis 

Aktuellt på bio

bonde mot bonde, polis mot 
brandman och tvilling möter 
tvilling.

Spannmålsbonde
Jimmy Wressel, som  bor på 
en gård söder om Mellerud 
och är spannmålsbonde för-
utom att han driver eget fö-
retag i Brålanda, möter tjur-
farmaren Marcus Andersson 
från Odensbacken lördagen 
den 28 januari.

– Det var roligt att vara 
med, programmet är ju redan 
inspelat. Fast jag hade inte 
tränat något speciellt inför 
det, säger Jimmy leende.

I år står totalt 56 utmanare 
redo att möte de tuffa Gladi-
atorerna. Programledare är 
Gry Forsell, till sin hjälp har 
hon Anders Timell, Niklas 
Wikegård och Jesper Huss-
felt.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Söker bidrag
Dalskogs bygdegårdsfören-
ing ansöker om ekonomiskt 
stöd från Melleruds kommun 
på 12 000 kronor, för att en-
ergieffektivisera bygdegår-
den samt installera en luft-
värmepump. Idag värms 
fastigheten upp med direkt-
verkande el. Även hand-
kapprampen i anslutning till 
entrén behöver renoveras.

Bygdegårdsföreningen 
avser att söka ekonomiskt 

stöd av Boverket (50 pro-
cent) och stå för 20 procent 
av kostnaden själva. Den 
totala summan ligger på  
40 000 kronor. För att få bi-
drag via Boverket krävs dock 
att Melleruds kommun be-
viljar bidrag på minst 30 
procent. 

Bygdegårdsföreningen 
har för avsikt att starta reno-
veringsarbetet under som-
maren 2017.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
 Skolan

 Vecka 3
Måndag 16/1: Ugnstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli.
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 17/1: Aromatisk vintergryta med 
potatis och blomkål.
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 18/1: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 19/1: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.  
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 20/1: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 21/1: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Söndag 22/1: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, herrgårdsgrönsaker och 
äppelmos.
Dessert: Lingonfromage.
Hemtjänstens alternativ v. 3
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt. 

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

Tisdag Aromatisk vintergryta* 
med bulgur och blomkål.
Alt: Quorngryta. 

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

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

Fredag Stekt kycklinglårfi lé* 
med currysås och pasta, skivade 
morötter.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Veckans Lunch

August – årets förstfödda dalslänning
Han var beräknad att 
komma till världen den 
30 december, men inte 
förrän klockan 03.52 den 
1 januari föddes August 
Flöisbon. Därmed kan han 
tituleras ”Årets förstföd-
da dalslänning”.
Familjen bor på Odengatan i 
Mellerud sedan 2009. Pappa 
heter David Flöisbon, 32 och 
mamma Fredrica Dahlman 
Flöisbon, 31. August har 
även två syskon; Tilda 5 och 
Oscar 3,5, som längtat länge 
efter sin lillebror.

– Vi hade gäster hemma på 
nyårskvällen och räknade 
ner timmarna, för vi ville 
gärna att han skulle födas 
2017. De första värkarna 
kom klockan 02.15 och efter-
som Oscar hade bråttom till 
världen när han föddes så 

åkte vi direkt. Vi kom fram 
till Näl klockan 03.00 och 
sedan gick det snabbt, berät-
tar Fredrica.

August vägde 3 946 gram 
och var 52 centimeter lång. 
Förlossningen gick bra och 
både bebis och mamma mår 
fint.

– Han äter och sover, så har 
det varit med de andra två 
också, förklarar Fredrica.

Planerar ni fler barn?
– Nej, nu blir det inga fler, 

säger David bestämt och ler.
– Jag har alltid velat ha tre 

barn, understryker Fredrica.

Önskade sig en lillebror
Att det skulle bli en grabb 
visste de redan, båda barnen 
ville gärna få reda på det ef-
tersom de önskade sig en 
lillebror.

– Vi gillar det, konstaterar 
Tilda nöjt när hon sitter med 
lille August i knät.

På tisdagen, två dagar efter 
födseln, anlände Fredrica, 
David och den nyfödde so-
nen till det ballongprydda 
hemmet i Mellerud.

– Ja, mormor hade passat 
barnen och det bjöds på tårta 
och presenter, säger Fredri-
ca.

Tilda avslöjar stolt att hon 
ska få en kusin snart. Fredri-
cas bror Henrik Dahlman 
väntar smått med Sandra 
Dagerbrant, de bor alldeles i 
närheten. Så August kommer 
att få en jämngammal kusin 
att leka med under uppväx-
ten.

 Susanne Emanuelsson 
 susanne@mellerudsnyheter.se

Årets förstfödde dalslänning kommer från Mellerud. Han heter August Flöisbon och kom till världen 03.52 
den 1 januari. Här med mamma Fredrica Dahlman Flöisbon.

Anders Björhammar  
berättar om  

Solskensolympiaden
i Stockholm 1912

Rotary
Mellerud

Måndag 16/1
Café Gruzzolo kl. 18.15

50 000 till den som 
berikar landsbygden
Nu kan man nominera kandi-
dater till den rikstäckande 
tävlingen Ung Växtkraft 

2017. Länsförsäkringar står 
bakom tävlingen och syftet 
är att stödja unga entreprenö-
rer på landsbygden. Och 
Länsförsäkringar vill ha an-
sökningar från Mellerud!

Priset delas ut varje år till 
en ung entreprenör på lands-
bygden och enda kravet är att 
man ska driva någon form av 
verksamhet och vara under 
36 år.

Det finns gott om engage-
rade och drivna människor i 
området som skulle ha en 
chans att vinna stipendiet.

– Under de sex åren som 
tävlingen funnits har vi sett 
många drivande personer 
som lägger ner själ och hjär-
ta i sin verksamhet och byg-
den de bor i. För oss är det 
viktigt med en levande 
landsbygd och det här är ett 
sätt att stödja utvecklingen. 
Vi hoppas på många ansök-
ningar från Mellerud, säger 
Johanna Svedung, kontor-
schef på Länsförsäkringar i 
Vänersborg.

Nomineringarna ska göras 
senast den 15 januari 2017.

Avgrävd 
kabel 

I måndags var det många 
i Mellerud som inte kunde 
ringa, se på TV eller använ-
da internet.  
Avbrottet berodde på att en 
fiberkabel hade grävts av och 
det blev stopp i datatrafiken 
från måndag förmiddag till 
kvällen.

Hos Telia beklagar man det 
som hänt och rekommende-
rar alla som är i färd med 
grävningsarbeten att använ-
da sig av ”Ledningskollen” 
för att undvika missöden som 
detta. 

Regel bort
I samband med Västtrafiks 
prishöjning den 8 januari på 
i genomsnitt 2,5 procent togs 
den så kallade treårsregeln 
bort. Det är den regel som 
inneburit att en kontoladd-
ning avslutas om den inte 
använts på tre år. Detta inne-
bär att pengarna som kunder-
na laddat på kortet inte går 
förlorade om de inte använ-
der kortet.
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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

Julkorsordsvinnarna
Melleruds Nyheters jul-
korsord, tillverkat av Ju-
lia Jacobsson – uppväxt i 
Dals Rostock men numera 
boende i Skåne, har lock-
at många att gnugga sina 
geniknölar. 
Till vuxenkorsordet fick vi in 
94 svar och 34 svar till barn-
korsordet. 

Det stora korsordet hade 
inte mindre än 88 lokala led-
trådar. Lösningen på vuxen-
korsordet var ”Vinter på 
Dal” och i barnkorsordet var 
ordet ”Tomtar”.
Vinnare vuxenkorsord:
Karin Johansson, Mellerud
M-B Joelsson, Åsensbruk
L. Åsenhed, Ödeshög
Vinnare barnkorsord:
Eddie Johansson, Brålanda
Viggo Zevve Thilde Hjelte, 
Mellerud
William och Tuva Dahlberg, 
Brålanda

Vinsterna (presentkort) 
skickas till vinnarna med 
posten.

Färgelandamejeri blir RegnskogsREKO

Dalsspiras Rekomärkning.

Reko-märkning betyder 
att Dalsspira mejeri i Fär-
gelanda tillsammans med 
sina bönder väljer bort 
foder till kossorna och 
getterna som innehåller 
palmolja och soja som 
skadar regnskogarna. 

Från och med 2017 kommer 
samtliga av Dalsspiras pro-
dukter att vara Rekomärkta. 
I fortsättningen ska protein-
tillskottet som deras djur 
behöver för att må bra att 
komma från svenska och 
europeiska producenter.

Det valda fodret baseras på 
grödor som raps, åkerböna, 
spannmål, vall och baljväx-
ter. Härigenom minskas 
transporterna och gynnar den 
svenska foderproduktionen.

Varje år produceras närma-
re 60 miljoner ton palmolja, 

merparten i Indonesien och 
Malaysia, där ofantliga om-
råden av tropikskog skövlas 
och bränns ner för att ge plats 
åt storskaliga plantager. Följ-
derna är direkt katastrofala 
för floran och djurlivet i re-
gionerna. Två arter som är 
speciellt utsatta är orang-
utangen och den sumatriska 
tigern. 

Alarmerande siffror talar 
om att över 90 procent av 
orangutangernas naturliga 

habitat systematiskt utplå-
nats de senaste 20 åren. 
Uppskattningsvis dödas 
1 000 – 5 000 orangutanger 
varje år till följd av palmod-
lingarnas utbredning i regio-
nen. Fortsätter skogsavverk-
ningen riskerar de sista fria 
orangutangerna vara utdöda 
inom loppet av några år. 

För de sumatriska tigrarna 
är framtidsutsikterna om 
möjligt ännu dystrare; inom 
ett par år kvar kan det fåtal 

tigrar som ännu lever i frihet 
vara borta. 

Vandrare i Dalsland
Det är säkerligen många 
som ger sig själva ett ny-
årslöfte att börja motio-
nera. Att gå ut i naturen 
innebär både motion och 
frisk luft. 
Två damer från Holland pas-
sade på att vandra en bit av 
Pilgrimsleden norr om Mel-
lerud i solskenet den 2 janu-
ari. 

Denna del av leden börjar 
vid Dalbobron norr om Vä-
nersborg, via Holms kyrka 
mot Edsleskogs kyrka och 
slutligen på en omärkt del till 
Svanskog. En vandring på 
över 100 kilometer. Leden är 
populär, inte minst av utländ-
ska turister som under året 
bland annat passerar  fastig-
heten Linderud-Kasen där 
undertecknad stötte på Leo-
nie Speelman från Amste-
dam och Maajolein van der 
Pluijm, även hon från Am-
sterdam denna vackra dag.

Här går en liten bit av leden 
med vackra lundar av hassel 
ner mot den lilla fågelsjön 
Gösjön där vitsipporna står i 
blom under tidig vår. På öst-
ra sidan av Gösjön finns det 
ett fågeltorn, där man har bra 
översikt över den fågelrika 
sjön. 

En annan fin led är Karl 
den Xll:s väg till anfallet mot 
Norge 1718. Den del inom 
Melleruds kommun som in-
vigdes 1961 sträcker sig från 
OK Stugan i Dals Rostock 
över fjället till Järbo kyrka. 
Under färden passade han på 
att övernatta på Ekholmens 
gård där hans säng fortfaran-
de finns kvar.

Leden är inte bara populär 
för vandrare. Vintertid har 
det så kallade Karolinerlop-
pet på skidor körts, tyvärr har 
den under senare år ställts in 
på grund av snöbrist. 

Undertecknad åkte sträck-
an Järbo – Dals Rostock 
1980 i över 20 graders kyla 
på tiden tre timmar, 22 minu-
ter och 15 sekunder. Ingen 
lysande tid, men jag genom-
förde den i alla fall.   

Det är inte bara frilufsmän-
niskor som besöker våra 
trakter, även filmfolk har 
upptäckt trakten för att göra 
många bra långfilmer, exem-
pelvis Ronja Rövardotter, 
Kopps, Faro med flera. Över 
40 filmer har på ett eller annat 

Leonie Speelman och Maajolein van der Pluijm från Amsterdam vandra-
de en bit av Pilgrimsleden i det vackra vädret den 2 januari.

sätt anknytning till Dalsland. 
Inte utan att man kallar Dals-
land för ”ett Sverige i mini-
atyr”.

 Vi har en underbar natur 
runt om i Dalsland, så passa 
på att förverkliga era nyårs-
löften och motionera i natu-

ren. Men tänk på att bevara 
den också.

Vi är själva de bästa am-
bassadörerna för vår trakt. 

Text & foto:  
Gunnar Landegren
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model: 2654 JOHANNISBORG

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

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

Rea 40% på alla bågar

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 10 januari – 31 januari 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Gäller endast bågar som fi nns i vårt lager i butiken.

  kcat amrav tråV
paksnäv åp siveb alla röf  

ednagatled tllufskelräk hco  
edakslä råv div stasiv mos  
romraf ,romrom ,ammam  

 romrävs hco

tuR   sgreblleH
,verb ,latmas röF .gnågtrob  

hco nemmeh llit rommolb  
div rommolb arkcav alla  

tmas råb senneh  
iv lliv rovågsennim  

 .kcat agilrenni tråv aröfmarf

 attigriB
 atiraC

 aneL
 rejlimaf dem

 ammaM aräk råV

 wiS  grebgöH
* 03  jam  2391   

† 6 rebmeced  6102   

 gievloS awE tireB
 rejlimaf dem

 gnitnegni tta ,etni gäS
 ravk rilb

 neliräjf etsarkcav ned va
 vag tevil

 sanragniv tta ,etni gäS
  trob rankelb gräf

 nedniv i rennivsröf hco
 tfots mos ,tfots mos

 etsåm ppork sneliräjf mO
 ,varg i sammög

 ednaldnivs ned ådnä rä
 !ravk netkyfl

 dnilretteS oB

i mur tgä rah negninvargeB  
 .etsamrän ed va nesterk

-remiehzlA åp anräg knäT
hco 8-91 11 09 gp nednof  

 resnärG natU erakäL
 .2-30 60 09 gp

 eräk råV

 ragdE  nossnoJ
* 52  inuj  6291   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  32  rebmeced   6102

 ENAJ
avE  hco  tranneL

 kirneH ,naffatS ,nahtanoJ
srednA  hco  alegnI
annA  hco  ejreT

araS  hco  kirderF
tkälS  hco  rennäv

 ,tehdog allitS
  redeh hco ort
 niD gnirk etsyL

 gitssgnirdnav
 snetehmaskcaT

 rederb raknat
 ekcät ttis uN

 .giD revö

netsnäjtsdugsgninvargeB  
-sit akryk snräJ i mur regä
deksvA .00.31 .lk 1/71 gad  
netka retfE .nakryk i segat  
i dnutssennim llit sedujbni  

mo ravS .drågedgyB snräJ  
.let sunoF llit ednagatled  
.1/31 tsanes 54001-0350  
ardeh - rommolb röf tellätsI  
ne dem ennim sragdE anräg  
-molb sakryk snräJ llit avåg

 .00263-0350 .let dnofrets

 aräk råV

avE   llengI
* 71  rebmetpes  2391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  02  rebmeced   6102

eiraM-ttirB  hco  samohT
ennA  hco  akinnA

 retsyS
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 un ,ammaM allil aräK
 tuls navärts niD rä

 atrob rä ned aträms llA
 tu aliv råf uD hco

 akcat giD lliv iv tlla röF
 rots hco kir kelräk röf

 adöm lla hco grosmo röF
 .roM allil aräk kcat

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sdurellåkS i mur regä
.00.11 .lk iraunaj 02 gaderf  
llit sedujbni netka retfE  
llit nalämnA .dnutssennim  

