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Rabatt på beställningssortimentet 
av måttanpassade skjutdörrar och 
inredning. Gäller på leverantörens 
bruttoprislista. Gäller t.o.m 16/10.

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

25%

Vi har fyllt på butiken

VINTERN ÄR PÅ VÄG

med jackor och

hela familjen!
vinterkläder för

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 41.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Färsk laxfilé 
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, bit i tråg. 
400 g, jfr-pris 172,50/kg.

1995
för Bonuskunder

/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

Mozzarella
Wernersson, Michelangelo, 125 g. 
fr-pris 40,00 kg

Färsk bandpasta
Garant, gäller även lasagne. 200-250g,  

jfr-pris 20,00-25,00/kg. 

5:-/st
Färska kryddor
Ekologiskt odlade, krav, klass 1, i kruka, flera sorter.

69:-
för Bonuskunder

/st 

Färsk kyckling
Lagerbergs Sverige, färsk, hel, ca 1,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 41.

5:-
 

/st

Lösviktsgodis
jfr-pris 59,90 kg

599
 

/hg

Akvedukten i Håverud som firar 150 år 2018 har tömts på vatten och ska ses över och renoveras under hösten för cirka 4,5 miljon kronor. Det byggs en hängställning som ska klä in och försluta hela akvedukten under 
arbetet. Kanalbolaget har tagit fram en vård- och underhållsplan som kräver vissa åtgärder för att säkra de kulturhistoriska värdena för framtiden. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Renovering av akvedukten

Lärlingsutbildning 
inom naturbruk
Nästa höst startar en lärlingsutbildning inom natur-
bruk. Det har kultur- och utbildningsnämnden beslu-
tat. Praktiken sker på utvalda gårdar, medan gymna-
siegemensamma kurser sker på Dahlstiernska 
gymnasiet i Mellerud. Man startar med sex platser.

– Sidan 5 –

Får A-lagskontrakt 
med BK Häcken
I onsdags skrev 19-årige Lucas Hedlund från Dals 
Rostock på ett A-lagskontrakt med allsvenska fot-
bollsklubben BK Häcken. Lucas, som tidigare fram-
för allt spelat i MIF, värvades till Häcken för tre år 
sedan. Där har han imponerat i U19- och U21-laget.

– Sidan 11 –



REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Storgatan 20 464 30 Mellerud

UPPLAGA
10.400 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av VTD. 
Om tidningen uteblir: 
Ring 0520-42 27 00

ANNONSER 
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
V-TAB Landvetter

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida 
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

MELLERUDS NYHETER2 ONSDAG 11 OKTOBER 2017

Medlemmar i  
Marsjöns FVO  

kallas till

Årsmöte
månd. 6 nov kl. 19

i Bäckegården,  
Bäckefors

Mat & Musikkväll
i Åttersruds bygdegård 

fredag 20 oktober
Erica Larsson med band sjunger Cornelis
Baren öppnar 18.30, maten serveras runt 19

Förköp: QStar i Brålanda.  
Biljetten inkluderar mat, kaffe och kaka.

 Välkommen!        Åttersruds bygdegårdsförening
Besök oss även på www.åttersrud.se och Facebook

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 18.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 12/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

   

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE  18.000:-   -  53 rop

Lådbingo Jack ca 5.000:- 

BINGO

Alla är välkomna på 

JAZZKVÄLL
Torsd 19 okt. kl. 18.30 i föreningshuset

Inträde 60:- förtäring ingår
Skålleruds Byalag 

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BYGGABO-MÄSSA!

KULTURBRUKET PÅ DAL OCH 
DAHLSTIERNSKA GYMNASIET

21 OKTOBER KL. 10:00 - 16:00

FRI ENTRÈ

FÖR MER INFORMATION
wwwww.mellerud.se/byggabo

ARRANGERAS AV 
Plan- och byggenheten

MELLERUDS
KOMMUN

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

11 oktober – 18 oktober 2017
18:e sönd efter Trefaldighet
”Att lyssna i tro”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 18/10 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel. 0530-362 00.
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.
Tor  10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Holms kyrka, Lena Hildén. 
  Medverkande: Kören  Monten Rusko från 
  Finland, organist: S. Hannuksela.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 14.30 Andakt på Berg, Daniel Westin.
Ons 18/10 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel. 0530-362 00.
Tor 19/10 18.30  Höstkväll i Kyrkans Hus, startar med 
  Aftonsång. Brödförsäljning, lotterier, åror, 
  m.m. till förmån för Svenska kyrkans 
  internationella arbete. Gåvor mottages 
  tacksamt. Arr: Internationella gruppen i 
  Holms församling.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Lör 16.00  Jubileumskonsert i kyrkan, Skålleruds 
  församlingskör firar 90 år, tillsammans 
  med Skålleruds Drängar, samt Emil och 
  Zandra Ernebro.  Andakt Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Margareta 
  Olsson.
Ons 18/10 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

Gerhard Jansson, 

Dalslands Fornminnes 

o Hembygdsförening 

berättar

  Rotary
Mellerud

Måndag 16/10 kl. 18.15

Naturfotograf 
Reine Jonsson 

visar bilder i 
Smyrnakyrkan

Lör. 14 okt. kl. 18.00
Kaffeservering    Välkomna!

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Mellerud

Nominering 
av kandidater inför 2018 års region- och 

riksdagsval, skall vara partiexp. tillhanda senast 
2017 10 26 under adress:

Socialdemokraterna, c/o Marianne Sand Wallin,  
Linderstommen, Assarebyn, 464 92 Mellerud

Nomineringsrätt föreligger för alla partimedlemmar

Söndagscafé

Söndag 15 okt. kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Niklas o Roland

 underhåller med sång o 
musik som varvas med 

historier.
I pausen serveras kaffe 

m. smörgås
Entré 100:-
Välkomna!

Knuthusets kamratförening

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 17/10  17.00-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 18/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@spray.se

18 oktober kl. 19
Klockaregården

Grinstad (vid kyrkan)
Öppet medlemsmöte 

för kretsen
Diskussion:

Nya Översiktsplanen

Välkomna!
Vi bjuder på fika!

My little pony (Sv. tal)
Söndag 22/10 kl.16.00

Vilken Jävla Cirkus 
(Sv. text)

Söndag 22/10 kl.19.00

Onsdag 25/10 kl. 19.00

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande filmer

Snömannen
Söndag 15/10 kl.19.00

Onsdag 18/10 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 59 min

 

Skålleruds Församlingskör 90 år
Lördag 14 oktober kl. 16 i Skålleruds kyrka

Jubileumskonsert tillsammans med  

Zandra och Emil Ernebro
VÄLKOMNA!

Skålleruds Församlingskör        
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0555-130 15, www.grums.nu

Följ med till:
Jul på Liseberg
Lö 25/11, 2 dgr ........... 1.590:-
Lübecks Julmarknad
Må 27/11, 3 dgr .......... 1.790:-
Kiel med Citti Markt
Fr 1/12, 3 dgr .............. 2.260:-
Costa del Sol, Spanien
Lö 24/2, 30 dgr ......... 19.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

GT-BUSS
ULLARED  9 timmar shopping 
31/10, 28/11
LISEBERG JUL OCH
GÖTEBORG  2/12, 9/12
JULMÄSSA MARSTRAND 
11/11
KIELKRYSS o shopping i 
Heiligenhafen 22/11
KIELKRYSS o shopping i Heili-
genhafen o. julmarknad i Kiel 15/12
TYSKLANDSHOPPING 
från 600 krK
Fler resor kommer så kolla in på  
gtbuss.se eller följ oss på facebook

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se

M-RESOR
VÅREN 2018

M-RESOR
Ring 0520-806 33 eller

maila magnus@m-resor.se
för broschyr och anmälan.

www.m-resor.se

Gilla oss på facebook

SÖDRA KINA
12-23 mars

BEIJING-XIAN
29 mars - 8 april

ISLAND
25 - 31 maj

IRLAND
29 april - 6 maj

Måndag 16 okt • kl. 19.00
Riksteatern presenterar:

Var är mitt hem?
Danjin Malinovics 
monolog berör och 
lockar till skratt 
Det går inte en dag utan 
rapporter om människor 
på flykt. Hur känns det att 
leva som illegal? Hur lätt är 
det att starta ett nytt liv i ett 
nytt land? 

Ensam på scen berättar 
Danjin Malinovic om hur hans lyckliga uppväxt i det 
forna Jugoslavien tog slut när inbördeskriget bröt ut. 
Med egna ord och bilder, och med varm humor tar 
han med oss på sin flykt där allt inte blir som han har 
tänkt sig.

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

Entré: 190 kr för vuxna; 
130 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

Stor Lösöreauktion
Lördag 14 oktober kl. 11.00, visning från kl. 9.00

Dalslands Center Håverud 
då vi säljer bl.annat ett mycket fint gammalt hem  

från Bengtsfors
Kontant, swish, faktura, servering. Slagavgift 20 kr

Sten och Patriks Auktioner, 070-328 52 10.
Välkomna till en mycket bra auktion!

Lördag 14/10 kl. 22-02 
NEONFÄRG FINNS PÅ PLATS!