  åp 1/61 tsanes sunoF
 54 001-0350 :let

-remiehzlA åp anräg knäT
 03 11 03 -020 :let nednof
 es.sunof åp adissennim eS

 alla rE llit kcaT
tardeh ttäs akilo åp mos  

 aräk råv va tennim

dirgnI  
 nossfatsuG

 .gnågtrob senneh div
llit eg iv lliv kcat tliksräs ttE  

 .rökokryK sryR sladnuS

ennairaM  hco  regoR
nnelG  hco  acilegnA

 aräk råV

gölnuG   redeC
* 5 rebmevon  6191   

 ,sso tanmäl rah
 rennäv hco tkäls

 .dankas hco gros rots i

durelleM  62  rebmeced   6102

nenrabnoksyS dem  
 rejlimaf

  aniks llaks srok ttiD
 ,kcilb nim röf

  ni ranmos gaj tsis rän
 .tsirK useJ erreH O

  nettan rekiv åD
 .ralk rekcärb nogrom

  död i ,vil I
 .ravk gim soh erreH vilb

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk smloH i mur regä

.00.31 .lk iraunaj 02 gaderf  
retfE .nakryk i segat deksvA  
llit anmokläv in rä netka  
-sennim ne röf suH snakryK
ednagatled mo ravS .dnuts  
54001-0350 .let sunoF llit  

  .1/31 tsanes
llit avåg ne åp anräg knäT  
dnofretsmolb sakryk smloH  

 .00263-0350 .let

 edakslä råV

gitS   namtseW
* 6 itsugua  8391   

tanmosni allits gadi rah  
ttiD .alla sso va dankas  
 .ravk revel ennim asujl

durelleM  12  rebmeced   6102

 ENNAIRAM
nakåH  hco  acinoM

 samohT
 nrabnraB

 nrabsnrabnraB
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 nårf edakslä niM
 råsmodgnu aråv

 niD rem girdla ,girdla
 .råf allåh gaj dnah

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk smloH i mur regä

.00:31 :lk iraunaj 31 gaderf  
 .nakryk i segat deksvA

  nosnikraP åp anräg knäT
 9 - 49 70 09 origsulP

 es.sunof åp adissennim eS

  mos alla rE lliT
 aräk råv va ennim tardeh

htuR   nossnahoJ
tmas gnågtrob senneh div  
hco rommolb arkcav alla röf  

iv lliv ,rovågsennim  
.kcat amrav tråv aröfmarf  
tnaicfifo llit kcat tliksräs ttE  
airaM rotnak ,nitseW leinaD  

nfiesoJ tsilos ,nossrednA  
sunoF hco tsivqlhaD  

llenE ikciK tnatneserper  
edrojg mos  

tte llit netkasgninvargeb  
 .ennim trekcav hco tsujl

samohT ,awE  hco sraL  
 dem  rejlimaf

 edakslä råV

ejröB   pporT
* 11  iraunaj  1591   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

protnujS  42  rebmeced   6102

 ANIRAC
allinreP  hco  naitsirhC

 reteP
reffotsirhC  hco  acilegnA

 sucraM
 nrabnraB

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sdatskirE i mur regä
-vA .00.31 .lk 1/91 gadsrot
ardeH .nakryk i segat deks  
ne dem ennim sejröB anräg  

 åp nednofrecnaC llit avåg
  .95 95 95-020 nofeletovåg

 54 001-0350 .let sunoF

 eräk råV

rannuG-lraK  
 nossrednA

* 9 iluj  7491   

sdit ne retfe tanmosni rah  
 modkujs

gokslaD  82  rebmeced   6102

 egleH
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 aträjh adog ttiD
 ennis asujl ttiD
 avel llaks sso soh
 .ennim tmaskcat i

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sgokslaD i mur regä
 .00.11 .lk iraunaj 72 gaderf
llit sedujbni netka retfE  
llit nalämnA .dnutssennim  

  54 001-0350 :let .sunoF
 1/32 tsanes ASO

 edakslä råV

moT   namdiL
* 91  inuj  6291   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

kurbsnesÅ  
82  rebmeced   6102

staM  hco  idieH
saihtaM  hco  ammE

 nailiK ,ylleK
nitraM  hco  eériseD

 aleeN
saerdnA  hco  acilegnA

 "dankas - dakslÄ"

reks ninomerecsgninvargeB  
ardeH .nejlimaf va nesterk i  
ne dem ennim smoT anräg  

  ,nednofrecnaC llit avåg
 .959595-020 nofeletravig

 appap edakslä råV

ramegnI  
 nossdlohtreB

* 7 rebmeced  4291   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros i

kurbsnesÅ  
13  rebmeced   6102

 nakåH
 naröG

 rejlimaf dem
 naJ

 tkäls girvÖ

 giD tnäk mos alla iV
 rav uD ruh tev hco

 uD tta ås raksnö
 ravk snnaf sso dnalb
 ttåg uD rän un neM

 åg aks alla iv tid
 snnim iv ejdälg dem

 .ådnä anfi ted tlla

netsnäjtsdugsgninvargeB  
ed va nesterk i mur regä  

  .etsamrän
  åp anräg knäT

 artsäV nednofrecnacnraB
 30 15 48-130 :let

SORGTACK

DÖDSFALL

ednagatled tgilnäv tlla röF  
 aräk råv div

aslE   nosskirderF
arkcav röF .gnågtrob  

,rovågsennim hco rommolb  
hco rennäv ,tkäls llit iv lliv  
amrav tråv aröfmarf rannarg  

llit kcat tliksräs ttE .kcat  
aneL-annA tnaicfifo  

srednA rotnak ,lhadsroF  
rönerpertne hco nosskirderF  

edrojg mos llenE ikciK  
llit netsnäjtsdugsgninvargeb  
 .ennim trekcav hco tsujl tte

ekÅ  hco  alegnI
 airaM

Vårt Varma Tack
till Er alla som på olika 

sätt hedrat minnet av  
vår älskade far

Eilerth Kruse
Barnen med familjer

Ett varmt tack
vill vi framföra till er alla

som så fint hedrade minnet
av vår älskade

Ingvar Petrone
vid hans bortgång.

Ann-Britt

Susanne, Magnus, Niklas

Vår kära bror och morbror 

Tom Lidman 
har lämnat oss

Lillemor och Lars
Stunden är inne 

Djupt ur vårt sinne
Säger vi ett stilla farväl

Vårt Varma Tack
till alla er som på olika 
sätt hedrat minnet av  

vår käre

Jan Olof ”Olle” 
Björk

vid hans bortgång. 
Tack till alla  

medverkande som 
 gjorde akten ljus  
och minnesvärd. 
Särskilt tack till  

Brålanda Hemsjukvård.

Milena med familj 
Syskon med familjer

SORGTACK

SORGTACK

SORGTACK

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des. 

Runo Elofsson

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

Stort grattis till vårt goa barn-
barn Maya som fyllde 1 år 
den 6 januari.

Grattiskramar från mormor 
och morfar

Hipp Hipp 

HURRA!
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PREDIKOTURER

Redan 1/2-år! Den 
6 juli 2016 föddes 
vår älskade Carl 
Arvid Ivan. Knuts 
lillebror. 
Josef och Marian-
ne Westman, Säby.

Veckans 
ros...

...till Camilla Lindblom Fors 
för din hjälpsamhet inför pap-
pas begravning.

Susanne och Ida

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för Sven 
Johansson, Norra Rådane. Som 
inledning på akten spelade kyr-
komusiker Anders Fredriksson 
”Tears in heaven” av E. Clapton. 
Akten förrättades av Stig-Arne 
Jacobsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 109 och 
134. Anders Fredriksson sjöng 
”You raise me up” av R. Löv-
land/B. Graham och som avslut-
ningsmusik spelades ”Amazing 
grace”. Vid kistan togs avskedet 
av sonen Ove med familj, släkt 
och vänner. Till minnet av Sven 
var koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten gravsattes 
urnan på Järns kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Elisabet Johansson, Håverud. 
Som inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette Ema-
nuelsson ”Våren” av E. Grieg 
varefter Skålleruds Församling-
skör sjöng ”Hemkomst” av K. 
Karlsson. Akten förrättades av 
Daniel Westin och tillsammans 
sjöng man psalmen 256 och 
sången ”Vara ingenting”. Claes 
Hellberg sjöng ”Anthem” av T. 
Rice/B. Andersson/B. Ulveus 
och som avslutning sjöng man 
tillsammans ”Må din väg”.Vid 
kistan togs avskedet av maken 
Sven med familj, släkt och 
många vänner. Till minnet av 
Elisabet var kistan vackert de-
korerad av döttrarna Linda och 
Lisa. Anhörigas tack framfördes 
av officianten som även bjöd in 
samtliga gäster till minnesstund 
i församlingshemmet där det 
bjöds på grönsakssoppa och 
kaffe.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Ånimskogs kyrka  för 
Margareta Larsson, Yllinge-
bol. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Martin 
Hasselgren ”Nun komm der 
heiden heiland” av J. S. Bach 
varefter man fick lyssna till ”Vid 
Roines strand” med Hootenan-
ny Singers. Akten förrättades av 
Maria Sandström och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 248, 
249 och 113. Som avslutnings-
musik spelades ”Nun komm der 
heiden heiland” av M. Reger. 

MELLERUD
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 16 
”Ett liv värt att leva”, Tho-
mas Segergren, fika. Tisd 
Kyrkornas gemensamma 
bönevecka. 19 Bön i Smyr-
na.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 19 
Bön med Sv. Kyrkan i fsh. 
Torsd 19 Bön med Sv. Kyr-
kan i fsh. Sönd 11 Gemen-

sam gudstj. i Equmeniakyr-
kan, Teofil Carlsson.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats, servering. 
Sönd 11 Gudstj. ”Livets 
källa”, Teofil Carlsson, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 19-21 
Bön i fsh. Torsd 19-21 Bön 
i fsh. Fre 14.30 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Gudstj.
grupp. Ssk och kaffe i 
kyrkan. Kyrkbil 308 70. 
Tisd 19 Veckomässa i fsh. 

Thomas Holmström. 19.45 
Storsamling Efesierbrevet.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. m nattv. i fsh. 
Anette J Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads bygde-
gård i samarbete med LRF . 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gemensam gudstj. i 
Brålanda. ”Livets källa”, 
Teofil Carlsson, kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.

JORDFÄSTNINGAR
Vid kistan togs avskedet av barn 
med familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Margareta var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Ånimskogs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Helge Gustafsson. Som inled-
ning på akten framförde kantor 
Barbro Magnusson ”Prière à 
Notre-Dame”. Solosång fram-
fördes av Barbro och hon sjöng 
”En ton från himlen” och ”Var 
inte rädd” Officiant var Anna 
Sofia Bonde som är syskonbarn-
barn till Helge och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 248 
och 297. Avslutningsmusik för 
akten var ”Koppången”. Be-
gravningsgudstjänsten skedde i 
kretsen av familjen. Till minnet 
av Helge var koret vackert de-
korerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för Elsa 
Fredriksson. Som inledning på 
akten spelade kantor Anders 
Fredriksson ”Strövtåg i hem-
bygden”. Solosång framfördes 
av Anders och han sjöng ”O 
store Gud” och ”Där rosor aldrig 
dör”. Officiant var Anna-Lena 
Forsdahl och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 297 och 
251. Svärdottern till Elsa, Inge-
la Hammarström Fredriksson 
och barnbarnet Maria spelade på 
fiol ”Koppången”. Under avske-
det spelades ”Tröstevisa” stilla.
Avslutningsmusik för akten var 
”Air”.Till minnet av Elsa var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Har-
ry Persson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Air” av J. 
S. Bach varefter han sjöng ”Där 
rosor aldrig dör” av J. Os-

born/J.C. Miller/E. Osborne. 
Akten förrättades av Stig-Arne 
Jakobsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248, 297 
och 190. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av makan 
Ulla, barn med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av Har-
ry ”Jätten” var koret vackert 
dekorerat med blommor. Anhö-
rigas tack framfördes av entre-
prenören som även inbjöd till 
minnesstund i Kyrkans Hus där 
officianten läste upp inkomna 
kondoleanser. Gravsättning 
kommer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka för 
Jan Olof ”Olle” Björk. Som 
inledning på akten spelades på 
orgel ”Tröstevisa” av B. An-
dersson varefter solisten Paul 
Sahlin sjöng ”Där rosor aldrig 
dör” av L. Gosztonyi. Akten 
förrättades av officiant Anette 
Jarsved Carlson. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 248 och 271. Vid 
kistan togs avskedet av syskon 
med familjer, Milena, Lennart 
och Simone samt övrig släkt, 
arbetskamrater, vänner och 
grannar. Efter avskedet uppläs-
tes en riklig mängd inkomna 
kondoleanser. De anhörigas 
tack framfördes av entreprenör 
Paul Sahlin. Solisten sjöng 
”Tack min gud” av J. A. Hult-
man. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”, en 
skotsk folkmelodi. Till minne av 
Jan Olof ”Olle” var koret vack-
ert och rikt dekorerat med blom-
mor från anhöriga med familjer, 
övrig släkt, arbetskamrater, 
vänner och grannar. Under 
klockringning bars kistan till 
sista vilan på Sundals Ryrs kyr-
kogård där gravsättning ägde 
rum.

FÖDDA

Fullsatt vid julkonserten
Skålleruds Drängar framför Stilla Natt, Anna Forsebo är solist.

Annandag jul hade Skål-
leruds församlingskör sin 
julkonsert i kyrkan som 
fylldes till sista plats.
Julkonserten i Skålleruds 
kyrka brukar vara populär 
och dra mycket folk, så gjor-
de den även i år. Alla bänkar 
fylldes med förväntansfulla 
kyrkobesökare.

Elisabette Emanuelsson, 
körens musikaliska ledare, 
berättade om körens aktivite-
ter under hösten.

– Det viktigaste är att ni har 
kommit, sade Elisabette och 
tackade publiken.

Kantat
Kören började med ”Här 
kommer nu ett änglabud” en 
kantat skriven av Arne Dags-

vik. Kantat är berättande med 
solister, kör och orkester, den 
består ofta av många olika 
delar. Orkestern bestod av 
Nils Lundström, piano och 
orgel, Peter Söderlund och 
Maria Fredriksson på flöjt.

Tjänstgörande komminis-
ter var Lena Hildén som ta-
lade om att dagens färg är röd 
och den är tillägnad martyrer. 

– Man får ta julen som den 
kommer och göra det bästa 
av den, även om den inte blir 
som tidigare. Så avslutade 
Lena sin predikan.

Solister
Konserten fortsatte med 
Anna Forsebo, Skålleruds 
församlingskör och Skålle-
ruds Drängar. Det mixades 

vilt och publiken fick höra 
många olika sammansätt-
ningar. Solist var Anna For-
sebo, ensam och i duett med 
Elisabette samt tillsammans 
med kör och drängar. Peter 
Söderlund framträdde med 
sin flöjt, ackompanjerad av 
Nils Lundström på piano.

Julkonserten hade ett va-
rierat program som innehöll 
flera kända julsånger som 
Marias vaggsång, Jul jul, 
strålande jul och Adams jul-
sång.

Det var en nöjd publik som 
begav sig ut i höststormen 
Urd för att ta sig hemåt efter 
konsertens slut.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

 

Skålleruds församlingskör med Nils Lundström vid pianot.

I Södra Dals Fornminnes- 
och Hembygdsförenings 
samlingar finns en lur av 
koppar från Upperuds 
bruk. Den användes för att 
signalera arbetets början 
respektive slut för dagen. 
Det var före ångvisslans 
tid.
Luren är skänkt av brukets 
dåvarande ägare Axel R. 
Jansson (1850-1929) på Up-
peruds herrgård.  Hans far 
havrepatron Lars Jansson 
från Åmåt, Bolstads socken, 
senare Bergs säteri, hade 
köpt järnbruket som var i 
konkurs. 

Axel R. Jansson höll på att 
utbilda sig till läkare i Upp-
sala när han kallades hem till 

Upperud för att hjälpa famil-
jen med ekonomin. Istället 
för en karriär som läkare kom 
Axel R. Jansson istället att 
ägna sitt liv åt dalsländsk  
pappersindustri. 

 Dalsländskt kulturliv låg 
Axel R. Jansson varmt om 
hjärtat. Han skänkte för sin 
tid stora belopp till olika 
fonder för dalsländsk materi-
ell och andlig odling. Dals-
ländska hembygdsförening-
ar får ännu idag pengar ur 
hans fonder. Mer kan läsas 
om Axel R. Jansson i årsbo-
ken Hembygden Dalsland år 
1930. 

Text: Gudrun Rydberg 
Foto: Bo Andersson 

Luren från 
Upperuds bruk
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Annelie 0704-82 67 02
 Tommy 0700-38 57 80

Åttersruds Bygdegård
Start: Söndag 5 februari
Nybörjare & fortsättning

www.bralandabadet.se

Anmälan och info:

www.bralandabadet.se

Dansa på andra tider?

Vi är flexibla vad det gäller

tid och plats.

Vi ordnar även kurser 

för skolor, kompisgäng 

och föreningar.
För mer info:

Besök hemsidan eller ring oss!

Bugg & Jive i Brålanda

BUGGKURSER

Start: v. 3

VAR? C-Hallen -  rådahallen
När? OBS! NYA TIDER 
 Mån kl 19-20 tjejer  kl 20-21 Blandat
 Ons kl 19-20 tjejer  kl 20-21 Blandat

Kontakt:  via facebook - fox fight club
 maria 070-694 42 69
 stefan: 070-242 28 59

åldersgräns: Årskurs 7

pris:  50:- per gång eller 400:- termin

kondition - styrka - spänst - gemenskap 
kickboxning - k1 - motionsbox

Prova på
v. 3 & 4

Nu har vi satt i gång start
16/1 resp. 19/1 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Utbildning VT 2017

Nytt för i år: Frukostridning

Eirin Nyquist  072-843 83 09 • www.mellerudsridklubb.com

Anmäl dig till vårterminens grupper 
Se vår hemsida för mer info.

Nybörjargrupper  Från 7 år och uppåt

För mer info ring  
Per Gustafsson, 070-574 05 34
w w w . p e g u s m a s k i n . s e

Förarutbildning
truckar, maskiner mm

Välkommen att söka till 

• Hotell- och turismprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom 
   autismspektrum
• Gymnasiesärskolans program
 • Nationella program (4 st)
 • Individuella program
Vi har även ett introduktionsprogram för elever inom 
autismspektrum
Det fi nns möjlighet att bo hos oss på något av våra 
internat samtidigt som du läser
För mer info besök vår hemsida http://www.utsikten.info/

Nytt år,
nya möjligheter.

Jag gillar släkten!
Hitta släktforskning 
och mycket mer på 
www.sv.se.

Vi har det du gillar.
#jaggillar

vast@sv.se  010-33 00 900

Raketkarriär som mäklare

Han blev klar som mäklare för bara nio månadersedan. Nu ligger Marcus 
Ljungdahl som Topp-10 (antal försäljningar) på mäklarföretaget Erik 
Olsson Fastighetsförmedling. Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling .

Hårt arbete och höga 
ambitioner ger resultat. 
Det är 26-årige Marcus 
Ljungdahl från Mellerud 
ett levande exempel på. 
Efter endast nio månader 
som mäklare i Stockholm 
är han redan Topp-10 (an-

tal försäljningar) på mäk-
larföretaget Erik Olsson 
Fastighetsförmedling.
Men framgången har inte 
kommit gratis, utan genom 
stenhårt och målmedvetet 
arbete. Efter gymnasiet plug-
gade Marcus ekonomi på 

På besök över julen hos föräldrarna Peter och Marie Ljungdahl i Järn 
utanför Mellerud. Gais-tröjan är en favorit, liksom kepsen som Marcus 
köpte i Chicago under en match med Chicago Blackhawks. ”Den är sig-
nerad av Marcus Krüger”, upplyser Marcus glatt.

Karlstad universitet. Varan-
nan helg jobbade han på 
Hemköp Torget, Mellerud 
och Nordea i Karlstad för att 
tjäna extra pengar under stu-
dietiden. 

– Jag pluggade även busi-
ness under en termin i Hong-
kong, vilket var lärorikt men 
samtidigt väldigt utmanan-
de. De som inte pluggar 
missar så mycket roligt, man 
träffar så mycket olika 
människor och får nya vän-
ner, säger Marcus.

På universtitet träffade han 
sin sambo Sara som läste till 
fastighetsmäklare och när 
hon 2014 blev anställd på 
Erik Olsson Fastighetsför-
medling i Stockholm, följde 
Marcus med och fick som-
marjobb på företaget som 
kundbokare.

– Jag jobbade extremt 
mycket för att bli bäst, jag är 
väldigt tävlingsinriktad vil-
ket också var anledningen till 
att jag fick en ny tjänst som 
försäljningschefassistent. 
Då ansvarade jag för företa-
gets försäljningsstatsistik. 
Samtidigt blev jag erbjuden 
att läsa till fastighetsmäklare 
på distans i Malmö, berättar 
Marcus.

En tuff tid
Nu väntade en mycket tuff 
tid. Under 1,5 år jobbade han 
över 100 procent samtidigt 
som han även pluggade 100 
procent. 

– Det var tufft, men väldigt 
nyttigt. I mars 2016 blev jag 
klar fastighetsmäklare, be-
rättar Marcus stolt.

Erik Olsson Fastighetsför-
medling har sitt huvudkontor 
på Sveavägen i Stockholm. 
Där arbetar cirka 55 fastig-
hetsmäklare. Marcus ingår i 
Team Östermalm som ansva-
rar för områdena Östermalm, 

Gärdet och Hjorthagen. Han 
jobbar i snitt tio timmar om 
dagen och är tillgänglig näs-
tan dygnet runt för sina kun-
der. 

– Tempot är extremt högt i 
Stockholm och som ny fast-
ighetsmäklare måste du jaga 
nya kunder hela tiden, sam-
tidigt som du behöver sköta 
dina pågående försäljningar. 
Är du duktig mäklare tjänar 
du fantastiskt bra. I novem-
ber sålde jag tio lägenheter 
och sedan mars 2016 har jag 
sålt 42 lägenheter, förklarar 
Marcus.

Prislappen på en lägenhet 
i innerstan ligger på cirka 
100 000 kronor per kvadrat-
meter. 

– Jag sålde en lägenhet på 
30 kvadratmeter på Öster-
malm, utan balkong, för 3,6 
miljoner kronor. 

Dyraste lägenheten Mar-
cus sålt hittills var en trerum-
mare på 78 kvadratmeter för 
7,4 miljoner kronor. 

Högt säljmål
– I området Östermalm/Gär-
det finns många fina byggna-
der från sekelskiftet med 
högt i tak och vackra trägolv. 
Mitt mål under 2017 kom-
mer vara att sälja cirka 70 
lägenheter. Jämfört med 
Mellerud är utbudet högt i 
Stockholm, men utbudet är 
ändå lägre än efterfrågan 
vilket är anledning till de 
höga bostadspriserna. Vid en 
söndagsvisning kan det 
komma cirka 17-18 speku-
lanter, berättar Marcus.

Han betonar vikten av att 
vara påläst vid kundmöten.

– Ju fler kundmöten desto 
fler affärer blir det, under-
stryker Marcus. 

Han har bokat 130-140 
kundmöten sedan mars 2016 
och ligger i topp i Stockholm 

när det gäller egenbokade 
möten. Företaget delar ut 
månadspriser i olika klasser, 
exempelvis bästa omsätt-
ning, NKI (nöjd kund-index) 
och egenbokade möten. 
Marcus har kammat hem 
priser nästan varje månad.

Betyg fem av fem
På hemsidan reco.se sätter 
kunderna betyg på sin mäk-
lare. Marcus har betyg fem 
av fem, här återkommer be-
skrivningar som ”kunnig, 
proffsig och engagerad”.

Att han valt rätt yrke är 
ingen överdrift. Marcus och 
sambon Sara ingår i en ny-

satsning inom företaget där 
man i januari-februari öpp-
nar ett nytt kontor på Gärdet, 
Östermalm. 

– Målet är att vi ska växa 
och bli marknadsledande i 
vårt område. Jag och Sara 
jobbar bra ihop och vi tänker 
väldigt lika i många situatio-
ner. Båda vet vad arbetet 
innebär med bland annat 
sena kvällar, förklarar Mar-
cus.

Han avslutar med att säga 
att rekommendationer inom 
mäklarbranschen är extremt 
viktiga.

 Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Studier & Utbildning
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Öppet hus 27 jan - 28 jan
för framtida studenter, lärare, studie- och yrkesvägledare 

– botanisera bland konst, kultur och utbildning!

Här finns Stenebyskolan med Konst- och kulturutbildning samt YH-utbildningar.
Här finns HDK – högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet med utbildningar 

på grund- och avancerad nivå.

Anmäl dig på www.steneby.se

BARN & FRITID

YRKESPROGRAM - LÄRLING

ESTETISKA

VVS & FASTIGHET

INTRODUKTION

Dahlstiernska
Gymnasiet

www.dahlstiernska.se
      facebook.com/dahlstiernska

Tillsammans skapar vi din framtid

DAGS ATT VÄLJA!

SYV:  karolin.larsen@mellerud.se   tel. 0530-18260

Kalligrafi
Lär dig skriva vackert!
Grundläggande metoder, 
layout, material och 
bokstavshistoria. 
Ledare: Kerstin Ljungqvist
Plats: Kerstins Ateljé  
i Dals Rostock
Tid: En kväll i veckan, 
18.30-21, åtta gånger. Vi 
kommer överens om vilken.
Kostnad: 1 600 kr.
Anmäl dig till  
kerstin@rostock.se  
eller 0730-58 68 47

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 19/1 kl. 18.00

Vill du prova på eller få mer information?
Gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

Scouter lär 
för livet

Melleruds scoutkår har 
varit aktiv i 90 år. Varje 
torsdagskväll träffas 25 
barn och ungdomar, plus 
fyra engagerade ledare, i 
en skog nära dig.
Att samarbeta och att ta an-
svar är två tunga färdigheter 
man kan uppnå som scout. 
Vägen dit går genom en 
mängd aktiviteter, lek och 
spel, naturliv, hajker, hant-
verk och samvaro.

– Vi är en ungdomsgård i 
skogen, säger Filip Björn-
dahl, inbiten scout sedan han 
var i sexårsåldern och en av 
de fyra ledarna i Melleruds 
scoutkår.

Scouterna ger unga möj-
lighet att uppleva äventyr 

genom friluftsliv och aktivi-
teter där man får prova att 
göra saker praktiskt och till-
sammans.

– Vi är ute varje gång vi 
träffas. Vi lagar mat över 
öppen eld och leker lekar. Vi 
undviker tävling, alla ska 
vara med, ingen förlorar. 
Genom det vi gör tränar vi att 
jobba i grupp och ta ansvar. 
Vi förbereder unga för livet, 
säger Filip.

Anpassas
Aktiviteterna anpassas till 
barnens olika åldrar. Den 
yngsta gruppen kallas Spå-
rarna och är för barn som är 
åtta till nio år, men även den 
som är yngre kan vara med 

Här lär sig en grupp unga scouter hur man bygger en bro. Foto: Melleruds scoutkår.

Att lära sig samarbeta är en av många färdigheter unga över på i Melleruds 
scoutkår. Foto: Melleruds scoutkår.

om en förälder medverkar.  
I Upptäckarna är barnen tio 
till tolv år, Äventyrarna är 
tolv till femton år och Utma-
narna 15-18 år. De vuxna 
ledarna är en grupp i sig som 
också gör saker tillsammans. 

Varje termin hålls minst en 
hajk med övernattning utom-
hus. Dessutom blir det ett 
läger nu i sommar på Bal-
dersnäs och ett nationellt lä-
ger, ett Jamboree, i Kristian-
stad. Dit kommer 20 000 
scouter från hela Sverige och 

Melleruds scoutkår ska i vår 
jobba med förberedelserna.

– Vi ska öva på att bygga 
bord av slanor, sätta upp tält 
och förbereda allt annat som 
krävs för att bygga ett läger 
under en vecka, berättar Filip 
Björndahl.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

.se 

• Agility  v. 14 • Valp v. 16 
• Allmänlydnad v. 16  • Freestyle v. 16
• Rallylydnad v. 16 • Lös & Lydig
• Klicker, kontakt, följsamhet v. 17

Boka er på vårens hundkurser

073-970 71 95

Studier & Utbildning
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Om terminal 
i Bäckefors

Frågan om en terminal i 
Bäckefors, bland annat 
för omlastning av virke, 
har fått en öppning. 
Ett möte mellan Fyrbodal, 
Trafikverket, Bengtsfors 
kommun, VG-regionen, fle-
ra skogsbolag och företag 
ägde rum den 8 december 
och öppnar för ett framtida 
förverkligande av planerna.

– Det var ett positivt möte. 
Nu har vi hittat en konstella-
tion och tanken är en öppen 

terminal som kan användas 
av alla. Nu är parterna bered-
da att gå framåt i planering-
en, berättar Björn Karlsson, 
Södra Skog..

Nästa möte är planerat till 
februari, tills dess ska Tra-
fikverket ha utrett en kostnad 
för den tekniska delen av 
anslutningen till stambanan 
mellan Oslo och Göteborg.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Succé för stämningsfull galakväll
Trettondagsafton var det 
galakväll på Upperud 9:9. 
En succé och ett koncept 
som många hoppas ska bli 
tradition. 
En finklädd förväntansfull  
publik tog plats kring de 
festligt dukade borden och 
snart var det dags för under-
bar musik. Stämningen fanns 
där redan innan allt började. 
I foajén hade gästerna väl-
komnats av  Petronella Torin 
och hennes cello.

Den kulinariska delen av 
kvällen bjöd på härliga sma-
ker och efter förrätten var det 
dags för kvällens höjdpunkt, 
sångerskan Angelica Asp 
och pianisten Ole Jørgensen 
från Köpenhamn att ta plats 
på scenen för första gången 
denna kväll. 

Det blev musikunderhåll-
ning av hög klass och Ang-
elica bäddade redan från 

första sekund för en oför-
glömlig kväll, med sin röst 
och med sin humor. 

Rik repertoar
På den rika och varierade 
repertoaren, serverad mellan 
middagens rätter, stod både 
Monica Zetterlund och pär-
lor ur operor, operetter och 
musikaler. Sjörövar-Jenny,  
Kristina, Carmen  och  Lau-
retta är bara några exemepel 
på karaktärer som fick gestalt 
genom Angelicas sköna 
sång. 