18 år
4 nov. Halloweenmaskerad 

med fina priser!

Skålleruds Församlingskör 
firar i år 90-års jubileum

Det blir jubileumsfirande och sann musikalisk glädje med Skålleruds 
församlingskör och Ernebros, lördag 14 oktober i Skålleruds kyrka. 

Antiksafari drar igång
Nu drar Dalslands Turist 
AB igång Leaderprojektet 
Antiksafari som handlar 
om att dra nytta av det 
stora intresset för antikt, 
loppis och second hand. 

Tanken är att samla det stora 
utbudet på detta i Dalsland, 
Årjäng och Munkedal och 
göra det tillgängligt och pa-
keterat med boende, mat och 

fika ur ett turistiskt perspek-
tiv. Projektet inleds med en 
omfattande inventering av 
verksamheter i området och 
bygger på samverkan med 
alla olika aktörer. 

– Vi är övertygade att detta 
projekt kommer att bidra till 
fortsatt turistisk utveckling 
av Dalsland och ökade intäk-
ter för området, säger Johan 
Abenius, VD Dalslands Tu-

rist AB, som också är glad 
över att kunna engagera Eva 
Erlandsson som projektle-
dare. Eva har en gedigen er-
farenhet från turistbranschen 
och är nyinflyttad dalslän-
ning.

– Det skall bli mycket ro-
ligt att få dra igång Antiksa-
fariprojektet, säger Eva Er-
landsson som tror mycket på 
konceptet.

Lärorik utställning om landskap

Johannes Söderman ställer ut ”The 25 landscape flowers of Sweden” 
på biblioteket fram till 2 november.

23-årige Johannes Sö-
derman, Mellerud, har 
ett livslångt intresse av 
blommor och att teckna. 
Nu visas hans teckningar 
av Sveriges 25 landskaps-
blommor på biblioteket 
fram till 2 november.
Förutom att ha tecknat blom-
morna har Johannes skapat 
en egen karaktär, en flicka 
som han döpt till Anne 
Hanako (är japanska och 
betyder flowerchild). Hon 
bär olika kläder på varje 
teckning, där Johannes an-
vänt sig av blommorna som 
grund. Varje teckning visar 
också var i Sverige landska-
pet är beläget. Dessutom står 
det vad varje blomma heter 
på svenska, engelska och 
latin.

Hur kom du på idén?
– Blomsterintresset har jag 

haft sedan barndomen. Pappa 
och mormor håller på myck-
et med växter. Tecknat har 
jag gjort i ganska många år. 
Själva idén har jag haft länge, 
men jag jobbade med utställ-
ningen i somras, berättar 
Johannes.

Några outfits till Anne var 
lätta, tycker Johannes, med-
an andra krävde mer tankear-
bete. Dalarna (blåklocka) 
och Uppland (kungsängslil-
ja) hör till de enklare, medan 
Västmanland (mistel) var 
svårare. Närke, som har gull-
viva som landskapsblomma, 
är en favoritväxt.

– Jag har tänkt hur kronbla-
den kan vridas och multipli-
ceras för att kunna täcka 
henne. Eftersom jag är van 
sedan tidigare att teckna 
mangakaraktärer är jag van 
att teckna olika slags kläder

Det är första gången Jo-
hannes ställer ut.

Hur känns det?
– Lite nervöst. Men jag vet 

att de flesta i vår fixargrupp 
är intresserade av att se ut-
ställningen. Man kan ju 
samtidigt lära sig om land-
skapen och blommorna, sä-
ger Johannes Söderman.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

En av höjdpunkterna på 
jubileumsåret är lörda-
gens jubileumskonsert 
i Skålleruds kyrka. Här 
framträder kören ensam 
och tillsammans med sina 
gäster Zandra och Emil 
Ernebro. Vid detta tillfälle 
framförs ett axplock av 
sånger som kören upplevt 
som höjdpunkter under de 
senaste tio åren, liksom 
några sånger ur en ny re-
pertoar. 
Kören, som funnits sedan 
1927, leds av Elisabette 
Emanuelsson, vilken är den 
körledare som lett kören un-
der längst tid. Kören har nu 
35 medlemmar, ett antal som 
den hållit under den senaste 
tioårsperioden. Glädjande 
nog tillkommer det nya 
sångare.

Zandra och Emil Ernebro 
kommer även att framträda 
på egen hand. Som en liten 
”varudeklaration” av dessa 
artister kan man nämna föl-
jande:  I rätta händer kan en 
gitarr låta som en miniorkes-
ter. Spelstilen som Emil Er-
nebro spelar kan kallas för 
”fingerstyle” och innebär att 

man spelar melodi, kompgi-
tarr och basgångar samtidigt. 
Det kan jämföras med en 
pianists sätt att spela.

Tillsammans skapar  
Zandra och Emil Ernebro  en 
energifylld, charmig och 
oförglömlig musikalisk upp-
levelse. Med både eget ma-

terial och tolkningar av 
gamla och nyare låtar får 
man åka med på en musika-
lisk resa i olika stilar. Emils 
virtuosa gitarrspel blandar 
sig perfekt med Zandras röst 
och  ger de lyssnande en 
stund som de sent skall 
glömma.

Snömannen
En elitgrupp kriminalspana-
re, ledd av Harry Hole (Fass-
bender), undersöker ett fall 
där en person försvunnit un-
der årets första snödag. Han 
misstänker att det är en serie-
mördare som återvänt. Med 
hjälp av sin briljanta rekryt 
(Ferguson) måste han knyta 
samman decenniegamla fall 
med ett brutalt aktuellt så-
dant om han ska hinna över-
lista sin ondskefulla mot-
ståndare innan snön kommer.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud på söndag 15 ok-
tober.

Aktuellt
 på bio

Medlemsmingel 
lördag 14/10 kl. 16-19

Kulturbruket på Dal

Kommande
Vilken Jävla Cirkus 

Söndag 22/10 kl. 19.00
Fr. 11 år    2 tim 5 min 

Blade Runner 2049
Onsdag 11/10 kl. 19.00

Från 15 år    2 tim 43 min
Pris 60:- 

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Maggan
0530-125 40

maggan@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

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    85:-
Helglunch  från 115:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 42
Måndag 16/10: Kycklingpyttipanna med 
stekt ägg och broccoli. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 17/10: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Onsdag 18/10: Krämig fisksoppa.  
Dessert: Sega hallonrutor med vaniljsås.

Torsdag 19/10: Stekt fläsk med bruna 
bönor och potatis.   
Dessert: Fruktsoppa.

Fredag 20/10: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 21/10: Spättarullader, skaldjurssås, 
potatis, bukettgrönsaker och citronklyfta. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 22/10: Skivad fläskkarré, gräddsås 
med svartvinbärssmak, potatis och  
herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 42
Mån-tors, lör-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. Fre: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker.

Senior
Måndag Kycklingpyttipanna* med 
vitlökssås och kokt broccoli.
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Rotsaksgryta med bönor.

Onsdag  Fisksoppa** Mjukt bröd 
med ostpålägg. 
Alt: Pastasallad med ost.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding* och vitkålssallad. 
Alt: Potatisbullar.

Fredag Lasagne med köttfärs* 
och vitkålssallad. 
Alt: Vegetarisk lasagne.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Ett barns berättelse om livet som papperslös:

Danjin Malinovics gri-
pande monolog ”Var är 
mitt hem?” lämnar ingen 
oberörd. Han berättar 
med egna ord och bilder 
om flykten från en lycklig 
barndom och krigets Ju-
goslavien, till ett liv som 
illegal i Sverige där han 
officiellt sett inte existe-
rade.
Han berättar också om för-
tröstan och hoppfullhet och 
bjuder både på allvar och på 
skratt.

– Varje gång jag står fram-
för publiken och delar med 
mig av min historia känner 
jag mig tacksam och stolt. 
Det finns ett stort intresse för 
historier som min, som ger 
inblick i vad barnen som 
lämnar sina hem kan gå ige-
nom. Publiken får möta nå-
gon som talar om sina egna 
erfarenheter vilket gör att det 
blir verkligt på en annan 
nivå, säger Danjin Malino-
vic.

Danjin Malinovic har tidi-
gare arbetat på Helsingborgs 
Stadsteater där han skapat 

”Var är mitt hem?”

Danjin Malinovic ger en 
gripande monolog med 

rubriken ”Var är mitt 
hem?” Foto: Anna Huerta.

Söndagscafé med Niklas och Roland
På söndag 15 oktober 
anordnas söndagscafé i 
Knuthuset vid Dalbergså 
camping.
Det är Knuthusets kamrat-
förening som arrangerar 
söndagscaféet med under-
hållning av Niklas Karlsson 
och Roland Ljung. De kom-

mer att bjuda på musik och 
sång varvat med historier.

Niklas Karlsson kommer 
från Åsaka. Han har många 
strängar på sin lyra. Niklas 
sjunger i kyrkor, har spelat 
till dansen i Båberg, medver-
kar i allsångskvällar och har 
medverkat vid julkonserter 

med bland annat Sara Ar-
vidsson.

Han tycker om att sjunga 
material av Tommy Körberg, 
till exempel från Chess. Nik-
las imiterar gärna Galenska-
parnas Roy och Rogers 
mack.