Den som inte redan var 
bekant med Kurt Weills 
Tolvskillingsopera, Bizets 
Carmen eller Puccinis Gian-
ni Schicchi har sannolikt 
drabbats av nyfikenhet och 
vill ha mer.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Sångerskan Angelica Asp och pianisten Ole Jørgensen bjöd på strålande sång och musik under galakvällen på Upperud 9:9.

KiM höll traditionsenligt julfirande

Ett 20-tal partimedlemmar och sympatisörer hade samlats på Jessicas Delikatesser. Foto: Privat.

Kommunpartiet i Melle-
rud (KiM) bjöd sedvan-
ligt  in medlemmar och 
sympatisörer till jultallrik 
hos Jessicas Delikatesser. 
Detta samlade ett 20-tal 
personer. 
– En mycket trevlig tradition 
som vi har och som binder 
oss samman i partiet, säger 
ordförande Jörgen Eriksson.

Mötet inleddes med infor-
mation om vad som hänt 
under det gångna året i de 
nämnder som kommunpar-
tiet är representerade i. 

– Vi känner alla att vi mot-
tagits väl inom politiken i 
Mellerud. De andra partierna 
förstår att vi är ett seriöst 
parti i det vi gör, berättar 
Jörgen Eriksson. 

– Våra avsikter är att man 
skall få till långsiktiga och 
genomtänkta beslut i vad vi 
än företar oss inom kommun-
politiken och detta är alla 
partiers ansvar mot sina väl-
jare, fortsätter Eriksson.

De nya partitröjorna som 
tagits fram under året visades 
upp. Partiet har fått många 
positiva omdömen angående 

budskapen på tröjorna samt 
kommentarer att det är bra 
med ett lokalt parti som 
”vågar röra om i grytan”. 

Nytt för i år var att partiet 
särskilt uppmärksammade 
personer som bidragit till 
kommunpartiets framgång 
under året, detta uppskatta-
des genom långa applåder 
och positiva omdömen om 
dessa från övriga medlem-
mar. 

Den trevliga stämningen 
förstärktes ytterligare när 

personalen på Jessicas Deli-
katesser serverade julmaten 
så gästerna fick äta och 
dricka (enbart alkoholfritt) 
under resten av kvällen. Vid 
22-tiden var alla nöjda och 
glada och gick hem nyladda-
de inför 2017 års politiska 
arbete.

– En sak som våra med-
borgare skall veta är att vi 
inte är rädda att ifrågasätta 
och våga ta upp känsliga 
ämnen inom kommunpoliti-
ken. Därför kommer vi även 

i fortsättningen att arbeta 
starkt för att vara det alterna-
tiv, på det lokala planet, där 
man som medborgare vill 
lägga sin röst, säger Jörgen 
Eriksson till Melleruds Ny-
heter. Han vill också att man 
skall skänka en tacksamhet-
ens tanke till de trogna och 
saknade medlemmarna, 
Rune och Inga-Lena Petters-
son samt Sven Johansson, 
som avlidit under året. 

På fem år har antalet före-
tag i Mellerud ökat från 713 
till 719. Det motsvarar en 
tillväxt på 0,8 procent, vil-
ket placerar Mellerud som 
nummer 36 bland länets 
kommuner, visar en färsk 
kartläggning från Visma.
– Fyra av fem jobb skapas i 
Sveriges små och medelstora 
företag. Ett aktivt nyföreta-
gande fungerar som en motor 
för det lokala samhället. Men 
den verkliga tillväxten av 
nya företag är långt ifrån så 
stor som statistiken över ny-
startade företag kan antyda, 

säger Boo Gunnarson, före-
tagarexpert på Visma Spcs.

Varje år registreras tiotu-
sentals nya företag i Sverige, 
men samtidigt läggs många 
ned, går i konkurs eller 
plockas bort ur registren för 
att de inte har någon verk-
samhet alls. Vid årsskiftet 
2015/2016 hade antalet före-
tag i Mellerud ökat från 713 
till 719 på fem år, vilket 
innebär en ökning med 6 
företag och en faktisk tillväxt 
på 0,8 procent. Därmed pla-
cerar sig Mellerud som num-
mer 36 bland kommunerna i 

Västra Götalands län. Vid 
årsskiftet 2015/2016 fanns 
1 036 000 företag i Sverige 
registrerade hos Bolagsver-
ket. Det är 74 000 fler än fem 
år tidigare, vilket motsvarar 
en nettotillväxt på 7,7 pro-
cent.

Starkast tillväxt i Knivsta
Bland landets 290 kommu-
ner står Knivsta för den star-
kaste faktiska tillväxten 
mellan 2011 och 2015, med 
en ökning på 67 procent. På 
andra plats hamnar Lekeberg 
och Nykvarn, som båda har 

haft en nettotillväxt av antal 
företag på 33 procent de se-
naste fem åren.

Under 2015 och 2016 har 
Bolagsverket intensifierat 
sitt arbete med att ta bort 
overksamma bolag ur regist-
ret. Rensningen sker länsvis, 
vilket gör det vanskligt att 
jämföra länen.

Totalt 26 kommuner visar 
på minustillväxt. Flera av 
dem ligger i län som Bolags-
verket hade gått igenom vid 
årsskiftet 2015/2016, vilket 
antyder att fler kommuner i 
landet kommer att ha tappat 

i antalet företag under en 
femårsperiod när rensnings-
arbetet är avslutat.

Överlevnadsgraden
Enligt EU:s statistikbyrå 
Eurostat har nystartade före-
tag i Sverige den högsta 
överlevnadsgraden av alla 
EU-länder. Konkurser är 
heller inte huvudorsaken till 
att företag försvinner. Bara 
omkring 15 procent av alla 
företag som avslutades mel-
lan 2011 och 2015 gick i 
konkurs. Störst andel företag 
som gick i konkurs fanns i 

Överkalix, följt av Haparan-
da och Ockelbo.

Att företag slutar med sin 
verksamhet beror oftare på 
dålig lönsamhet, att företa-
gen säljs eller att ägarna helt 
enkelt lägger ner av exem-
pelvis åldersskäl eller för att 
de får en anställning. Staten, 
kommunerna och andra ak-
törer måste arbeta tillsam-
mans för att entreprenörer 
ska välja småföretagslivet 
och skapa jobb, säger Boo 
Gunnarson.

Källa: Visma

Antalet företag i Mellerud växer långsamt

Positivt i Dalsland
En majoritet av bankkontors-
cheferna tror på en stark 
konjunktur under 2017. Det 
visar en undersökning som 
Almi låtit göra. 

– Det här är goda nyheter 
inför 2017 för näringslivet i 
Dalsland. Även om under-
sökningen är nationell, speg-
lar den det vi ser lokalt här, 
säger Sara Wallin, vd Almi 

Väst. Hon framhåller att 
bankernas utlåning fortsätter 
att öka, det visar att företagen 
tror på en god utveckling och 
vågar investera. Undersök-
ningen visar dock på en ne-
gativ tendens. Det är nya 
företagskunder som fått nå-
got svårare att få lån. Här kan 
Almi vara en brygga.

Källa: Almi
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Misshandel
Under nyårsnatten 31/12 i samband med en fest i MIF:s 
klubbhus vid Rådahallen  fick en man som ville hindra bråk 
knytnävsslag i ansiktet. Händelsen är polisanmäld och vitt-
nen finns. Detta skedde ännu en gång samma natt med an-
dra inblandade, men där blev den som ville hindra bråket 
även sparkad. Vittnen finns. 8/1 var det slagsmål på Kropp-
efjälls asylboende.

Stölder och inbrott
3/1 stals en ryggsäck innehållande en kamera på tåget mellan 
Trollhättan och Mellerud. 4-5/1 var det inbrott med bilstöld 
på Byggmästaregatan. Securitas väktare upptäckte att por-
tarna till lokalen stod öppna och larmade. Spår är säkrade. 
6-7/1 var det ett bostadsinbrott i Dalskog.

Flera djurskollisioner
3/1 Kolliderade en bil med ett vildsvin vid Årbols vägskäl. 
4/1 körde en bil på ett rådjur i Liane, Dalskog.

Olovlig körning och förstörelse
4/1 stoppades en bilförare utan giltigt körkort i Åsebro. 6/1 
körde någon i hög hastighet på ett staket på Järnvägsgatan 
och smet från platsen. 

Slipad lögnare
Den cirka 70-årige man som lurat äldre att lämna ut sina 
kortuppgifter är anhållen i sin frånvaro. I förra veckan ver-
kade han i Halland, meddelar Polisen i Mellerud. Mannen 
är efterlyst.

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

Falskt alarm
En 74-årig man står åtalad 
för falskt alarm. Mannen 
orsakade en ambulans- och 
polisutryckning den 11 no-
vember i Mellerud, detta vi-
sade sig vara en onödig sä-
kerhetsåtgärd. Han hade 

ringt SOS och oriktigt upp-
gett sig vara i fara då han led 
av livsleda. Mannen erkän-
ner och målet kan avgöras 
utan huvudförhandling. 
Åklagaren yrkar på 50 dags-
böter.

Misshandlade 
flera med batong
Två män, en i 50-årsåldern 
och en i 20-årsåldern, står 
åtalade för misshandel, 
den äldre av dem står även 
åtalad för brott om förbud 
beträffande knivar och 
andra farliga föremål. 
Händelsen utspelade sig på 
Vita Sandar camping den 24 
juni 2016. 50-åringen slog en 
man över näsan och i bakhu-
vudet med en batong. Mål-
sägaren yrkar på cirka  
9 000 kronor i skadestånd.

50-åringen fortsatte med 
att misshandla ytterligare en 
man med batongen, denna 
gång i ansiktet, över axeln 
och i ryggen så att mannen 
föll till marken. Målsägaren 

yrkar på 11 000 kronor i ska-
destånd. Båda de åtalade 
männen misshandlade till-
sammans en man. 50-åringen 
slog mannen i ansiktet med 
batongen, medan mannen i 
20-årsåldern utdelade två 
knytnävsslag i ansiktet. Mål-
sägaren yrkar skadestånd på 
5 000 kronor.

50-åringen misshandlade 
även en kvinna genom att slå 
henne i huvudet, över axeln 
och över handleden. Kvin-
nan yrkar skadestånd på  
16 200 kronor.

Batongen togs i beslag från 
50-åringen. Förhör görs även 
med tre vittnen.

Båda de åtalade männen 
nekar till brott.

Olovlig körning
En man i 65-årsåldern står 
åtalad för olovlig körning. 
Mannen har kört lätt lastbil 
med tillkopplad släpvagn 
utan att ha rätt till det, då 
fordonskombinationens to-
talvikt översteg 3,5 ton och 
hans B-körkort inte gav be-
hörighet att föra kombinatio-

nen. Detta hände den 14 de-
cember på Storgatan i 
Brålanda. Mannen vidgår 
händelseförloppet, men för-
nekar brott. Målet kan avgö-
ras utan huvudförhandling, 
åklagaren yrkar på 1 500 
kronor i böter.

Dalsland kan se tillbaka på 
ett bra 2016 där det mesta 
talar för ett nytt rekordår. 
Ökad trafik på kanalen, nytt 
besöksrekord på Dalsland 
Center, bra campingsiffror, 
bra kanotsäsong, bra fiskesä-
song, nya turistföretagare 
och många lyckosamma 
evenemang runtom i Dals-
land är några indikatorer. 

Det känns bra. Bäst är ändå 
att det finns sådan potential 
framåt. Våra möjligheter 
kring den växande natur- och 
kulturturismen är fantastis-
ka. DTAB kommer, tillsam-
mans med företag och andra 
turistorganisationer, att arbe-
ta än mer fokuserat med 

produktutveckling och mot 
reseledet. 

Skall allt fungera måste vi 
säkra kvalitéten ur alla 
aspekter. Vandrings- och 
cykelleder, värdskap, läger-
platser, boende, aktiviteter 
osv. Allt detta är ett gemen-
samt ansvar för kommuner, 
företag och DTAB.  Våra 
besökare skall ge oss toppbe-
tyg vilket också är vår allra 
bästa marknadsföring. 

Turismen omsätter idag 
cirka en miljard kronor i 
Dalsland och skapar cirka 
700 årsarbeten. Det är bra 
men kan bli mycket mer. Det 
är av största vikt att vi beja-
kar nya initiativ, stöttar före-

Besöksnäring på frammarsch!

Johan Abenius, Dalslands Turist 
AB. Arkivbild.

En återremiss i detta fallet 
var = ett NEJ. Det framgick 
tydligt under debatten i kom-
munfullmäktige. Alla prata-
de för ett nej tills det stod 
klart att det fanns en majori-
tet för att köpa fastigheten 
Nuntorp. Då blev det en 
återremiss. En återremiss 
som aldrig kan förverkligas.

Alla fakta som passar er 
har framförts, men de som är 
besvärande har ni lämnat 
utanför.

Stå för att ni inte vill köpa 
Nuntorp.

I debatten i kommunfull-
mäktige kom många av 
”motståndarnas” argument 
fram för att inte vilja köpa 
Nuntorp. Bland annat att 
driva utbildning på Nuntorp 
är inte en kommunal kärn-
verksamhet, behovet av na-
turbruksutbildning är tillgo-
dosett, det finns ingen framtid 
för Nuntorp, driften blir för 
dyr.

Inget av varför vi ville 
köpa fastigheten framkom av 
”motståndarna”.

Nämligen, tron på Dals-
land, tron på de gröna näring-
arna, tron på en verksamhet 
för särskolan.

Det ni såg var bara en ne-
gativ och riskfylld ”affär”. Vi 
såg möjligheterna och ni 
sade nej, redan i början av 
2016.

Socialdemokraterna,  
Centerpartiet och Miljöpartiet

Svar på debattartikel av 
Moderaterna om Nuntorp

Annelie Olssons dokumentärfilm ”Welcome to Järbo State” har fått stor 
uppmärksamhet och hyllas av insändareskribenten.

Tisdag 3 januari 2017 var det 
premiär för den dalsländska 
dokumentärfilmen ”Welco-
me to Järbo State” på SVT1.  
Annelie Olsson från Dals 
Rostock har producerat fil-
men som tidigare har visats 
runt om i Dalsland. Under 60 
minuter fick vi följa huvud-
personerna Ingvar ”Greven”  
Lindström samt bröderna 
Egon och Roland Gustavs-
son tillsammans med övriga 
personer från bygden Järbo 
som ligger i Färgelanda kom-
mun och gränsar mot när-
maste centralort Bäckefors i 
Bengtsfors kommun.

Filmen skildrar på ett 
osminkat sätt hur människor-
na på en liten ort på den 
dalsländska landsbygden le-
ver sina liv med en stark 
tilltro på sig själva och när 
samhället vill förändra både 
skola och omsorg ställer ung 
som gammal upp och protes-
terar. Detta är den samman-
hållning mellan individerna 
som är a och o och som gör 
att landsbygden praktiskt 
kan fungera, men som sällan 
eller aldrig finns i storstäder-
nas ”getton” med ökat tempo 
och kriminalitet.

Vi får också följa huvud-
personerna med flera när det 
är dags för årets älgjakt som 
denna gång sker med ett 
oväntat resultat då en av jakt-
lagets deltagare skjuter både 
ko och tjur med ett och sam-
ma skott. Otroligt men sant! 
Detta blir ortens stora sam-
talsämne under lång tid, och 
fram till nästa års älgjakt där 
allt kan hända.

I filmen får vi vara med 
Ingvar ”Greven” Lindström 
när han kör sin ”skära och 
kära” Chevrolet Impala 59 
till Bäckefors för att tanka 
bensin eller till de nostalgis-
ka godisautomaterna i Järbo 
som har blivit rikskända. Allt 
detta och mycket mer är do-
kumenterat i filmen som inte 
minst skildrar den speciella 
dialekt som talas i denna del 
av landskapet.

Järbo State-filmen är en 
unik film som skildrar en li-
ten landsbygdsort i Sverige 
där bilverkstaden, byskolan, 
älgjakten, dansbanan och 
amerikanska bilar står i cen-
trum i ett landskap som ock-
så ibland kallas för ”Ett 
Sverige i miniatyr”. I detta 
unika landskap har djur och 

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.

Unik dokumentärfilm av Annelie

människor levt och bott i 
århundraden och då som nu 
har de strävat att sköta sig 
själva på sina villkor. Under 
slutet av 1800-talet sattes 
livsvillkoren på hårda prov 
med missväxt och nödslakt 
av både hästar och kor. Då 
var det inte ovanligt med 
bark i brödet. 

Då var det cirka 10.000 
dalslänningar som utvandra-
de till Amerika som då an-
sågs vara det ”förlovande 
landet i Väst” för att slippa 
fattigdom och svält. Från 
Järbo fanns det säkert en och 

annan som reste över Atlan-
ten och prövade lyckan i 
USA, så det finns nog anled-
ning att idag sätta epitetet 
”STATE OF JÄRBO 2017 ” 
på skylten invid vägen mot 
Järbo! 

Tänk om inte bilmekani-
kern Curt Hansson i Vattne-
bôle och Egon och Roland 
Gustavsson funnits och var 
delaktiga i att Järbo State 
uppstod en gång i tiden – då 
hade inte denna film funnits 
– eller?

Rolf Lindh 
Bäckefors

tag som vill investera, gör det 
så enkelt och snabbt som 
möjligt. Det kan handla om 
myndighetskontakter, råd-
givning, detaljplaner med 
mera. 

Det är också angeläget att 
framhålla vikten av det kom-
munala och offentliga ansva-
ret för infrastrukturen, till 
exempel vandrings- och cy-
kelleder, information, kom-
munikationer, ställplatser, 
gästhamnar med mera. Re-
sultatet blir ett attraktivare 
Dalsland för både boende 
och besökare och en förut-
sättning för ökade intäkter.

2017 är också året då vi 
förbereder det stora jubi-
leumsåret 2018; Dalslands 
kanal 150 år, Åmål 375 år, 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund 100 år, 
300-årsminnet av Karl XII 
med mera. Stora möjligheter 
att genom dessa jubiléer lyf-
ta Dalsland.

Varje dalslänning kan göra 
en stor skillnad i arbetet för 
Dalsland. Om vi alla är goda 
värdar för besökare och om 
vi berättar om vårt fantiska 
landskap och allt som finns 
här har vi 50 000 ambassa-
dörer i tjänst! Det vore fan-
tastiskt!

Johan Abenius 
Dalslands Turist AB
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Välkomna till oss!

REAREAREAREAREAREA
Öppet:

Vard 9-18
Lörd 9-13

Möbler
Mattor

Gardiner
Lampor

Presenter

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Välkommen till våra 
programaktiviteter. 

Veckoaktiviteter: 
Måndag 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
Måndag och torsdag 
07.30 Rör dig frisk (motions-
träning) Lokal: STC Ledare: 
Margaretha G 
09.30 Minnesträning (kortspel) 
Tisdag 
10.00 Minnesträning (Bridge) 
15.00 Akvarellcirkel, start 7/2 
Jämna veckor, Sinnenas hus 
Onsdag 
10.00 Broderi, start 18/1 
18.00 Gymnastik, f.d. sjukhem-
met 
Torsdag 
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Gin Rummy, Stationshuset 
14.00 Bingo (minnesträning) 
14.00 Karlar, grabbar o kompisar 
            start 19/1 med Bingon 
15.00 Bokcirkel, Sinnenas hus 
17.00 Ukulelelirarna, start 19/1

Brålanda • Frändefors

Ungdomar bjöd på fin julkonsert

Anna K, Larson, Amanda Larsson, Erica Larsson, Gustav Ekmark, Gustav Hauri, Johan Dahlgren, Sanna An-
dersson och Hertha Dahlgren bjöd på en härlig julkonsert.

Som utlovat blev det en 
gnistrande julkonsert när 
Hemvändarna bjöd in till 
Frändefors kyrka mellan 
jul och nyår. Många kom 
och njöt.
Erica Larsson, Sanna An-
dersson, Anna K. Larson, 
Herta Dahlgren, Johan Dahl-
berg, Gustav Ekmark, Gus-
tav Hauri och Amanda Lars-
son inledde konserten med 
julbön tillsammans med 
kantor Ruben Bengtsson vid 
pianot.

Sång och musik av delta-
garna enskilt och gemensamt 
blandades med verser och 
reflektioner.

Finstämda, häftiga och 
högtidliga toner lät cellisten 

Hemvändarstipendiaterna Johnny Sandelin, Brålanda (t.v) studerar 
på musikerprogrammet MUV i Vänersborg och Leo Hansen, Frändefors 
läser andra året på Rytmus i Göteborg.  Foto: Anna K. Larson.

Sanna Andersson publiken 
njuta av med variationer över 
temat ”Jul igen och igen”.

Med Nyårspsalm önskade 
Erica gott nytt år med hopp 
om fred och trygghet.

Fjolårets stipendiat Aman-
da Larsson sjöng med inle-
velse Esmeraldas bön.

Stipendiater
Sanna överlämnade stipen-
diet med motiveringen: ”Sti-
pendiaterna visar på stor 
skicklighet och kunnande på 
sina respektive instrument. 
De vill dessutom satsa hel-
hjärtat på musiken. Det är 
därför en stor ära att få tillde-
la Johnny Sandelin, dragspel, 
och Leo Hansen, piano, 2016 
års hemvändarstipendium.”

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren höll en andakt.

– Julen är barnens högtid 
och vi får ta emot julbudska-

pet med samma förväntan 
som barnet har inför julen. Vi 

Framgångsrik toppbesättning splittras

Äldsta kon 747 Julia, 79 Sippa, 58 Doris och 29 Docka, ska till nya be-
sättningar.

När utbildningen på Nunt-
orpsskolan upphör sking-
ras den fina mjölkbesätt-
ningen. 
Den äldsta kofamiljen är en 
hållbar Holstein med den 
äldsta kon, 747 Julia, som fått 
nio kalvar därav sju kvigor. 
2010 köptes en fin avelsbe-
sättning av SRB in och blev 
ett lyft för den röda rasen. 

Nuntorp är enda skolan i 
Sverige som ligger i topp med 
exteriör på SRB-kor.

Duktig personal har fått 
korna att mjölka högkvalita-
tiv mjölk. 11618 ECM, 4.4 

65 Julia, Maria Enström, timanställd djurskötare, 955 Docka, Marie Alex-
andersson, lärare, och 74 Tyra trivs tillsammans. 

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft luciafirande i Ge-
stads församlingshem. Da-
gens tillfälliga ordförande 
Tage Severinson hälsade ett 
flertal medlemmar välkom-
na. Samlingen började med 
att SPF:s egen sångkör bland 
annat sjöng ”Julpolska” och 
”Kring julgranen” innan det 
blev kaffeservering med lus-
sekatt med mera. 

Så var det dags för luciatå-
get. Det var nu skymning 
utomhus. Barn från kyrkans 
barnverksamhet från tre-fyra 
år till tolv-trettonåringar del-
tog. Lucia hade flera tärnor 
och stjärngossar med. Sång-
programmet uppskattades 

verkligen av gästerna. Till 
sin hjälp hade luciatågets 
medverkande Anna Johans-
son från kyrkans verksamhet 
och kantor Barbro Magnus-
son. Tage Severinson rappor-
terade sedan från Kommu-
nens Pensionärsråd (KPR), 
bland annat angående fallo-
lyckor hos äldre. Sedan blev 
det dragning av lotterierna. 

Åter igen sjöng SPF-kö-
ren, bland annat ”Nu tändas 
tusen juleljus” och ”Jul, jul 
strålande jul”. Slutligen 
sjöngs nationalsången ge-
mensamt med kören. Dagens 
ordförande avslutade mötet.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

får komma till Jesusbarnet i 
krubban som vi är och se 
honom i alla människor.

Hört i vimlet efteråt: ”En 
fantastisk kväll. En konsert i 
världsklass. Beundrar dessa 
ungdomar och Ruben som 
lägger ner så mycket arbete 
för att förgylla vår tillvaro en 

kväll av slutet i december 
varje år.”

Stipendierna finansieras 
genom utgångskollekt.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

procent fett, 3.6 procent 
protein och 130 i celltal.   
I tolv år har de lämnat helt 
felfri mjölk till mejeriet.

Under hösten fick skolan 
sin första 100-tonnare, 774 
Issi. Skolans äldsta ko, 747 
Julia har 1,5 ton kvar dit.

– Vi har haft bra stöd av 
avelsrådgivare från Viking 
Genetics, Semex och slakte-
riets livdjursförmedlare när 
vi behövt sälja livdjur och vi 
har fått beröm för djuren, 
säger läraren Marie Alexan-
dersson.  

Rörigt arbetssituation
Personalen är uppsagd, någ-
ra har fått nya arbetsgivare, 
någon vidarutbildar sig, det 
är svårt att få någon som vill 

jobba nu när det ska upphöra. 
Någon blev uppsagd men de 
fick inte någon lärare som 
ville jobba i ladugården så 
den fick börja igen. Besätt-
ningen på 60-talet kor och 60 

ungdjur har börjat säljas ut.
– Cirka 20 kor och 30 ung-

djur kommer att vara kvar för 
att eleverna ska få den under-
visning de har rätt till, säger 
Marie.

Regionens skolor Sötåsen 
och Uddetorp behöver några 
friska mjölkdjur från Nunt-
orp. Djuren värderas av en 
fristående värderingsman. 
Avelsrådgivare försöker i 

möjligaste mån att de kom-
mer till avelsintresserade 
besättningar.

 Marianne Karlsson
 marianne@mellerudsnyheter.se
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Träningslust med Friskis&Svettis

Vecka 3 drar träningen igång i Rådahallen med Friskis&Svettis. Det anordnas tio pass i veckan. Foto: Friskis&Svettis.

Snart står en ny härlig 
vårtermin för dörren, 
med massor av rörel-
seglädje och bra träning. 
Efter allt jul- och nyårsfi-
rande och kanske ett och 
annat nyårslöfte om mer 
fysisk aktivitet startar 
Friskis&Svettis vårens 
träningspass vecka 3, 
måndagen den 16 januari, 
med tio pass per vecka i 
Rådahallen.  
Veckan startar med en helt ny 
jympa ”Flow Ride”, en så 
kallad Limitid edition fram-
tagen av Friskis&Svettis 
Riks för att under en period 
testa något nytt och se hur det 
faller ut. Flow Ride är ett 
jympapass som fokuserar på 
känslan att passet ska flyta 
fram utan uppehåll mellan de 
olika delarna med mjuka, 
naturliga övergångar där den 
taktfasta musiken förstärker 
känslan av ett flow. 

Vi har gjort litet omflytt-
ning av dagar, tider och olika 
pass så att det kan bli möjlig-

het att prova något nytt på 
favorittiden. Jympa Puls 
Bas, som även passar medel-
motionärer eftersom det är 
fokus på kondition och man 
kan ta i så mycket man själv 
känner och orkar, har flyttats 
till torsdagar. Jympa Medel 
har istället lagts på onsdagar.

Power Hour är tillbaka och 
kommer att köras varannan 
vecka växlande med Cirkel-
fys på måndagar. Så det blir 
styrkepass på den tiden även 
nu, men inte Skivstång Inter-
vall 75 som vi haft där i 
många år. Det passet har vi 
flyttat till onsdag. HITFLEX 
är ett kombinerat pass med 
först 35 minuter styrketrä-
ning med HIT (Hög Intensiv 
Träning med högt tempo) 
som avslutas litet lugnare i 
20 minuter med FLEX med 
fokus på rörlighet.. 

Vuxenpass dagtid
Vårt enda vuxenpass på dag-
tid, Jympa Soft, som är så 
uppskattat av alla daglediga, 

pensionärer och andra, är nu 
inne på sitt femte år. Skönt 
att få träna mitt på dagen och 
passar bra som till exempel 
ett lunchpass för dig som 
arbetar. Även kvällspasset på 
tisdagar Jympa Medel ligger 
kvar. Core på fredagar visade 
sig passa bra för många – ger 
möjligheter till After Trai-
ning då och då som avslut-
ning på veckans arbete. Och 
så veckans roligaste pass – 
Familjejympan på lördag 
förmiddag som vi tänkte 
krydda med litet extra över-
raskningar i vår.

Variera din träning
På hemsidan kan du läsa mer 
om inriktningen i de olika 
passen för att se vad som kan 
passa dig bäst, om du före-
drar att fokusera din träning 
på styrka, kondition, rörlig-
het eller litet av varje. Det är 
bäst med en varierad träning 
så växla gärna mellan olika 
typer av pass under veckan 
när du tränar flera dagar.

Träningslust är själva idén 
med Friskis&Svettis. Det 
betyder att du kan komma 
precis som du är och göra så 
gott du kan och orkar eller 
har lust till, allt efter dina 
egna förutsättningar och 
framförallt känna glädjen i 
att röra på dig!

Inspirationsdag
Denna extra lördagsträ-
ningsdag har nu blivit en 
tradition. Så boka redan nu 
in lördagen den 4 februari för 
vårens stora härliga inspira-
tionsdag. Vi ger smakprov på 
våra pass med information 
om träningsidén för varje 
pass och vad man ska tänka 
på för få ut så mycket som 
möjligt av sin träning.

Kom och ta med dig gran-
nen, kompisen, maken/sam-
bon  – första veckan kan ni 
prova på alla passen gratis! 

Karin Thorsenius 
Friskis&Svettis Mellerud

SPORT

BILSEMESTER Som läsare av MELLERUDS NYHETER får du detta speciella 
 läsar erbjud ande. Uppge reskoden MELLERUD vid beställ ning 
                                      – så får du automatiskt rabattpriset.

Teknisk arrangör:BESTÄLL nu på 

www.happydays.nu eller ring   020 79 33 84  

Telefonerna är öppna
vardagar kl. 8-17.
Extra: Söndagsöppet 
hela januari kl. 10-15.

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pristillägg i perioden 1/5-31/10: 200:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x eftermiddagskaffe
• 3 x kvällsbuffé
Barnrabatt
1 barn 0-2 år gratis. 
1 barn 3-14 år ½ priset.

Ankomst
Valfri 4/1-19/12 2017.

Hotel am Tierpark HHH i Nordtyskland
Güstrow, också kallad för Barlachstadt Güstrow efter 
konstnären Ernst Barlach (1870-1938), ligger i hjärtat av 
Mecklenburg-Vorpommern, endast 45 kilometer söder 
om Rostock.

Upplevelserika Güstrow
Också 2 och 4 nätter!