Roland Ljung, Trollhättan, 

skriver och sjunger egna vi-
sor till sin gitarr. Han har 
varit med i Tunhemsrevyerna 
och haft hand om torsdags-
kvällarna vid bygdegården i 
Västra Tunhem tillsammans 
med Alva Svantesson med 
flera.

föreställningen tillsammans 
med regissören Michael 
Cocke.

– För mig är denna före-
ställning en del av min iden-
titet. Den betyder att jag, min 
familj, släkt, vänner och alla 
andra som gått och går ige-
nom liknande saker får stå i 
rampljuset för en stund. De 
är inte bortglömda utan syns 
och hörs.

– Min förhoppning är att 
publiken kan identifiera sig 
med barnet och dess resa 
men även känna igen sig i 
tvära kast mellan hopp och 
förtvivlan, kärlek och sorg, 
säger Danjin.

Föreställningen ges på 
Kulturbruket på Dal måndag 
16 oktober.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Mingel med show
Lördag 14 oktober arrang-
erar ABF, för tredje året i 
rad, en mingelkväll på 
Kulturbruket på Dal. 
Här får medlemsorganisatio-
ner tillfälle att visa upp sin 
verksamhet och medlem-
marna kan träffa politiker 
och andra företrädare för ci-
vilsamhället och samtala. 
Alla fötroendevalda i Mel-
lerud är inbjudna. 

Det blir också ett möte 

mellan dansbandet Jimsons 
från Mellerud med Lars 
Stam i spetsen och Lilla Ban-
det från Färgelanda. De bju-
der på musik från sju decen-
nier.

Linddalens Elvis med vän-
ner, primadonnan Ulrika, 
lådbäraren Johan och de an-
dra utlovar en kväll med 
umgänge, musik och humor. 
Showen de presenterar heter 
”Alla behöver en vän ibland”.

Ger konserter 
Helgen 14-15 oktober 
kommer Tre Barytoner till 
Vänersborg, Bengtsfors 
och Brålanda, tillsammans 
med Tommy Dahlman. Det 
blir samlingar fyllda med 
sångglädje, men också 
med fokus på Barnmis-
sionens hjälparbete runt 
om i världen. 
Tre Barytoner är en sjung-

Naturfotograf 
besöker Mellerud

”Jag är uppväxt på lands-
bygden, i de granskogstä-
ta områdena av Småland. 
På en liten plats som heter 
Hultanäs, det ligger cirka 
fyra mil söder om Vet-
landa”. Så presenterar 
sig naturfotografen Reine 
Jonson.
”Genom att mina föräldrar 
ägnar sig åt jord och skogs-
bruk fick jag tidigt lära mig 
att leva nära naturen. Mitt 
naturintresse har sedan ut-
vecklats vidare till att bli 
naturfotograf”.

Han har under många år 

samarbetat med nu bort-
gångna konstnären Eva 
Spångberg och gett ut alma-
nackor och böcker med djur 
och naturmotiv.

Han visar sina bilder och 
berättar om sina upplevelser 
och möten i naturen, mycket 
personligt och intressant. 
Hans kunnande om djur och 
natur blir påtagligt när man 
lyssnar och ser vad han under 
långa och många timmar fo-
tograferat i skog och mark 
över hela Sverige. Hans be-
sök i Mellerud är förlagt till 
Smyrnakyrkans cafèvåning 
på lördag kväll. 

ande trio bestående av Bo 
Wallenberg, Mikael Joumé 
och Mikael Järlestrand. Till-
sammans har de gett ut flera 
skivor, varav den senaste, 
Väckelsetoner, släpptes i 
somras. Trion bjuder på sång 
och musik av hög kvalitet. 

Mikael Järlestrand är en av 
Sveriges mest kända kristna 
sångare. Mikael Joumé har 
studerat vid Det Kongelige 
Musikkonservatorium i Kö-
penhamn och har tidigare 
arbetat på Malmö Opera, 
men är numera biträdande 
generalsekreterare för Barn-
missionen. 

Bo Wallenberg är general-
sekreterare för Barnmissio-
nen och varvar sångglädje 
med humor, passion och 
hjärta för organisationens 
hjälparbete. 

– Vi kommer inte för att 
underhålla, utan för att 
sjunga tillsammans med pu-
bliken i sånger som de flesta 
känner igen. Vi vill värna om 
den gamla kristna sångskat-
ten, där sångerna berättar om 
människors liv, berättar Bo 
Wallenberg. 

Förutom sång och musik 
blir det information om 
Barnmissionens arbete för 
att hjälpa utsatta barn i 14 
länder runt om i världen. 

Förutom Tre Barytoner 
kommer även författaren och 
föreläsaren Tommy Dahl-
man att medverka. 

Tre Barytoner och Tommy 
Dahlman besöker Pingstkyr-
kan, Vänersborg lördag 14 
oktober, Filadelfia Bengts-
fors söndag 15 oktober, 
Pingstkyrkan Brålanda sön-
dag 15 oktober.
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Vi byter från Elkedjan till ELON!
Varmt välkomna på vår officiella 
invigning lördag 28 oktober!

Hantverkargatan 3
464 34 Mellerud
0530-100 13

Installation ingår

22.500
ORD.PRIS 24.500:-

Luftvärmepump FH 25

Miljötänk som håller dig varm
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Vi öppnar för säsongen
Torsdag 12/10 kl. 9.00

Som vanligt står kaffet på och för att 
fira öppningen så har vi  

kvällsöppet med mingel 18-21

Välkommen önskar Göran med personalLärlingsutbildning i 
naturbruk startar

Kultur- och utbildnings-
nämnden i Mellerud har 
tagit beslut om att starta 
upp en lärlingsutbildning 
inom naturbruk nästa 
höst.
– Det saknas en nära utbild-
ningsmöjlighet sedan Nun-
torp lades ner och ett arbets-
kraftbehov inom den gröna 
näringen, säger Matti Ber-
tilsson, rektor på Dahlstiern-
ska gymnasiet i Mellerud. 

De gymnasiegemensam-
ma  kurserna, som matte, 
engelska, svenska och yrkes-
teorikurserna kommer elev-
erna att läsa på Dahlstiernska 
gymnasiet. 

Praktiken sker på utvalda 
gårdar i mellerudsområdet. 
Minst 50 procent av utbild-
ningen sker på arbetsplatsen 
och för att få bredd i utbild-
ningen får eleverna vara på 

flera arbetsplatser under tre 
år.

Tät uppföljning
Matchningen elev/arbets-
plats är viktig och läraren har 
en tät uppföljning på arbets-
platsen med eleven och 
handledaren kring elevens 
lärande både i kurserna och i 
yrket. Handledaren får en 
särskild ersättning för sitt 
engagemang i elevens läran-
deutveckling.

– Det finns en del lärar- och 
samordnarkompetens på 
plats redan idag och vi har 
sedan tidigare erfarenhet av 
att driva lärlingsutbildning 
inom naturbruk, vi hade ett 
fåtal elever för några år se-
dan. På lärarsidan behöver vi 
komplettera med special-
kompetenser inom naturbruk 
och vi har startat en styr-

Nästa höst startar Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud en lärlingsutbild-
ning i naturbruk. Även vuxenutbildningen har intresse av utbildningen.

Bra start på älgjakten
I måndags morse drog 
årets älgjakt igång och 
vilken start det blev...

Klockan 07.03 på väg ut till 
sitt pass i Anolfsbyn, bakom 
Karl Karlssongården, sköt 
Bo Thorsenius en udda sex-
taggare.

– Tjuren stod i en glänta 
och jag smög fram. I skydd 
av en gammal ek kunde jag 
skjuta, han föll på första 
skottet, berättar Bo.

Örjan Johansson jagar i 
området Nären Södra vid 
Framnäs. Jaktlaget består av 
tre personer som hade sig 
tilldelat en vuxen och en 
kalv.

– Jag sköt en kalv 07.20 
och gick sedan med i drevet. 
Men jag fick syn på en stor 
tjur, en sextaggare, som var 
på väg ut i vassen, så jag fick 
skjuta den också. Den vägde 
cirka 450 kilo levande vikt 
och 250 kilo slaktad. Så nu 
är vi klara, konstaterar Örjan 
vid lunchtid på måndagen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Örjan Johansson med sin stora sextaggare. Den vägde cirka 450 kilo levande vikt. Foto: Privat.

Ljus och lykta
På torsdag kväll 19 okto-
ber är det dags igen, den 
populära ljus- och lyktaf-
tonen hos Annas Design i 
Eriksbyn.
– Det blir finare än någonsin. 
Detta är det event hos oss 
som gått starkast framåt, sä-
ger Anna Eriksson.

Matt mässingsfärg i mörka 
och ljus nyanser är helt rätt 
när det gäller lyktor, lampor 
och inredningsdetaljer. ”Fat-
tigmanssilvret” är fortfaran-
de helt rätt. Populärt nu är 
både batterilyktor och batte-
rilampor. 

– Mässingfärgen passar 
fint med ljung och andra 
höstfärger. Vi fyller hela lo-
gen själva i år och har dess-
utom en gigantisk lyktmon-
ter. Vi kommer också att ha 
en julmonter för att visa 
smakprov på vad som kom-
mer, säger Anna.

Det utlovas massor av hös-
tarrangemang, ljusnyheter, 
färg och mässing. På loftet är 
det soppservering, kaffe och 
hembakat.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

grupp, ett yrkesråd, där vi för 
en nära dialog. Samverkan 
med näringen i stort är viktig 
för ett bra genomförande, 
säger Matti Bertilsson.

Sex platser
Till en början startar man 
med sex studieplatser, tre för 
unga och förmodligen tre för 
vuxna. 

Mellan gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen, som 
finns med i diskussionerna, 
finns sedan tidigare goda er-
farenheter av samverkan 
avseende lärarkompetens.

Uppdaterade lantbruk
Under våren ska sex praktik-
gårdar knytas till utbild-
ningen. Det handlar om går-
dar som ligger i framkant när 
det gäller modern teknik 
inom lantbruk. I det yrkesråd 
skolan för en dialog med 
finns flera intresserade lant-
brukare med.

– Vi går ut lite försiktigt 
och ser på hur stort intresset 
är. Man kan ta in fler elever i 
ett senare skede. Vi tror och 
hoppas på bra sökintresse, 
säger gymnasieskolans rek-
tor Matti Bertilsson.

– Genom detta kan vi på 
vårt sätt hjälpa den gröna 
näringen, säger Rune Stenén 
(C), ordförande i kultur- och 
utbildningsnämnden.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller 

maila till  
maggan@mellerudsnyheter.se

Lampor och lyktor i matt mässing i olika nyanser är helt rätt. 
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

20 - 21 oktober 
har vi stängt p.g.a.  

utbildning

Det kryllar av liv bland 
löven på Karolinerskolan

Mohamad och Selma tittar på de kryp de hittat i en digital lupp, här med 
assistans av museipedagogik Maria Carlson.
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Ett varmt tack vill vi
framföra till er alla som så

fint hedrade vår käre

Sven-Erik

Johansson

vid hans bortgång

Lars-Göran och Anita

Kerstin, Karin, Berit

Vårt varma tack
till alla Er som på olika 
sätt hedrat vår kära Mor 

Vivianne Olovsson
för de vackra blommorna 
vid hennes bår och gåvor 

till olika fonder.
Ett särskilt tack till Hem-
tjänsten i Åsensbruk samt 

avd. 62 Näl.

Ann-Katrin, Billy och 
Joakim med familjer

All ev. uppvaktning
undanbedes på min 90-års-
dag.  

Gun Andersson

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

SORGTACK

Veckans 
ros...

...till mina goa arbetskamrater, 
Marie-Louise, Carina, Yvonne, 
Krystyna, Birgitta och Pernilla 
för den underbara och galna 
födelsedagsfesten med god 
mat och en helkväll på Slus-
sen. Den var värd att vänta på! 

Torill Nordwall

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Marianne Carlsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J S Bach 
varefter han sjöng ”En ton 
från himlen” av G Strandsjö. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 172, 
830 samt 297. Anders sjöng 
”Mitt hem bortom bergen” av 
E. Ekberg/E. Waermö och 
som avslutningsmusik spela-
des ”A whiter shade of pale” 
av K Reid/G Brooker. Vid 
kistan togs avskedet av fa-
milj, släkt och många vänner.
Till minnet av Marianne 
Carlsson var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

JORDFÄSTNING

Månd 17 U-landsgruppen. 
Lörd 18 Cafékväll m Reine 
Jonsson, naturfotograf. Sönd 
11 Gudstj. T. Pettersson. Tisd 
10 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ och trivs. Fred 
18.30 Tonår träffas i Smyrna. 
Sönd 11 Gudstj. Thomas Se-
gergren. Sång Marcus Ek. 
Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
19.30 LifeLine, Ungdoms-
kväll på Sörgården. Sönd 16 
Sång och musik: Mikael Jär-
lestrand, Mikael Joumé och 
Bo Wallenberg med musiker. 
Insamling till Barnmissionen. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 17.30 
Trä och plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Markusläsning, bön och sam-
tal. Fred 14.30 Gemenskaps-
träff i servicehuset. Gun-Britt 
Johansson med dragspel, 
servering, andakt Sigward K. 
Sönd 11 Gudstj. Göran Ilbratt, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj 
i fsh. Anette J. Carlson. Ssk 
och kyrklunch. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Tisd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. ”Sam-
tal kring borden”.
Gestad: Fred 12-14 Fredags-
lunch i Bygdegården. 11.30 
”Tid för eftertanke” med Gu-
nilla Rubbestad. 
Timmervik: Sönd 14 Gudstj. 
för alla åldrar, Anette J. Carl-
son. Barnbibel till 5-åringar. 
Kyrkkaffe. Kyrkbil 321 18.
FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Markusläsning samtal och 
bön. Sönd 11 Gudstj. Per-
Gunnar Ekeroos. 
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
Lennart Staaf. Tisd 13.30 
Gudstj. m nattv. på Ringhem. 
Lennart Staaf. Torsd 19 Sång-
gudstj. Jard Samuelsson med 
komp.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår -ungdomssamling. 

I dagarna två har Karoli-
nerskolan i Dals Rostock 
haft besök av två lärare 
från Naturhistoriska Mu-
seet i Göteborg. Där har 
de haft lektionen ”Liv i 
löv” som bygger på att 
skapa en nyfikenhet kring 
naturen och hur mycket 
liv det faktiskt finns, som 
man inte tänker på.

– Eleverna får en sådan entu-
siasm och får upptäcka en 
värld som de inte visste 
fanns, att upptäcka glädje är 
nog nyckelordet, berättar 
museets pedagog Maria 
Carlson, som tillsammans 
med Ola Brusehed besökte 
Karolinerskolan.

Lektionen började utom-
hus där eleverna i par fick ett 
såll. Med sållet gick de ut i 
skogen och lade ner löv, 
gammalt gräs, pinnar och lite 
jord, för att sedan gallra fram 
alla små kryp som lade sig i 
botten på sållet.

Allt löv och stora saker 
togs bort, sedan gjordes hela 
processen om igen. Därefter 
fick barnen gå in till ett upp-
byggt laboratorium i ett av 
klassrummen och tömma 
sina såll. Det kryllade av liv 
i plastbunken där allt inne-
håll tömdes.

Studerades i luppar
Myror, spindlar, larver, grå-
suggor, hoppstjärtar och 
många fler kryp samlades in 
i små genomskinliga burkar 
som sedan studerades under 
digitala och analoga luppar.

Allt under tiden både entu-
siastiska och något rädda 
elever studerade förstoringar 
av de kryp de hittar.

– Det här väcker en nyfi-
kenhet och i den nyfikenhe-
ten kan man lära barnen om 
hur man värnar om naturen 
och varför småkrypen är 
viktiga, berättar Maria Carl-
son.

Viktiga för människan
Efter att eleverna fått titta 
närmare på krypen delades 
klassen in i två mindre grup-
per, där pedagogerna berät-
tade om hur man nycklar ett 
kryp, för att veta vilken in-
sekt man tittar på. De berät-
tade också hur viktiga alla 
små insekter är för oss männ-

Astrid, Ludwig & Ebba från årskurs 4 på 
Karolinerskolan är ute och samlar småkryp 
i ett såll, som de sedan skall tömma ut i 
laboratoriet.

iskor. Utan dem hade hela 
jorden varit fylld av gamla 
löv.

– Djuren är bättre än vi tror, 
utbrast en pojke i årskurs 
fyra.

Dessa två dagar ingick i 
Arenaveckan. Museets peda-
goger är ute ungefär en gång 
per år, i samband med just 
Arenaveckan.

– Förra året var vi i Dals 
Ed, men de flesta klasser vi 

träffar kommer till museet 
och är mestadels göteborgs-
skolor. Vi kan ta emot upp till 
tio skolklasser per dag. Den 
lektionen vi haft här heter 
”Liv i löv” och den har vi haft 
i över 30 år. Så det är en gam-
mal etablerat lektion som 
fungerar än, säger Maria 
Carlson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Kompetensförsörjning och 
utbildning diskuterades på möte

I Tingshuset hölls förra 
måndagen ett möte med 
statssekreterare Erik 
Nilsson (S), inbjuden till 
Mellerud av Centerpartiet 
och Socialdemokraterna. 
Representanter från 
Näringslivsrådet, Indu-
strigruppen, Köpmanna-
föreningen, tjänstemän 
och politiker från både 
Melleruds kommun och 
andra dalslandskommu-
ner deltog i mötet. 
Erik Nilsson kom till Tings-
huset efter att ha besökt SFI 
och varit och tittat på VVS-
utbildningen i Åsensbruk.  
Han fick under mötet till sig 
politikers och tjänstemäns 
berättelser om fulla klass-

rum, hur elever med olika 
skolbakgrund bemöts, brist 
på lärare, upphandlingsreg-
ler som krånglar till det, 
människor som inget hellre 
vill än att få ett jobb samtidigt 
som den lokala arbetsmark-
naden har stora behov av 
kompetent personal. 