SPF Mellerudsbygden. Tis-
dagen den 28 oktober hade 
Ingmarie Kjellberg anordnat 
en vinprovningsafton. En 
tvättäkta värmländska med 
en underbar dialekt berättade 
om hur  man skall handskas 
med röda viner. Hon tryckte 
hårt på hur viktigt det är att 
ha rätt temperatur på vi-

net. Man skall också lufta 
vinet innan det dricks. Vi fick 
smaka på fyra olika rödviner 
med ett amaronevin som 
pricken över i:et. Ingmarie 
hade tagit med ost och kex 
som vi fick njuta av tillsam-
mans med vinet.

Lars-Åke Svensson

De förväntansfulla deltagarna under vinprovningskvällen.

FÖRENINGSREFERAT

SPF Mellerudsbygden hade 
novembermöte och ”Zara 
Leander” alias Leif Johans-
son och pianisten  Per Olof 
Grumer stod för underhåll-
ningen. Åhörarna fick lyssna 
till flera av Zaras mest kända 
sånger, allt ifrån ”Vill du se 
en stjärna se på mig” till ”Ack 
Värmland du sköna”.  Leif 
berättade även om Zaras liv. 
Hon var enormt populär i 
Tyskland. En gång blev hon 
inropad 103 gånger. En an-
nan gång fick hon stående 
applåder i 50 minuter. Hon 
spelade även in flera filmer i 
Tyskland. Tyvärr satt både 
Göring och Goebbels i styrel-
sen. Hon blev därför felaktigt 
anklagad för att vara nazist 
och blev därför bojkottad i 
sju år i Sverige. Hon fick 
dock upprättelse när hon fick 

Leif Johansson som Zara Leander 
med pianisten Per Olof Grumer.

rollen som Hanna Glavari i 
Glada Änkan. Avslutnings-
vis imiterade Leif Julia Cea-
sar. Alla fick höra hennes 
berömda ”United States of 
America”.

Kaffe och lotteri avslutade 
en trevlig eftermiddag.

IOGT-NTO Mellerud ord-
nade lussefirande 11 decem-
ber. Ordförande Ingvar Asp 
hälsade välkommen. I väntan 
på luciaframträdandet un-
derhöll Gun-Britt Johansson. 
Hon hade med sitt dragspel 
som hon hanterar på bästa 
sätt. Man delade ut allsångs-
häften som var underlag för 
kvällens sånginsats av delta-
garna. 

Julens alla kända sånger 
fanns med, alla gjorde så gott 
de kunde med sina strupar. 
Härligt med alla dessa stäm-
ningsfulla julsånger. Serve-
ring av kaffe och lussekatter, 
pepparkakor med mera. Så 
kom Melleruds lucia Ronja 
Gardtman med sina tärnor 

Elin Johansson, Sara An-
dersson, Cassandra Möller, 
Karin Stefansson, Evelina 
Nyqvist och Anna Kihlberg. 
Sara Sannebro är ny ledare 
för luciaträningen i år. 

Mycket trevligt framträ-
dande och sånginsats av alla. 
Vi fick åter höra många av 
alla kända julsånger. Gun-
Britt tog åter på sig dragspe-
let för mer allsång. Förening-
en Fruktdrycker bjöd på 
alkoholfria drycker, bra al-
ternativ till allt annat som 
serveras. Ordförande tacka-
de Gun-Britt och luciaföljet 
för goda insatser. Tack till 
alla som mött upp.

Evert Magnusson   

Melleruds lucia med följe kom på besök. Foto från Lions julmarknad.
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Morgan tar över Åsebro/Brålanda

Morgan Jakobsson blir ny tränare för Åsebro/Brålandas damer.

FUTSAL 
Efter att damsektionen 
letat med ljus och lykta 
sedan i höstas, är nu änt-
ligen ett namn klart. Väl-
kända Morgan Jakobsson 
tar över, efter Glenn Öder 
och Lennart Lindström.
– Det känns väldigt bra, väl-
digt skönt. Vilket jobb vi lagt 
ner på detta, många namn vi 
har kontaktat. Morgan prata-
de vi med hyfsat tidigt, men 
fick ett nej då. Sedan växte 
tanken hos honom, så när vi 
pratade med honom igen var 
han sugen, berättar damsek-
tionens Erik Bengtsson 
Meuller.

Morgan har tidigare tränat 
både Åsebros och Brålandas 
damer före sammanslag-
ningen, men haft några års 
uppehåll efter det. Han är 
väldigt engagerad i Åsebro, 
bland annat som speaker på 
matcherna på Rudevi.

Morgan känner förening-
arna och alla i organisationen 
känner honom. Han har träf-
fat de flesta spelarna.

Bredvid Morgan kommer 
det att bli ytterligare två per-
soner, som ännu inte är klara.

– Vi ska ha in två stycken 
bredvid Morgan, en assiste-
rande tränare och en som 

främst tar division 3-laget. 
Morgan har några namn, 
men inget är helt klart än, 
berättar Bengtsson Meuller.

Öder tackar för sig
Klart är dock att Glenn Öder 
lämnar laget efter futsalsä-
songen. Efter flera år som 
assisterande och huvudträ-
nare, får nu familjelivet 
högsta prioritet.

– Glenn kliver av, men han 
har varit involverad i proces-
sen att hitta en ny tränare. 
Han kände att det inte fung-
erade längre med familjen 
och så, men det förstår vi 
också. Vi hade gärna haft 
kvar honom, men han kände 
att det var allt eller inget, 
säger Bengtsson Meuller.

Glenn själv berättar att det 
kommer bli jobbigt att inte 
vara med laget när fotbollen 
väl drar igång, men att han är 
nöjd med sitt beslut.

– Jag kör klart med futsa-
len, sedan hoppar jag av. De 
ville ha kvar mig med en roll 
bredvid, men jag har inte ti-
den kvar att lägga på detta, 
berättar Glenn Öder själv.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Serieledarna satte 
dit Mellerud rejält

FUTSAL 
Det var på förhand en rik-
tigt tuff bortamatch som 
FC Mellerud hade att vän-
ta i Svenska Futsalligan 
mot serietvåan Borås AIK. 
Hemmamatchen ville man 
snabbt glömma efter 2-13, 
men även den eftersökta 
revanschen kom av sig.
Mellerud höll emot bra i den 
första halvleken trots att 
hemmalaget ledde med tre 
bollar. Anton Snibb hade 
gjorde gästernas enda mål, 
som just då var en kvittering 
till 1-1.

– Klart det är tungt. Varje 
poäng är värdefull och vi 
gick för seger. Men samtidigt 
är det inte mot Borås vi skall 
ta poäng, berättar spelande 
tränaren Valon Gashi.

Efter pausen rann det iväg 
rejält för Borås, som har en 
poäng upp till ledarna Udde-
valla.

– Vi hänger bra med i första 
men får en dålig start i andra. 
Man är besviken, men vi tar 
med oss det positiva, att vi 
gör sju mål på ett topplag, 
säger Valon.

Laget har haft det tungt 
stundtals i defensiven, men 

samtidigt har man svårt att få 
tillfällen att träna tillsam-
mans, då försäsongen i fot-
boll är igång för de flesta.

– Fotbollen gör att vi inte 
kan träna så mycket ihop, 
men samtidigt gäller det att 
alla tar jobbet i matcherna. Vi 
har absolut inte tappat hop-
pet, alla kan slå alla i den här 
serien. Det är tight i botten 
och varje poäng är viktig, 
understryker Valon.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Borås AIK – 
FC Mellerud

16-7 (4-1)
Svenska Futsalligan
Målskyttar FCM:
Florijan Fejzulovic, 2
Anton Snibb
Simon Schullström
Nevzad Dulovic
Enver Colic
Almedin Besic

SLUTRESULTAT

Åsebro/Brålanda avslutade 
serien på bästa sätt

FUTSAL 
Det blev baraen tredjeplats 
i serien, men samtidigt av-
slutades hela seriespelet 
med en fin seger. Råtorps 
IK besegrades med 11-5 i 
idrottshuset i Vänersborg.
– Det var jämnt och böljande 
i första halvlek. Det stod 3-3 
i paus och då sa jag till tjejer-
na att de skulle ut, ge 100 
procent och sedan fick de ta 
ledigt några dagar efter 
matchen, berättar coachen 
Glenn Öder.

Pep-talket av Öder gav 
resultat. En snabb målexplo-
sion av Åsebro/Brålanda 

gjorde att man snabbt kom 
upp till en bekväm 7-3 led-
ning. Målskyttet fortsatte, 
trots några reduceringar av 
Råtorp. Fyra av matchens 
mål sköts in av notoriska 
målskytten Sandra Peters-
son, kapten Jessica Vänerlöv 
sköt in tre av de andra.

Tyngre start på dagen
Tidigare under dagen spela-
de Åsebro/Brålanda även 
mot IFK Skoghall, serievin-
narna. Det var inte en lika 
framgångsrik match som den 
senare på eftermiddagen.

– Jag vet inte vad som hän-
de, vi ville vinna båda match-

IFK Skoghall – 
Åsebro/Brålanda 

5-4 (1-1)
Futsal NV Götaland

Målskyttar Å/B:
Sandra Petersson 2
Rebecca Svensson 2

SLUTRESULTAT

Råtorp IK – 
Åsebro/Brålanda 

5-11 (3-3)
Futsal NV Götaland

Målskyttar Å/B:
Sandra Petersson 4
Jessica Vänerlöv 3
Anna Johansson
Maja-Stina Svensson
Cecilia Vänerlöv
Jennie Larsson

SLUTRESULTAT

Maria och Coach vann cup

Maria Ihrén, Håverud med sin australian shephard Coach segrade i MyD-
ogCup i nose work den gångna helgen. Foto: Privat.

HUNDSPORT 
Maria Ihrén från Håverud 
och hennes femårige aus-
tralian shephard Coach 
stod som slutsegrare i lan-
dets första officiella nose 
work-tävling på MyDog i 
Göteborg.
Från och med 1 januari 2017 
har nose work blivit en offi-
ciell sport under Svenska 
Kennelklubben. Första täv-

lingen anordnades under det 
stora hundeventet MyDog i 
Göteborg den gångna helgen.

Nose work-tävlingen inled-
des med kvaltävlingar under 
tre dagar där fyra sök skulle 
klaras av. Det handlade om 
inomhussök, behållarsök, 
fordonssök och utomhussök. 
I Klass 1 ska hunden leta upp 
och markera en möbeltass 
eller tops som doppats i en 
droppe eukalyptus. 

Från början deltog knappt 
300 ekipage och när sönda-
gens final stundade fanns 49 
ekipage kvar.

Här segrade alltså Maria 
och Coach, de gick i mål sex 
sekunder före tvåan.

– Det var kul! Allt går på 
tid, så det gäller att skicka 
hunden till rätt ställe från 
början. Man måste dels ha 
rätt taktik och dels ha tur, 
säger Maria, som utbildade 
sig till nose work-instruktör 
2016.

Priset bestod bland annat 
av hundmat, som Maria 
skänkte till Hundstallet i 
Göteborg. Hon är övertygad 
om att nose work blir en stor 
sport i Sverige, eftersom alla 
kan delta.

Vad gör Coach så här bra?
– Han tycker om att sam-

arbeta med matte, det lönar 
sig för då får han köttbullar 
eller någon rolig leksak. 
Coach är en lugn och stabil 
individ, förklarar Maria.

Under flera år är Sveriges 
största nose work-läger för 
instruktörer förlagt till Hå-
verud. Maria driver både 
vandrarhem och stugby i 
Håverud. Närmare 1 000 av 
årets gästnätter är bokade vid 
hundaktiviteter i området.

– Vi har även en stor nose 
work-tävling 8-9 april med 
deltagare från Sverige, Nor-
ge och Danmark, tipsar Ma-
ria.

 
Susanne Emanuelsson susan-

ne@mellerudsnyheter.se

erna. Skoghall var ett duktigt 
lag med unga spelare. Vi 
borde vunnit, men vi kom 
inte upp i nivå och då förlorar 
man, berättar Öder.

Nu finns det bara en liten 
chans att laget kan gå vidare 
till SM-slutspel genom se-
riespelet, med sin tredjeplats. 
Skulle man inte avancera 
genom den placeringen, har 
man fortfarande chans tack 
vare segern i DM.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM
SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL

www.be-film.se

www.mellerudsnyheter.se
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Brålanda blickar framåt 
– ett spännande lag

FOTBOLL 
Han är 70 år men går 
fortsatt starkt fram med 
sina lag. Efter många år 
i Ödsmåls IK är Ronny 
Fredriksson nu huvudan-
svarig i Brålanda IF och 
ser fram emot kommande 
säsong.
– För den korta tiden så trivs 
jag väldigt bra, vi har ett 
spännande lag. De träningar-
na vi haft så långt har gjort 
mig inspirerad, berättar Ron-
ny Fredriksson.

Som vi vet blev inte 2016 
vad Brålanda hoppats på, 
med Daniel Olsen vid rodret. 
En av anledningarna kan ha 
varit bristen på träning, en-
ligt nya tränaren. 

– Jag är lite förvånad att de 
åkte ur, de blandade och gav. 
Men jag tror de tränade lite 
för lite i fyran. Jag ska träna 
fem pass nu tills tränings-
matcherna börjar. Vi har vi-
sioner att komma högre upp, 
även för de spelare som ska 
uppåt. Då måste man träna 
som att man ska uppåt, för att 
utvecklas, säger han. 

Falk måste stanna
En av nyckelspelarna är Mar-
tin Gustavsson som redan har 
hängt upp skorna på hyllan, 
en annan aviserar att han 
kommer göra detsamma, 
något Ronny vill göra allt för 
att ändra på.

– Jag måste få Fredrik Falk 
att fortsätta, jag bearbetar 
honom, berättar Ronny om 
den notoriska målskytten 
och fortsätter:

– Sedan känner inte jag att 
vi inte behöver fler spelare, 
jag tycker de vi har är bra. 
Det är inte lätt i femman. 
Bengtsfors värvar tufft, Åse-
bro är alltid farliga. 

I veckan som var hade 
Brålanda sin uppstart, med 
en närvaro som var mer än 
godkänd.

– Alla kom igår, till och 
med de som var lite småsjuka 
var nere och kolla läget. 
Skillnaden är nu att få ett bra 
lag till att vara ett fantastiskt 
lag, konstaterar Ronny. 

Brålanda har hittills för-
stärkt med tre spelare från 
seriekonkurrenten Frände-
fors IF: Jesper Olsson, Ham-
pus Bohman samt Stefan 
Flood.

 
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Foto: Marcus Palmqvist

Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:
Vuxen: 500:-, ungdom (13-20 år) 300:-
endast Soft: 200:- 
Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:-
Familjejympa: 20:-/barn

Vårens nyheter:
– JYMPA FLOW RIDE jympa med flyt 
– SKIVSTÅNG INTERVALL 75 ny tid onsd 19.00
– CIRKELFYS o POWER HOUR varannan vecka månd 19.45 
– HITFLEX kombination av styrka och rörlighet
– JYMPA MEDEL ny tid onsd 17.00
– JYMPA PULS ny tid torsd 19.00
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud

Prova på Gratis
hela vecka 3!