Öka intresse för industrin
Gemensamt för kommuner-
na i Dalsland är att industri-
företagen behöver gymna-
sieutbildad arbetskraft, men 
för få unga är intresserade av 
ett jobb inom industrin. 

En anledning som diskute-
rades var att de unga inte vet 
vilka jobb som finns inom 
industrin. Industrin har inte 

ansträngt sig tillräckligt för 
att nå ut med vad för jobb den 
har att erbjuda. Det som 
krävs för att öka intresset är 
ett samarbete mellan företa-
gen och skolan där de unga 
tidigt får se vilka jobb som 
finns och när de har åldern 
inne prova på dem som prak-
tikanter. Ett sådant samar-
bete pågår i Melleruds kom-
mun till båda parters 
belåtenhet. 

En förhoppning yppades 
om att de nya svenskarna kan 
vara mer öppna för industri-
jobb än unga svenskar idag. 
Deras problem är att de sak-
nar tillräckliga kunskaper i 
svenska, de vill lära sig 
snabbt, men har svårt att få 

kontakt med svenskar och få 
möjlighet att prata svenska i 
vardagen och utveckla språ-
ket. Brist på mötesplatser där 
svenskar och nyanlända träf-
fas kan vara en orsak till det. 

Praktik ger möjligheter
Att ha praktik och studier 
ihop ansåg man vara en 
nyckel för att lösa problemet. 
Frågan många arbetsplatser 
står inför är dock vem som 
har tid att handleda på plats. 
Att med ett bidrag i någon 
form för att stimulera mins-
kad effektivitet hos små fö-
retag när de tar emot prakti-
kanter föreslogs. Och för att 
sprida kunskap om de möj-
ligheter och resurser som 

Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet besökte 
Mellerud förra måndagen.

redan finns krävs fotarbete,  
menade man. Småföretagare 
kommer sällan på möten. De 
har fullt upp med sitt.

Bra kommunikationer lyf-
tes fram. Visserligen går fler 
tågavgångar från Mellerud 
idag, men alla kan inte ta 
tåget och E45 från Mellerud 
och söderut till Trollhättan är 
en katastrof både för kompe-
tensförsörjningen och för 

transporter till och från den 
tillverkande industrin i Mel-
lerud. Erik Nilsson fick höra 
att det skulle innebära väldigt 
mycket för kompetensför-
sörjningen hos företagen 
med en bra väg mellan Mel-
lerud och Trollhättan.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Föreläste om utbildning, arbetsmarknad och migration

Erik Nilsson besökte SFI, VVS-programmet i Åsensbruk och höll föredrag i Tingshuset efter att ha mött 
politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet.

Erik Nilsson (S), statsse-
kreterare på Utbildnings-
departementet, höll un-
der sitt besök i Mellerud 
ett föredrag i Tingshuset. 
Politiker, tjänstemän 
och näringslivsrepresen-
tanter fick möjlighet att 
diskutera och lära om hur 
kommunen bäst kan utöva 
en aktiv arbetsmarknads-
politik med målet att alla 
som kan ska arbeta eller 
studera.
Erik Nilsson är ansvarig för 
gymnasieskola, vuxenut-
bildning, folkbildning, stu-
diefinansiering och ung-
domspolitik på Utbildnings- 
departementet. Han har tidi-
gare jobbat med flyktingfrå-
gor och varit kommundirek-
tör i Botkyrka kommun.

Hans föreläsning i Tings-
huset gav en översikt av ut-
bildning, arbetsmarknad och 
migration. Han visade i tyd-
liga grafer hur antalet 
svenskar i arbetsför ålder 
minskat genom åren och hur 
andelen utrikesfödda ökat.

– Vi har haft tur med in-
vandringen. Vi hade aldrig 
klarat personalförsörjningen 
utan de människor som kom-
mit till vårt land.  800 000 
utrikesfödda är ute i svensk 
arbetsmarknad. Utrikesföd-
da har räddat svenskt nä-
ringsliv, sade Erik Nilsson.

Glappet som ökar
Erik Nilsson visade hur det 
råder brist på arbetskraft 
inom alla yrkesområden 
utom media och kultur. Störst 
brist på arbetskraft är det 
inom skola, omsorg och in-
dustri. Trots det finns det ar-
betslösa. 

75 procent av dem tillhör 
en riskgrupp; de utan gymna-
sieutbildning, utrikesfödda 
och funktionshindrade. 
Gymnasiet är en vattendelare 
på svensk arbetsmarknad 
och glappet ökar. Har du som 
inrikesfödd bara grundskola 
är det stigmatiserande.

Gymnasiet A och O
Att ha gått gymnasiet ses i 
samhället som ett bevis på att 
personen kan disciplinera 
sig. Gymnasieutbildning och 
tillräckligt bra svenska för att 
kunna kommunicera är för-
utsättningar för att hitta ett 
arbete. 

30 procent av flyktingarna 
som kommer till Sverige har 
högre utbildning, men det 
finns också en stor grupp 
med låg utbildningsnivå. 
Efter 15 år i Sverige är sys-
selsättningsgraden för de 
med låg utbildning 65 pro-
cent. Det tar för lång tid. Att 
hitta snabbare vägar är en nöt 
att knäcka. Det handlar om 
språk, bristande sociala kon-
takter och diskriminering. 
Det spelar också roll var man 
etablerar sig.

– Detta är bakgrunden till 
regeringens satsning nu, 
sade Erik Nilsson.

Kunskapslyft
Regeringens satsning Kun-
skapslyftet ska öka kapacite-
ten i utbildningssystemet. 
Det handlar om ett ökat antal 
platser på yrkeshögskolan, 
det ska satsas på yrkesinrik-
tad vuxenutbildning, folk-
högskolorna ska på ytterli-
gare 50 000 platser och 
universitet och högskolor 

ska få sin del av miljarderna, 
bland annat får lärarutbild-
ningen ytterligare 15 000 
platser. Reformer som rätt till 
vuxenutbildning, regionalt 
yrkesvux, studiestartsstöd, 
validering och en utredning 
om Komvux, ska genomför-
as.

– Vuxenutbildningen är en 
stor försörjare av kompetens 
och kommuner borde hitta 
samarbeten med folkhög-
skolor, sade Erik Nilsson.

Han visade att det finns en 
stor potential hos utrikes 
födda kvinnor, om de i större 
utsträckning skulle jobba 
skulle de offentliga finan-
serna öka med 37 miljarder. 
Det skulle också förhindra 
fattigdom. Svenskt samhälle 
bygger på att två per hushåll 
arbetar. 

Skillnader planar ut
Antalet elever på språkintro-
duktion har ökat enormt, från 
7 000 elever år 2011, till  
30 000 idag.

– Går det dåligt för utrikes-
födda elever? Efter sju till 
åtta års skola finns inga skill-
nader mellan svenskfödda 
och utlandsfödda. Invand-
ringen är inte ett problem, 
men det är problem med 
elever som kommer in sent, 
sade Erik Nilsson.

kan utvecklas. Det är en ut-
maning för matte- kemi- och 
fysikläraren. Årskurs 1 matte 
för en högstadieelev är inte 
utvecklande.

Det som krävs är språkut-
vecklande ämnesundervis-
ning, lovskolor och att ge fler 
spår in i vuxenutbildningen. 
Den som kommer sent är inte 
färdig med nationellt pro-
gram vid 20 års ålder.

Språkrikedom
Erik Nilsson avslutade sin 
föreläsning med att prata om 
hur viktigt det är med ett rikt 
språk. Ett rikare språk ger 
bättre skolresultat. Ett språk-
ligt kapital är ovärderligt. Att 
ha ord och begreppsrikedom 
på arabiska är viktigt när man 
lär sig ett nytt språk. Att som 
försteklassare ha 8 000 ord 
på ett språk är bättre än att ha 

4 000 ord på svenska och 
4000 på arabiska.

– När språket abstraheras 
tappar vi elever som inte har 
det, sade Erik.

Han tog som exempel barn 
till flyktingar från Iran. De 
har i regel välutbildade för-
äldrar som är politiska flyk-
tingar. Barnen bär familjens 
sociala comeback på sina 
axlar. De vill och de kan ut-
trycka sig. Hur kan det gå så 
bra för vissa och varför är 
ursvenska bruksorters skolor 
de som har lägst meritvärde? 
Lärandet beror inte på vilket 
språk man pratar utan hur rikt 
språket är.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
– Problemet är att de 

tvingas börja om. Det de re-
dan kan kommer inte fram. 
Vi mäter inte vad de kan, utan 
vad de uttrycker på svenska. 
Språkhindret gör att de inte 
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Frändefors kyrka
Torsdag 19 oktober kl. 19.00 

Sånggudstjänst
”Vägen Hem”

Jard Samuelsson med komp
Fri entré

Musikgudstjänst
Smyrnakyrkan, Brålanda

Det glada budskapet
Söndag 15/10 kl. 16.00

Tre Barytoner från  
Malmö med musiker

Information och insamling 
till Barnmissionen

Servering
Varmt välkommen!

Söndagscafé
Gestad Bygdegård

Söndag 15 okt. kl. 15
Gunnar Svensson, Grums 

underhåller
Alla välkomna!