Friskis&Svettis i Mellerud
våren 2017 v 3-17, start 16 jan
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar med

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
 12.00     10.00
 JYMPA SOFT    FAMILJEJYMPA
 Karin    varierande

  17.00  17.15 
  JYMPA MEDEL  CORE 
  Kajsa  Anders

18.00 18.30   18.00 
JYMPA FLOW RIDE JYMPA MEDEL  HITFLEX
Anders Agnetha  Belinda o Terese  

  19.00-20.15 19.00 
  SKIVSTÅNG INTERV JYMPA PULS BAS 
  Madeleine Karin

19.45    
CIRKELFYS Belinda  
POWERHOUR Terese  

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
IK Sirius
Onsdag 11/1 

Matchstart kl. 19.00

SK Granan på skidläger
Gruppfoto med alla deltagare på lägret i norska Sjosjoen.

LÄNGDSKIDOR 
Det var 67 barn, ungdomar 
och vuxna från SK Granan 
som gav sig iväg till Sjos-
joen i Norge på tränings-
läger. 
Torsdag till söndag 5-8 janu-
ari varvade barnen och ung-
domarna skidpassen mellan 
fristil och klassisk stil. 
Många vuxna passade  på att 
samla mil i benen inför Vasa-
loppet. På lördagen var det 

TM2017 (TräningsMäster-
skap). 

Årets tävlingskommittè 
delade upp alla åkare i sta-
fettlag. 4 gånger 1,6 km 
skate och 3 gånger 1,6 km 
fristil fördelades på varje lag. 
De allra yngsta barnen åkte 
en individuell tävling innan 
stafetten startade. Självklart 
var nummerlappen på för att 
öka tävlingskänslan. På 
kvällen var det samling med 
prisutdelning. 

Nu när teknik och kondi-
tion finslipats är det dags för 
säsongens tävlingar. Redan 
på onsdag drar Dalskidan 
igång och till helgen är det 
Götalandsmästerskap i Tra-
nemo. Vi hoppas naturligtvis 
att vi ska kunna arrangera 
KM på Granan om bara det 
vita från himlen ville falla 
ner.

Text: Susanne Broberg 
Foto: Peter Johansson

De yngsta barnen: Axel Broberg, Elin Lans, Gustav Wislander, Vidar Johansson, Erik Lans och Elmer Håkansson.

Framgångar i rallylydnad

De tre mellerudsekipagen som tog titlar vid rallylydnadstävlingen. Fr.v: Diana Bergström med Tindra, Christina 
Edlund-Svensson med Malva och Bodil Rönnewald med Oliver.

HUNDSPORT 
I lördags hade Melleruds 
brukshundklubb rallylyd-
nadstävling i Rearsbyn. Som 
vanligt hade man många 
starter och nöjda tävlande.

Tre av klubbens hemmae-
kipage tog titlar, det vill säga 
tre stycken godkända resultat 
och uppflyttning till nästa 
klass. Bodil Rönnewald och 
Oliver (som snart fyller 14 
år) och Christina Ed-

lund-Svensson med Malva 
tog båda titeln RLDN och är 
uppflyttade till Fortsätt-
ningsklass. Diana Berg-
ström-Tindra blev RLDA 
och tävlar nu i Mästarklass. 

Maria Ihrén
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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

Hundkurser 
startar v. ??

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se
   073-970 71 95

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

   073-970 71 95

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48 Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Spån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torv
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Sträckfilm
Ensilageplast

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Balsnöre
Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Strö

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Saltstenar  
10 + 6 x 2 kg

Salttabletter filter

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

DeLaval söker

säljare
Just nu söker vi:
Säljare till delar av området
Dalsland/Bohuslän/Värmland.
Lämplig bostadsort är i områderna kring
norra Dalsland.

Läs mer om tjänsterna på 
www.delaval.se under ”lediga tjänster”

Välkommen med
din ansökan 
senast 17/1 2017.

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen
söker medarbetare:

 

Enhetschef till Gata och Parkenheten
Driftledare för distributionsnät VA

Medarbetare till Gatuenheten
För mer information om tjänsterna se www.mellerud.se

Sista ansökningsdag 170116

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!

ÖNSKAS HYRA
Mindre hus
på landet (åretrunt) önskas 
hyras omgående i Melle-
rud-, Erikstad- eller Brå-
landa-området. Svar läm-
nas till Melleruds Nyheters 
kontor 31/1.

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

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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:                                                

LEDIGA PLATSER

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
11/1 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

BMK Stinget var överlägsna

BADMINTON 
I helgen som gick, 7 janu-
ari, spelade BMK Stinget 
seriespel i Rådahallen 
Mellerud. Det blev två vin-
ster, 8-0 mot Ullevi och 7-1 
mot Racket från Alingsås. 
Laget som spelade bestod av 
Fadi AlKrad, Sebastian Hed-
lund, Martin Norrman, Vik-
tor Veiberg, Jacob Jansson, 
Malena Norrman och Erica 
Karlsson. 

Första matchen spelades 
mot Ullevi. Det blev en enkel 
match för stingetspelarna. 
Matchen startade med två 
herrdubblar, Viktor och Mar-
tin i HD1 och i HD2 spela-
de Jacob och Sebastian. I 
damdubbeln spelade Erica 
och Malena. 3-0 till Stinget.

Sedan följde damsingel 
och tre herrsinglar. Malena 
levererade som vanligt och 
Viktor på HS1, Fadi på HS2 
och Jacob på HS3, vann alla 
sina matcher. Så var ställ-
ningen 7-0 till Stinget. 8-0 
fastställde Sebastian och i 
Erica i den avslutande mix-
eddubbeln.

 Svårare motstånd
I nästa match väntade Racket 
från Alingsås. Här väntade 
betydligt svårare motstånd 
för Stinget. HD1, med Mar-
tin och Viktor visade på en 
lysande badminton och spe-
lade ut sina motståndare, 1-0. 
DD med Malena och Erica 
sparade inte heller på krutet 
och 2-0 var ett faktum. HD2 
spelade Fadi och Sebastian. 
Här blev det lite jämnare, 
men stingetspelarna knöt 

Malena Norrman och Erica Karlsson vann sina dubbelmatcher. Foto: 
Privat.

ihop säcken och det stod 3-0 
till Stinget. Malena vann sin 
singelmatch och även broder 
Martin vann HS1, då var 
ställningen 5-0. Fadi vann 
sin match, HS2 och 6-0. 

Jacob var ytterst nära att 
vinna sin singelmatch, men 

förlorade med 18-21 i avgö-
rande set. 7-1 fastställde Er-
ica och Sebastian i sista 
mixedmatchen.

Alla spelare gjorde bra in-
satser och spelade stabilt. 
Alla i de andra serielagen har 
en mycket stor respekt för 
lilla Stinget från Mellerud.

Mellerudsklubben är obe-
segrade efter sex omgångar 
och serien har vänt, så Stin-
get är på god väg att vinna 
serien. Nu är det bara Kinne-
kulle som kan sätta käppar i 
Stingets hjul. Det är fyra 
matcher kvar innan serien är 
färdigspelad. Nästa serieom-
gång är 11 mars och då väntar 
Partille och Ullevi i Göte-
borg.

BMK Stinget

Lucas i 
landslaget

FOTBOLL 
Lucas Hedlund från Melle-
rud har tagits ut till tränings-
läger med P19-landslaget. 
P98-landslaget deltar i Elite 
Round med speldagar 23, 25 
och 28 mars då man möter 
Italien, Irland och Belgien i 
Belgien. Lucas har Melle-
ruds IF som moderklubb, 
sedan gick han till IFK Åmål. 
Därefter gick han till BK 
Häckens elitlag i Tipselit 
Trophy för 17-åringar. Lucas 
debuterade i mars 2016 för 
Häckens A-lag i en tränings-
match. Till vardags spelar 
han i Häckens P19-lag.
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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

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik 
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/mellerud

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

 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

Fixat 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

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik 
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

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

 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/mellerud

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

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

 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

Fixat 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

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

 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

0521-301 16, 070-254 03 30 
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00.

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

GOLV

Din bildelsbutik i Mellerud

info@bildelsshopen.com

Fixat 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

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffl e

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

 FRISÖRER

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

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

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
80:-/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

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

FÄRG
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Melodikrysset v.2 - 14 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 2 – 14 januari

21.00  Årets retro
22.00  Veronica Maggio 
 - live från Stadion
23.10  Familjer på äventyr
00.10  Hotellet
01.35  Melodifestivalens 
 årskrönika 2016 

21.00  Årets retro
22.00  Hundra procent bonde
22.30  Dolly
23.00  Vårt liv med hund
00.00  Världens natur: Yellow-
 stones starkaste vargtik
00.45  Sanningen om nyttigare 
 mat
01.35  Veckans brott 

21.00  Årets retro
22.00  Konsert för Ted Gärdestad
23.00  Ted Gärdestad - För kär-
 lekens skull
23.45  Gatans kör
00.15  Sanningen om hälsorönen
01.05  Samtidigt i Hofors
02.05  Opinion live 

21.00  Delhis vackraste händer 
 - syntolkat
22.00  Årets retro
23.00  Gift vid första ögonkastet 
 Australien
23.50  Vänligen Lars Lerin
00.20  Skavlan
01.20  Oscar och Greta och huset 
 de byggde
02.15  Så ska det låta 

15.00  UR Samtiden
18.00  Fantastiska hus
18.30  Landstigningen i 
 Normandie
19.20  Supermänniskor
20.10  En tigers resa
21.00  Seriestart: Till fots i Hima-
 laya
21.50  Varför äter jag för mycket?
22.40  Situation Storbritannien
23.40  Förintelsen - historiens 
 värsta brott
00.35  Sidenvägen 

15.00  UR Samtider
18.00  Cyberbrott: Nätets
 nya kriminella
18.25  Seriestart: Indien
19.15  Världens natur: Venedig
20.05  Latinamerikaner i USA
21.00  Seriestart: Antikmagasinet
21.30  Egyptens glömda konst-
 skatt
22.20  Kaukasus: Rysslands egna 
 alper
23.10  Sidenvägen
00.00  Förintelsen - historiens 
 värsta brott 

15.00  UR Samtiden
18.00  Egyptens glömda 
 konstskatt
18.50  Antikmagasinet
19.20  Kaukasus: Rysslands egna 
 alper
20.10  Palatsens storhetstid
21.00  Supermänniskor
21.50  Indien
22.40  Världens natur: Venedig
23.30  Island runt
00.10 	Irlands	mäktigaste	flod
01.10  Varför äter jag för mycket? 

09.00  UR Samtiden
15.00  Arkitekturens 
 pärlor
15.10  Arkitektens hem
15.40  Rokoko
16.40  Landstigningen i Normandie
17.30  Palatsens storhetstid
18.25  Till fots i Himalaya
19.15  Varför äter jag för mycket?
20.05  Den australiska kusten
21.00  Sidenvägen
21.50  En tigers resa
22.40  Dokument utifrån
23.30  Egyptens glömda konstskatt
00.20  Nattsändningar

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  Olympus has fallen
23.20  Simpsons
23.50  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.45  Sirens
03.10  My name is Earl
03.30  American dad
03.55  Face off
04.40  Våra värsta år
05.30  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  A million ways to die in 
 the west
23.15  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.35  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  American dad
04.15 - 04.20  Face off
05.00  Våra värsta år

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  Cops
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Hellboy
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  Cops
02.45  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Nattsändningar

06.00  Best ink
06.45  Amazing race:
 All-stars
07.35  Frasier
08.00  Seinfeld
09.00  Fear factor USA
10.00  Face off
11.00 	Defiance
12.00  Grimm
14.00  NCIS: Los Angeles
16.00  The exes
17.00  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
18.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
19.00  Community
20.00  Simpsons
21.00  Empire state
22.55  Phone booth
00.30  Loser
02.25  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
03.30  Gang related
04.20 	Defiance
05.10  Seinfeld
05.35  Seinfeld 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
10.00  Go'kväll
10.45  Så ska det låta
11.45  Touchdown
12.15  Familjer på äventyr
13.15  Stjärnorna på slottet
14.15  Inför Idrottsgalan
14.20  Skidskytte: Världscupen i 
 Ruhpolding
15.55  Landet runt - årskrönika 
 2016
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Vänligen Lars Lerin
21.30  Seriestart: Gatans kör
22.00  Musikliv
22.30  Lärlabbet student
23.00  SVT Nyheter
23.05  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
10.00  Go'kväll
10.45  Bil- och båttokig
11.05  Inför Idrottsgalan
11.10  Vänligen Lars Lerin
11.40  Toppmötet
12.40  Efter Toppmötet
13.10  Uppdrag granskning
14.10  Inför Idrottsgalan
14.20  Skidskytte: Världscupen
15.55  Ted Gärdestad - För kär-
 lekens skull
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Antikrundan
21.00  Samtidigt i Hofors
22.00  Säsongstart: Opinion live
22.45  Män som slår kvinnor
23.45  SVT Nyheter
23.50  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
10.00  Bil- och båttokig
10.20  Alpint: Wengen
11.45  Go'kväll
12.30  Antikrundan
13.30  Bygden som försvann
13.40  Inför Idrottsgalan
13.50  Alpint: Wengen
14.45  Skidskytte: Världscupen
16.10  Mord och inga visor
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  På spåret
21.00  Säsongstart: Skavlan
22.00 	David	Bowie	-	The	last	five	
 years
23.15  SVT Nyheter
23.20  Boardwalk empire
00.20 - 01.20  Veckans brott
04.50  Sverige idag
05.20  Go'kväll 

06.05  Fråga doktorn
06.50  Vänligen Lars Lerin
07.20  Opinion live
08.05  Uppdrag granskning
09.05  Go'kväll
09.50  Familjer på äventyr
10.50  Stjärnorna på slottet
11.50  Vintermagasin
12.15  Vinterstudion
12.30  Alpint: Wengen
13.35  Vinterstudion
14.15  Skidor: Världscupen i 
 Toblach
16.00  Vinterstudion
16.30  Främlingar
16.50  På spåret
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Säsongstart: Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Stjärnorna på slottet
21.00  Delhis vackraste händer
22.00  Lördagsbio: Last Vegas
23.40  SVT Nyheter
23.45 - 01.25 	Nattfilm:	Slutet	på	
 historien
04.45  Nattsändningar

08.58  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Sanningen om nyttigare mat
17.05  Slumpens spel
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Sanningen om hälsorönen
18.50  Luminaris
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Seriestart: Dolly
20.30  Ockupationens vardag
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Seriestart: The Newsroom
23.05  K special: Marie-Louise 
	 Ekmans	utflykter
00.05  Förväxlingen
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Sanningen om hälsorönen
17.05  Luminaris
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Sanningen om hälsorubrikerna
18.45  Vilden
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Guldläge
20.30  6A
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Fahrenheit 451
00.10  Förväxlingen
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Hundra procent bonde
16.45  Dolly
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Sanningen om träning
18.45  Har du sett min lillebror?
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  K special: Inget är förlåtet
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  I huvudet på John Mal-
 kovich
23.35  Dolly
00.05  Förväxlingen
00.35  Grillat med Hrefna
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Sanningen om hälso-
 rubrikerna
09.45  Sanningen om träning
10.30  Vem vet mest?
13.05  6A
13.35  Besök i Karelen
14.05  Vilden
14.20  Skidskytte: Världscupen
15.45  Via ferrata i Norge
15.55  Säsongstart: Sverige idag 
 på romani chib/arli/lovari
16.10  Om kriget kom
17.05  Världens natur: Venedig
18.00  Bo Kaspers - Vi kommer 
 aldrig att dö
19.00  Kulturstudion
19.05  Laleh - jag är inte beredd 
 att dö än
20.20  Kulturstudion
20.30  Laleh i Globen
22.40  Seriestart: Falsk identitet
23.35  The Newsroom
00.25  Hundra procent bonde
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  24 Vision
02.00  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.50  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, joker och drömvinsten
18.35  112 – på liv och död, forts
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Renées brygga
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
14.00  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Mandelmanns gård
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Revolution
03.45  Forever
04.40  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.50  Sveriges yngsta mästerkock
16.50  Äntligen hemma
17.50  V75-Klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Varning för Jönssonligan
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.20  Varning för Jönssonligan, 
 forts
23.55  A.C.O.D
01.40  The 41 year old virgin who 
 knocked up Sarah Marshall 
 and felt superbad about it
03.25-04.50  Rosa panterns 
 hämnd
05.35  Seriously funny kids 

06.00  112 – på liv och död
07.00  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Sveriges mästerkock
14.55  Mandelmanns gård
15.55  Tillsammans mot cancer
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Drömpyramiden
19.55  Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00  Gladiatorerna
21.35  Noah
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Noah, forts
00.40  Fredsmäklaren
03.05 - 04.55  Age of heroes
05.15  Halv åtta hos mig: England 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Hälsa &
Livsstil

Onsdag 25 januari
Manusstopp:

Torsdag 19 januari
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Boardwalk empire
23.00  Money for nothing
00.20  Uppdrag granskning
01.20  På spåret 

21.00  Gift vid första ögon-
 kastet Australien
21.50  Agenda - teckenspråkstolkat
22.35  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.05  Top gear
23.55  Bo Kaspers - Vi kommer aldrig att dö
00.55  Antikrundan
01.55  Delhis vackraste händer - syntolkat 

20.00  Ishockey: Champions hockey 
 league
22.30 	David	Bowie	-	The	last	five	years
23.45  Top gear
00.35  Stjärnorna på slottet
01.35  Innan vi dör - syntolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Tjärnens björnar
15.10 	Irlands	mäktigaste	flod
16.10  Egyptens glömda 
 konstskatt
17.00  Antikmagasinet
17.30  Supermänniskor
18.20  Den australiska kusten
19.10  Latinamerikaner i USA
20.05  Landstigningen i Normandie
21.00  Seriestart: Det levande Söderhavet
21.50  Rokoko
22.50  Cricketkrigarna
23.45  Palatsens storhetstid
00.35  Cyberbrott: Nätets nya kriminella 

15.00  UR Samtiden
18.00  Historiska personligheter
18.25  Coola koalor
19.20  Till fots i Himalaya
20.05  Hitlers älskarinna
21.00  Världens natur: Det nya Indien
21.50  Bortom murarna
22.45  Rokoko
23.45  Förintelsen - historiens värsta 
 brott 

15.00  UR Samtiden
18.00  Arkitektens hem
18.30  Palatsens storhetstid
19.20  Kaukasus: Rysslands egna
 alper
20.10  Sidenvägen
21.00  Situation Storbritannien
21.55  Dokument utifrån: Despoten i 
 Damaskus
22.50  Latinamerikaner i USA
23.45  Förintelsen - historiens värsta 
 brott 

06.00  Fear factor USA
06.45  Face off
07.35  Frasier
08.00  The Goldbergs
08.55  The exes
09.25  Grimm
11.10  Community
12.10  NCIS: Los Angeles
15.10  Stomp the yard 2: Homecoming
17.00  Simpsons
18.00  Nitro circus crazy train
19.00  Face off
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Kickoffen
23.45  Son of Zorn
00.20  American dad
00.50  How I met your mother
01.50  2 1/2 män
02.25  Anger management
02.55  Brickleberry
03.25  The Goldbergs
04.15  Nitro circus crazy train
05.00  Amazing race: All-stars 

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
21.30  Family guy
22.00  Son of Zorn
22.30  American dad
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Legit
04.25  Nattsändningar

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  Battleship
23.30  Family guy
00.30  American dad
01.05  Scrubs
02.00  How I met your mother
02.55  Family guy
03.40  My name is Earl
04.00  Nattsändningar

06.00  Samtidigt i Hofors
07.00  Antikrundan
08.00  Sverige!
08.30  Go'kväll
09.15  Oscar och Greta och huset de byggde
10.15  Vinterstudion
10.30  Alpint: Wengen
11.20  Vinterstudion
11.30  Skidskytte: Världscupen
12.15  Skicross: Världscupen
13.30  Alpint: Wengen
14.20  Vinterstudion
15.00  Skidor: Världscupen i Toblach
15.45  Vinterstudion
16.35  Anden i traktorn
16.55  Skavlan
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport, 18.10  Lokala nyheter
18.15  Säsongstart: Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Så ska det låta
21.00  Seriestart: Innan vi dör
22.00  Seriestart: Akuten
22.50  SVT Nyheter
22.55  Mord och inga visor
23.45 - 00.45  Män som slår kvinnor
04.45  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
10.00  Landet runt
10.45  Agnete från Skårvågen
10.55  Sportspegeln
11.25  På spåret
12.25  Antikrundan
13.25  Skavlan
14.25  Matiné: Bokhandlaren som slutade 
 bada
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Seriestart: Vildmarkens väktare
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Idrottsgalan
22.30  Seriestart: Homeland
23.25  SVT Nyheter
23.30  Delhis vackraste händer
00.30 - 01.30  Innan vi dör
04.45  Sverige idag
05.15  Fråga doktorn 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
06.30  SVT Nyheter
10.00  Fråga doktorn
10.45  Äppelbygd
10.55  Lärlabbet student
11.25  Musikliv
11.55  Idrottsgalan
14.25  Matiné: Ett brott
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Seriestart: Vita vidder
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Familjer på äventyr
21.00  Veckans brott
22.00  Elitstyrkans hemligheter
22.50  SVT Nyheter
22.55 - 00.25  Nattbio: Med tio cents på 
	 fickan
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

09.00  SVT Nyheter
09.05  Ockupationens vardag
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  K special: Inget är förlåtet
12.00  SVT Nyheter
12.05  Laleh i Globen
14.15  Främlingar
14.35  Skidskytte: Världscupen i Ruhpolding
15.30  De magiska skorna
15.50  Sverige idag på romani chib
15.55  SVT Nyheter
16.00  Sverige idag på meänkieli
16.05  Det hemliga Rom
17.00  Amina och Alicia på fysikresa - 
 teckenspråk
17.20  The Legends of King Arthur
17.40 	Kortfilmsklubben	-	arabiska
18.00  Seriestart: Finska segrar
18.30  Besök i Karelen
19.00  Världens natur: Det nya Indien
19.55  Kvällsgäss
20.00  Seriestart: Idévärlden
21.00  Aktuellt
21.15  Säsongstart: Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55  Gudstjänst
23.40 Nattsändningar

07.50  Sverige idag på romani chib
07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Amina och Alicia på fysikresa - 
 teckenspråk
08.20 The Legends of King Arthur
08.40 	Kortfilmsklubben	-	arabiska
09.00-16.15  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
16.00  SVT Nyheter
16.15  Gudstjänst
17.00  Via Sverige
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Seriestart: Top gear
18.50  Seriestart: Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Säsongstart: Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Weiner
23.50  Agenda
00.35  Nattsändningar

08.15  Agenda
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
18.50  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Ockupationens vardag
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Familjeliv i Kanadas vildmark
23.10  Bo Kaspers - Vi kommer aldrig att dö
00.10  Förväxlingen
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  112 – på liv och död
07.00  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Seriously funny kids
12.00  Alpint
13.30  Gladiatorerna
14.55  Bygglov
15.55  Renées brygga
16.55  Leka med döden
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Valkyrien
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Tomorrow never dies
00.45  Tropic thunder
02.50  The woman in black
04.45  Kalla fakta
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
21.25  Vad blir det för mat
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Revolution
03.45  Forever
04.40  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Bygglov
21.00  Kalla fakta
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Revolution
03.45  Forever
04.40 - 05.10  Reckless
05.25  Barnens sjukhus
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD!

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 89 
Välvårdad 1½-plansvilla. Trevlig planlösning med 
många möjligheter. Rymligt hemtrevligt kök och 
vardagsrum i fil. Prydlig trädgård. Två garage varav 
ett varmgarage med arbetsdel. 

Pris 575.000:- 

MELLERUD - Kurran Konvaljstigen 6 
Har ni drömmar om ett nybyggt hus? Här finns 
möjligheten att förvärva en nybyggd, ytterst smakfull 
villa! Lättillgängligt läge strax utanför Mellerud. Ljusa 
fina rum och två badrum. Rymligt fristående garage. 

Pris 3.950.000:-

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:- 

Erbjudande!
Nyfiken på vad din  

bostad är värd?
Välkommen att boka in en kost-

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

BÄCKEFORS - Myresjövägen 18 
1-plansvilla med källare! Genomgripande renove-
rad villa med bl. a. nytt tak, nya 3-glasfönster, nytt 
badrum och kök.  Inglasat uterum som ansluter till 
öppen altan samt terrass vid entrén. Dubbelgarage.

Pris 950.000:-
 Vi arbetar med mer än produktion av 

Melleruds Nyheter. Behöver du en 
jubileumstidning, kundtidning eller 

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

Folkfes
t i 3 daga

r!

1/7–3/7 2016

I MELLERUD
1968-2016

48 ÅR!

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETERMELLERUDS
NYHETERDalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

GrinstadErikstad

Mellerud

Bäckefors
Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

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.

ran. Det var en yra som 

återuppväckte histo- Att återuppväcka denna Givetvis hamnar musiken 
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-

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 

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 septemberNyheter 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:-

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:- 

Landmann 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.

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.

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

Mellerud

MNYHETER
ELLERUDS

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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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

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 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghetTLAB Maskinuthyrning

MÅNADENSVARA SPÄNNBAND 
Brottstyrka 5 ton

149:- 
Rek. ca pris 249:-

 Tel. butik 105 04  Mellerud
 Priser gäller v. 2. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 7–22

Blodapelsiner i nät
1 kg. Jfr pris 19:90/kg.

Svensk Falukorv
KCC. 300 g.
Jfr pris 33:33/kg.

Stureost Hushållsost
Arla. Ca 1100-2000 g. 
Jfr pris 49:00/kg.

Ballerina, Brago, Singoalla
Göteborgskex. 155-225 g. 
Gäller ej Singoalla cheesecake 
jordgubb, päronglass, 
kladdkaka, mousse, 
marängsviss. 
Jfr pris 44:44-57:14/kg.

Kiwi i korg
800 g. Jfr pris 24:88/kg.

Picnicbog
Ursprung Sverigew. 
Ca 1.200 g. I bit. Av gris. 
Jfr pris 39:90/kg.

800 g. Jfr pris 24:88/kg.

Picnicbog
Ursprung Sverigew. 
Ca 1.200 g. I bit. Av gris. 
Jfr pris 39:90/kg.

Kiwi i korg

Ballerina, Brago, Singoalla

Minst
25%

rabatt

Göteborgskex. 155-225 g. 
Gäller ej Singoalla cheesecake 

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst10ª 
/st

superklipp

3990 
/kg

Handtvål
Dove. 250 ml. Pump. 
Jfr pris 40:00/liter.

Tortillachips
ICA. 200 g Chili, ost, 
naturell. 
Jfr pris 25:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

5ª 
/st

10ª 
/st

10ª 
KORT
PRIS

1990
/st

1990
/st

10ª 
/st

Lugnt fullmäktigemöte innan jul
Sista kommunfullmäkti-
gemötet 2016 hölls den 21 
december i Kulturbrukets 
Sparbankssalong och 
avslutades med julbord i 
Rådaskolans restaurang. 
Där uppmärksammades 
också kommunens trotjä-
nare.
Mötets första ärende gällde 
köp av en skolmodul till 
Nordalsskolan. Tommy W 
Johansson (S) yrkade på 
återremiss på grund av änd-
rade förutsättningar. Den 
modul man tänkt köpa visade 
sig inte vara i skick och nu 
kommer en ny upphandling 
att göras efter att kommun-
fullmäktige tar beslut den 25 
januari 2017. Modulen be-
hövs först i augusti.

Beslut togs om föreslagna 
taxor och avgifter för Dals-
lands miljö- och energi-
nämnd.

En reviderad finanspolicy 
för NÄRF, det vill säga Nor-
ra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund, antogs.

Ändrade regler
En motion inlämnad av Jör-
gen Eriksson ( KiM) om 
ändrade regler för rätt till 
barnomsorg ansågs besvarad 
genom att regler sedan mo-
tionen inkommit redan för-
tydligats. Det innebär att ett 
barn kan ha rätt till barnom-
sorg trots att en av föräldrar-
na är ledig.

Till revisorer i Dalslands 
miljö- och energiförbund 
utsågs Nils Gunnar Nilsson 
(M), Bengtsfors, Torgny Ar-
vidsson (C), Dals Ed, Bo 
Johansson (S), Färgelanda 
samt Joacim Magnusson 
(KD) och Evert Magnusson 
(S), Mellerud.

Minskad köttkonsumtion
Tony Johansson (MP) har 
lämnat in en motion om att 
minska köttkonsumtionen i  
Mellerud och en annan om 
kommunal regnbågsflagg-
ning i samband med framtida 
pridefestivaler i Mellerud.

Ett medborgarförslag om 

farthindrande passage på 
Österrådagatan har lämnats 
in av Rune I Bohlin.

Belönades efter 25 år
Trotjänarbelöningar för 25 år 
i kommunens tjänst delades 
ut i samband med julbordet.

De delades ut till följande: 
Jeanette Olsson och Susanne 
Johansson undersköterskor i 
Skållerud, Sölvie Linder, 
numera pensionerad  sektor-
chef  för vård- och omsorg, 
Susanne Hedemäki, under-
sköterska, Eva-Lisa Karls-
son, stödassistent, Clary 
Larsson, arbetsledare LSS 
och Susanne Lindberg, elev-
assistent på Rådaskolan.

Gunnar Karlsson (C) belö-
nades för sina 25 år som 
förtroendevald i kommunen.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Sölvie Linder, Susanne Jo-
hansson, Jeanette Olsson och 
Gunnar Karlsson (C), några av 

de som belönades för sitt mång-
åriga arbete i kommunen.

Beslut tas idag

Illustrationsskiss över den planerade utbyggnaden.

Idag tar kommunstyrel-
sen i Mellerud beslut om 
att anta detaljplanen för 
kvarteret Lunden 3 och ut-
byggnaden av Rådahallen.
Planen var ute på samråd i 
somras och granskades i 
höstas. Innan jul hölls möten 
med de föreningar som har 
aktiviteter i hallen.

– Vi håller på med projek-
tering nu, i samarbete med en 
konsultfirma från Åmål be-
rättar samhällsbyggnadschef 
Magnus Olsson.  

Upphandlingsunderlaget 
ska vara färdigt i slutet av 

mars och bygget kan komma 
igång i sommar.

Planförslaget medger en 
utbyggnad i storleksordning-
en 25 gånger 60 meter med 
en högsta byggnadshöjd på 
tio meter. Detaljplanen om-
fattar också en del av Bergs-
gatan, nämligen delen mitt 
för nuvarande Rådahallen. 
Avsikten är att skapa en yta 
där enbart gång- och cykel-
trafik är tillåten och därige-
nom stoppa genomfartstrafi-
ken med bilar på Bergsgatan.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Här syns hur trafiken kommer att begränsas vid entrén.