Logen 2716 Kamratringen av IOGT-NTO

Loppisrunda i Brålandabygden

Lördag 14 oktober
minst mellan kl. 10 - 14

20-tal loppisstopp med ca 50-talet olika utställare.

För mer info se  
Facebook,  

”Loppisrunda i Brålanda”

BRÅLANDA 
GALLERIA

Brålanda • Frändefors

Rätt namn

Rätt bildtext till vinnaren i plöj-
ningstävlingen Gestad Open ska 
vara: Vinnare blev Kurt Persson. 
Bakom honom syns domarna Bo 
Pettersson och Christian Håkans-
son.  Foto Gamma Berg.

”Från läsarsång till country” 
med Jard Samuelsson
Torsdag 19 oktober kom-
mer Jard Samuelsson 
till Frändefors kyrka. 
Kommer ni ihåg bröderna 
Samuelsons från Värm-
land? En av Sveriges mest 
kända sånggrupper.
Under ett tjugotal år reste 
gruppen över hela Europa, 
turnerade i USA, gav ut ett 
30-tal skivor och blev något 
av kyrkornas svar på ABBA. 
Men så dog äldste brodern 
Rolf endast 41 år gammal 
och efter att en annan broder 
tvingades sluta på grund av 
en ledsjukdom splittrades 
gruppen.

Den yngste brodern Jard är 
dock kvar inom musiken och 
har under de senaste 30 åren 
rest land och rike runt med 

konserter och sångguds-
tjänster. 

På denna turné kommer 
Jard att sjunga från sina se-
naste CD- inspelningar. 

Nyskrivna starka original-
melodier, alltifrån lugna bal-
lader till glad och svängig 
country. En känd sång är 
”Green, Green Grass Of 
Home” som här har fått 
svensk text. Den kommer 
säkert att bli en favorit för 
många.

För alla ”samuelsonsdig-
gare” har Jard på sin senaste 
CD spelat in tolv  av deras 
populäraste sånger från det 
glada70-talet i nya moderna 
arrangemang. Det låter 
country - det låter Samuel-
sons.

Jard medverkade även i det 
populära TV-programmet 
”Minns Du Sången” och 
sjunger också denna kväll  
några av våra mest älskade 
andliga melodier ”Pärlepor-
ten”, ”Gyllne morgon, ”Var 
jag går i skogar, berg och 
dalar” med fleral.

 – Vi Samuelsons har varit 
omtyckta för vår folkliga stil 
och vår medryckande musik 
och det vill jag fortsätta med. 
Jag önskar att dessa sång-
gudstjänster ska ge något till 
alla vare sig man tillhör en 
kyrka eller om man har sin 
tro mer privat. Jag  blandar 
friskt när det gäller musiksti-
lar. Alltifrån läsarsång till 
country, säger Jard Samuels-
son.

Förskolan i Frändefors invigd
Efter något år av reno-
vering och omflyttning 
av barn och personal är 
det klart. En funktionell 
förskola på Muraregatan i 
Frändefors återinvigdes i 
torsdags. Många passade 
på att kika på lokalerna.
Invigningen började på skol-
gården med lek och rörelse 
till musik. Barnen, några 
föräldrar och personal släpp-
te loss under ledning av 
Theresia Loodh från Friskis 
& svettis.

Förskolechef Anna-Karin 
Stefansson berättade om re-
noveringsprocessen som 
började när hon tillträdde 
tjänsten 2014.

Det mesta är utbytt. Väg-
gar, golv, tak och dörrar är av 
ljudisolerande material och 
lokalerna är verksamhetsan-
passade i ljusa färger. Ny 
ventilation och nya fönster.

När barnskötareleven Re-
becka och förskoleeleven 
Elsa klippt bandet blir det 
visning av förskolan och 
mingel.

Invigningen började med lekar och övningar till musik under ledning av 
Theresia Loodh från Friskis & Svettis.

Personalen är glada för sin nyrenoverade förskola. Anna-Karin Stefans-
son, förskolechef, sittande t.v. Karin Wahlström, Anneli von Dolwitz, 
Marina Danielsson och Sylvia Jacobsson, förskolepedagoger.

– Det har blivit fantastiskt 
fint. Samarbetet mellan en-
treprenörerna och pedago-
gerna har fungerat bra, man 
har haft empati för varandras 
roller. Alla och speciellt för-
äldrar ska ha ett stort tack, 
säger Anna-Karin Stefans-
son.

– Det har blivit jättebra, 
tycker föräldern Anna Fröjd 
Jåtby.

Ellen Andersson och lille-
bror Elias gillar den nya 
förskolan och mamma Lena 
Karlsson är nöjd.

– Barnen har ju fått flytta 
runt en del men det har blivit 
väldigt bra.

– Mycket bra ljudisolering 
har det blivit, när man stäng-
er dörren hörs inget utifrån, 
skönt, säger pedagogen An-
na-Lena Andersson.

I förskolans hjärta, köket, 
som renoverats tidigare, job-
bar Irene Henriksson och 
Marianne Dahlberg. På be-
sök är tidigare kollega Elsa 
Maria Jacobsson. Barnen 
brukar hjälpa till att hämta 
maten till sin avdelning.

– Vi levererar pedagogiska 
dofter och det är så roligt när 
barnen säger, ”oh vad gott 
det luktar”, berättar de.

 Marianne Karlsson

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Onsdag 18/10 kl 10.00 
”På spåret”, Elljusspåret. 
- Fredag 20/10 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland”, del 3 
- Måndag 23/10 kl 10.00 
Vandring med Ingrid 
- Onsdag 25/10 kl 14.00 
Modevisning – Seniorshopen 
Se annons kommande vecka 
- Torsdag 26/10 kl 15.00 
Alban Faust gästar stationshuset 
Se annons kommande vecka 

Möte om ny 
översiktsplan

Dalskogbon Ingela Larsson provade att använda det digitala verktyget 
för att tycka till om översiktsplanen. Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-
ingenjör på Melleruds kommun guidade henne.

När det förra veckan var 
dialogmöte om översikts-
planen i Bystugan i Dalskog 
kom det fram många idéer 
om ortens utveckling.
Det var Kart- och GIS-ingen-
jören Jonas Söderqvist och 
bygglovshandläggaren Filip 
Björndahl som höll i mötet 
och dalskogborna fick infor-
mation om vad en översikts-
plan är till för. Vad ska skyd-
das, vad borde bebyggas med 
bostäder, vilka strandnära 
lägen borde bli undantagna 
från strandskyddet, vad kan 
bli bättre, vad tycker ni är 
riktigt bra? Dalskogborna 
blev uppenbart inspirerade 
över möjligheten att tycka till 
och diskussionerna tog fart. 
Det handlade om cykelväg 
från Dalskog till Mellerud, 
och en till Dalslands sjukhus. 

Gamla vägen skulle kunna 
användas genom att skapa 
förbindelser mellan de olika 
bitarna. En återvinningssta-
tion önskades, den som en 
gång fanns har tagits bort. 
Några ville gärna se nya bo-

stadshus byggas vid den sjö 
de själva bor vid. Synpunkter 
på omgivningarna vid ge-
nomfartsvägen kom upp. 
Hur lockande ser Dalskog ut 
för den som kör förbi på 
166:an? Det skulle kunna bli 
bättre tyckte alla. Engage-
mang för bygden saknas inte 
i Dalskog och att ge syn-
punkter på översiktsplanen 
är viktigt för att skapa förut-
sättningar för medborgarnas 
förslag på framtida utveck-
ling.

Flera provade på plats att 
gå in och tycka till i det digi-
tala verktyg som tagits fram 
för just detta. Där kan man 
enkelt gå in och lämna syn-
punkter och visa på kartan 
var dessa gäller. Drygt 100 
personer har redan gjort det 
och man har tid på sig måna-
den ut. Det går också bra att 
lämna sina synpunkter på 
papper både på medborgar-
kontoret och på biblioteket i 
Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bygger på 
Västerråda

I fredags startade grävarbetet på Västerråda för Tendenz nya lokaler 
med kontor och lager. Foto: Susanne Emanuelsson.

Företaget Tendenz satsar 
på framtiden och bygger 
nytt på Västerråda. 
Tendenz ska bygga kontor 
och lager på tomten precis 
söder om BDS och Auto-
Mats.  Markarbetet startade i 
fredags och bygget beräknas 

stå klart i slutet av maj eller 
i början av juni 2018. Tomten 
har Tendenz köpt av Göran 
Andersson, som driver buti-
ken Ute & Inne i Mellerud. 

Läs mer om satsningen i 
vår näringslivsbilaga den 25 
oktober. 
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FCM vill tillbaka
FUTSAL 
FC Mellerud åkte ur 
Svenska Futsalligan efter 
en säsong. Nu laddar man 
om i division 1 och vill 
tillbaka upp till futsalens 
finrum.
– Vi ska tillbaka till SFL, för 
vi är inte klara med att spela 
där. Vi kör ett år i division 1 
och förhoppningsvis kan vi 
kvala upp oss till SFL, berät-
tade Valon Gashi som har 
huvudansvaret i klubben.

Hemmamatcherna spelas 
även denna säsong i Råda-
hallen, något Gashi är 
mycket nöjd med.

– Ja, vi kör våra hemma-
matcher i Rådahallen. Vi 
hade fantastiskt publikstöd i 
SFL hemma i Mellerud, Rå-
dahallen är vår borg.

Hemmamatcherna är re-
dan inbokade, men lite åter-
står med planeringen för 
bortamatcherna.

– Vi har två lag från Väs-
terås i vår serie, vi försöker 
planera in det så att vi kan ta 
de två bortamatcherna sam-
ma helg, för att slippa de 
långa resorna, berättar Valon 
Gashi, vars FC Mellerud 
breddat truppen inför denna 
säsong.

– Vi har fått en större bredd 
i år, så vi har fler alternativ 
från start till mål.

Men vilka nyförvärven är 
vill han inte avslöja, ännu.

– Vi har värvat lite spelare, 
men alla är inte klara. Några 
är riktigt duktiga futsalspe-
lare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Stark insats
HANDBOLL 
I helgen bar det av till 
Stenungsund för P 05/06 
i handbollsserien.
Eftersom USM pågick i hal-
len var det knappt med tid 
mellan matcherna så killarna 
fick en kall uppvärmning 
utomhus för att springa igång 

benen. Matchen var jämn 
ända fram till slutet då kil-
larna kroknade och släppte 
ifrån hemmalaget med några 
mål.

Det var en enorm kämpa-
insats  från hela laget med 
endast en avbytare.

Melleruds Handbollsklubb

Hugo Engström hoppar högt och får till ett bra avslut, killarna kan vara 
mycket nöjda med sin insats.

Förlust i premiären
INNEBANDY 
Melleruds IBK förlorade 
seriepremiären mot Över-
by med 3-6. Detta efter att 
man haft ledningen med 
två bollar i andra perioden 
och spelat bra.
Giants mötte Crabs, det låter 
som en tecknad film om su-
perhjältar, men det var sön-
dagens bortamatch för Mel-
leruds IBK som ställdes mot 
Överbys dito. 

Mellerud började bäst och 
lyckades utnyttja hemmala-
gets slarv tidigt i den första 
perioden som slutade 1-0.

Mellerud fortsatte vara på 
tårna efter paus och kunde 
sätta 2-0 i inledningen på den 
andra perioden. Men sedan 
tappade gästerna mark och 
Överby tog över allt mer. 
Både 2-1 och 2-2 kom i mit-
ten av perioden.

Tungt blev det i inled-
ningen på sista perioden, då 

SLUTRESULTAT
Överby IF – 

Melleruds IBK
6-3 (0-1, 2-1, 4-1)

Div. 6 Norra
Målskyttar MIBK:
Robin Larsson, 2
Jesper Larsson, 1

hemmalaget Crabs kunde 
göra 2-3 och 2-4 inom loppet 
av några minuter. 

MIBK reducerar till 3-4 
men närmare än så kom man 
aldrig. Istället kunde Överby 
vinna med 3-6 till slut, trots 
ett forcerande Mellerud.

– Killarna gör det väldigt 
bra sett till förutsättningarna,  
där vi i början av helgen bara 
hade åtta spelare. De kämpar 
ända in i slutet, sade debute-
rande tränaren Christian 
Ragnevi
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mattias vann Sverigeserien

Mattias Jacobsson och Marcus 
Persson, Dals MK tog dubbla se-
riesegrar i Örebro i helgen. Bild 
från Kanalyran 2017.

MOTORSPORT 
20-årige bäckeforskil-
len Mattias Jacobsson, 
Dals MK, segrade både i 
Sverigeserien och Som-
marserien. Det blev klart 
under helgens rallytävling 
Rikspokalen i Örebro, fi-
nalen i serien VOC Meko-
nomen Cup.
Inför helgens tävling låg 
Mattias Jacobsson och Mar-
cus Persson etta i Sommarse-
rien och tvåa i Sverigeserien. 
Det var tajt mellan ekipagen, 
så Rikspokalen var avgö-
rande för slutresultatet i se-
rien. Mattias var taggad från 
start, men bromsarna krång-
lade på första sträckan. Efter 
reparationsarbeten blev det 
dock en uppryckning och när 
ledaren av Sverigeserien bröt 
med trasig koppling på sista 
sträckan öppnade det upp sig 

för bäckeforssonen. Mattias 
körde in som trea bland C-

förarna och vann slutligen 
med två poäng över tvåan.

– Det känns skitbra, jag 
hade inte räknat med detta. 
Det har varit väldigt mycket 
upp och ner under säsongen 
så det är riktigt roligt, säger 
Mattias.

Över 50 bilar har tävlat i 
Sverigeserien under året, så 
konkurrensen har varit hård. 
Sommarserien lockar unge-
fär lika många deltagare.

– VOC Mekonomen Cup 
är större än ett SM-rally, fast 
utan SM-status. Det är som 
ett SM för Volvo Original-
bilar. Det har varit en lång 
och tuff serie, Mattias har 
kört in som tvåa eller trea i 
de flesta starterna, säger hans 
pappa Robert.

Mattias kör en Volvo 240 
och är nu klar B-förare till 
nästa säsong. 

– Kanske ska vi utöka tea-
met med en bil till. Lillebror 
Andreas, som blir 16 år, 

kommer troligen att få med 
sig Joakim Johannesson i 
bilen nästa år. Joakim åkte 
även med Mattias tidigare, 
berättar Robert.

Säsongen har inte varit 
spikrak. 12 augusti voltade 
bilen vid rallytävlingen Kil-
lingen i Kil. En kilometer 
innan mål låg Mattias på en 
säker andraplats. Då hände 
det... Bilen krävde en total 
makeover vilket innebar 80-
100 timmars jobb under två 
veckor. All plåt måste bytas 
ut, förutom bagagelucka och 
trösklar. Men bilen blev klar 
till nästa start.

Dals MK hade fler fram-
gångar i Örebro. Glenn 
Ström och Martin Svensson 
blev fyra i klassen A4WD 
och blev totalfemma. I 
A2WD körde Martin No-
renby och Erik Gustavsson in 
på en fjärdeplats.

 Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se 

Full fart under Rikspokalen i Örebro i helgen. Foto: Privat.

Rådahallen får 
ny kostym
Tillbyggnaden av Råda-
hallen är nu i full gång. 
Schaktningsarbetet är 
klart och vid vårt besök i 
slutet av förra veckan, hål-
ler man som bäst på med 
pålningsarbetet. Lagom 
till skolstarten och inom-
hussäsongen nästa år ska 
det hela stå klart.
Linda Hamrin på samhälls-
byggnadsförvaltningen i 
Melleruds kommun och pro-
jektingenjör tar emot utanför 
Rådahallens entré tillsam-
mans med Ulf Johansson 
från Bertil Johanssons Bygg 
AB denna soliga torsdagsef-
termiddag. De visar runt och 
berättar om hela projektet.

Byggstarten har fått an-
passa sig något efter fotbolls-
säsongen, men är nu således 
igång. 1 augusti 2018 ska de 
nya ytorna, 1 600 kvadratme-
ter golvyta, vara färdiga att 
tas i bruk.   

När tillbyggnaden är klar 
kommer här att ges större 
möjlighet för föreningarna 
att bedriva sin verksamhet. 
Som läget varit i dag har inte 
tiderna i hallen räckt till för 
alla. Detta problem hoppas 
man nu bygga bort. 

Man får en fullstor boll-
hall, med godkända mått och 
säkerhetskrav, som bara i det 
avseendet öppnar upp för 
större valmöjligheter när det 
gäller utövning och arrang-
emang. Dessutom kommer 
också ytorna på nedre plan 
att ge möjlighet till ytterli-

gare idrottsutövande. Hallen 
blir utformad så att en så 
kallad spontanyta bildas, där 
det även kommer att bli möj-
ligt för gemene man att hyra 
in sig en stund i hallen, för att 
träna. Även gymlokalen på 
övre plan kommer att få 
större yta.

Samlad arena 
I hallen finns idag en stor 
läktare sedan tidigare. Med 
den nya hallen kommer det  
att bli en till, men något min-
dre. Utbyggnadens storlek 
har begränsats av framförallt 
konstgräsplanen. Under 
själva byggnationen har man 
fått ta i anspråk tre meter på 
södra kortsidan, som sedan 
kommer att återställas. När 
Linda Hamrin berättar för-
står man också den vision 
som genomsyrar hela projek-
tet, tanken med en samlad 
arena för samtliga idrotter, 
som verkar mycket tilltalan-
de. Simhall, inomhushall, 
gym, fotbollsplanerna, du-
schar och omklädning, allt 
nåbart på ett och samma 
område. 

Var ligger då kostnaden för 
det hela?  

–  Hela projektet inklusive 
garage, projektering, reno-
vering av omklädningsrum, 
byggherrekostnader med 
mera hamnar på omkring 20 
miljoner kronor, svarar Linda 
Hamrin. 

Ing-Marie Norrman

Pålningsarbete pågår.

Linda Hamrin och Ulf Johansson 
i samspråk vid byggarbetsplatsen.
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Åsebro/Brålanda siktar mot SM
FUTSAL 
Fotbollen är slut, futsa-
len tar vid. Sedan några 
veckor tillbaka tränar 
Åsebro/Brålanda futsal 
inför stundande säsong. 
Två nyförvärv har redan 
kunnat presenteras av 
kubben, Therese Nolin 
och nu senast, Anna Lars-
son
Anna Larsson, till vardags i 
Hovås/Billdal i näst högsta 
serien, Elitettan, har valt att 
vända hem till Dalsland i 
vinter. Där väntar spel i di-
striktets bästa futsallag, som 
inför denna säsong satsar.

– Det känns jättebra, tje-
jerna är taggade efter en 
misslyckad utomhussäsong, 
berättar damsektionens Erik 
Bengtsson Meuller, som är 
med och försöker få in fler 
spelare i satsningen. 

– I dagsläget är det fyra nya 
tjejer som är med och tränar, 
ytterligare två kommer träna 
med oss, berättar Erik som 
vill gå längre än i fjol.

– Vi vill gå längre än förra 
året, då kom vi till åttondels-
final i SM och det kändes 
tungt att åka ur tidigt.

Sedan tidigare har Therese 
Nolin gjorts klar för futsal 
säsongen. Hon ansluter i 
december, då hon annars 
spelar collegefotboll i USA. 

Anna Larsson senaste 
förvärvet
Senaste nyförvärvet är meri-
terade Anna Larsson med 
flera säsonger i damernas 
näst högsta serie, Elitettan. 
Nu senast har hon spelat med 
Hovås Billdal IF, tidigare i 
Kungsbacka DFF och On-
sala BK.

– Futsal är livet, så detta 

känns bra det, berättar Anna 
och fortsätter:

– Det känns positivt, Åse-
bro/Brålanda satsar mycket 
på sin futsal, det känns roligt 
att det finns ett sånt driv, 
berättar nyförvärvet, ur-
sprungligen från Dals Ro-
stock.

Sedan sin tid i Kroppefjälls 
IF har mycket vatten runnit 
under broarna, men det finns 
flera tjejer i dagens lag som 
hon tidigare spelat tillsam-
mans med.

– Sandra Peterson Jacobs-
son, Paulin Isaksson och 
Sandra Dahlqvist har jag 
spelat med, sedan är det sä-
kert någon mer, men jag har 
inte riktigt koll på vilka som 
är med och spelar nu, berättar 
23-åringen som är i fin form.

– Jag känner mig faktiskt i 
bra form, så det är jätteskönt, 
säger hon.

Anna Larsson, 23-åringen från Dals 
Rostock, kommer spela futsal för 
Åsebro/Brålanda denna säsong. 
Foto: Hovås Billdal IF .

Melleruds IF 
förlorade finalen

FOTBOLL 
Det blev ingen dubbel för 
Melleruds IF denna säsong. 
När DM-finalen spelades i 
lördags mot IFK Åmål, var 
det två formstarka lag som 
drabbade samman på Ör-
näsvallen i Åmål.
– Jag tycker att vi gör en bra 
match över 90 minuter. Vi 
släpper in två hörnmål, men 
i övrigt stänger vi till, sade 
Melleruds tränare Peter Jo-
nasson efter finalen.

Mellerud höll Åmål, som 
snart går in i ett kval till di-
vision 2, i schack i drygt 20 
minuter. Då kunde hemmala-
get göra mål på hörna. Mel-
lerud var dock det bättre laget 
spelmässigt och skapade 
flertalet chanser.

– Vi skapar de vassaste 
chanserna i spelet, så vi är 
nöjda, inte alltför besvikna. 
Hade vi haft Albin Broberg 

SLUTRESULTAT
IFK Åmål –Melleruds IF

2-0 (1-0)
DM-final

Målskyttar:
22’ 1-0 Cakic Josip
66’ 2-0 Simon Schullström Jansson

HIF förlorade 
i sista sparken

FOTBOLL 
I lördags var det Håfre-
ströms första kvalmatch 
av två för eventuellt spel 
i division 4 nästa säsong. 
Motståndarna var IFK 
Valla från Tjörn, som till 
slut vann med 3-2, trots 
en man mindre.
Redan efter 19 minuter i 
lördagens kvalmatch fick 
hemmalagets Jonathan Fha-
ger Karlsson rött kort efter en 
våldsam satsning på Håfre-
ströms målvakt, som blev 
liggande. Han kunde dock 
resa sig, då med en man mer 
på planen.

Grabbarna från Dalsland 
tog vara på överläget i den 
första halvleken genom Fla-
mur Mollapolci som satte 1-0 
i den 36:e minuten. Några 
minuter senare hade det kun-
nar vara 2-0 till Håfreström, 
när Altib Al Mubarak mis-
sade en nästan helt öppen 
chans.

– Vi började bra och tog 
ledningen, vi spelade väldigt 
bra i första halvlek, sade 
tränaren Michael ”Svea” 
Eriksson efter matchen.

Men efter en bra första 
halvlek tappade Håfreström 
efter paus, något Valla tog 
vara på.

SLUTRESULTAT
IFK Valla – 

Håfreströms IF
3-2 (0-1)

Kval till division 4
Målskyttar:
36’ 0-1 Flamur Mollapolci
54’ 1-1 William Meyer
60’ 2-1 Filip Bergholtz
65’ 2-2 Flamur Mollapolci
92’ 3-2 Christopher Nilsson

Pilgrimslöpet för löpare och cyklister

21 oktober är det dags för Pilgrimslöpet som går mellan Edsleskogs kyrka 
och Holms kyrka. Foto: Privat.

– Något vi inte ändrar på är 
de obligatoriska kanelbul-
larna och kaffet i Upperud, 
ett uppskattat inslag, tilläg-
ger Markus. 

– Omkring tre veckor inn-
an löpet har vi cirka 30 an-
mälda och minst ett tiotal för 

efteranmälan på plats. En 
fördubbling av antalet delta-
gare! Fördelningen mellan 
löpare och cyklister är gan-
ska jämn. Vi hoppas på fint 
väder i höstlika färger, avslu-
tar Jhonny.

– Vi spelade svårt och var 
inte alls med. Vi kom helt i 
otakt och hade svårt att hålla 
i bollen, berättade Håfre-
ströms tränare.

Tappade ledningen
Som ett brev på posten kom 
kvitteringen till 1-1 i den 
54:e minuten och sex minu-
ter senare hade IFK Valla 
vänt på matchen, till 2-1. 

Men Håfreström kunde 
resa sig och hitta tillbaka till 
spelet, såpass mycket att 
Flamur Mollapolci kunde 
göra sitt andra mål i matchen, 
som betydde 2-2.

– Vi var nöjda med ett po-
äng, killarna gav verkligen 
allt, förklarade ”Svea” efter 
matchen som såg ut att sluta  
oavgjort.

– Jag hann börja fundera 
på vilka straffskyttar vi 
skulle ha, men sedan kom det 
där skitmålet.

”Fruktansvärt”
Skitmålet kom i sista spar-
ken. En Vallaspelare sköt 
från långt håll, men bollen 
tog på en Håfreström-försva-
rare som styrde bollen upp i 
krysset. Domaren blåste av 
direkt efter och katastrofen 
var ett faktum.

– Jag har aldrig varit med 
om dess like, det var fruk-
tansvärt, berättade Håfre-
ströms tränare efter matchen, 
men blickade samtidigt mot 
nästa helg.

– Det är en match kvar, om 
vi slår dem med något mål, 
då kan ju Kungshamn sedan 
slå Valla. Vi visste att det 
skulle bli tufft och kval är 
vanskliga, precis som en 
cupmatch.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Premiärnerver gav vinst
sig ur serien, därför har 
väntan varit extra lång. 
Tjejerna har haft en bra för-
säsong med bra tempo på 
träningarna samt två helger 
med träningsmatcher mot 
HK Brätte, KFUM Trollhät-
tan och HK Forshaga.

Inför lördagens match mot 
Önnereds HK var det mycket 
premiärnerver men ändå fo-
kus inför uppgiften. 

Önnereds HK är en fram-
gångsrik och etablerad för-
ening med cirka 60 tjejer i vår 
åldersgrupp som hamnade i 
topp i förra årets serie. Vi 
visste att vi hade ett hårt jobb 
framför oss. Det märktes att 
det här var första matchen för 
oss med en del bortkastade 
passningar och tekniska fel 

men det gör bedriften ännu 
större att kunna vinna under 
sådana förutsättningar.

Försvaret var aggressivt 
och i princip helt felfritt. I 
mål storspelade Ida Flodin 
Uggla med många fina rädd-
ningar. Glädjande var också 
alla fina mål utifrån nio me-
ter, ett underbart maskerat 
skott från Valbona Selimi, ett 
kanonskott från Anna Lind-
berg, flera hoppskott från 
Märta Westman och Elin 
Glimblad var strålande på en 
ovan position som 9 m spe-
lare. Hela laget fungerade 
som ett stort kollektiv och 
slutsiffrorna blev 16-12 till 
hemmalaget.

Petra Gull, ledareStor glädje efter premiärvinsten mot Önnereds HK, saknades under 
matchen gjorde Florence Schneijder och Maja Berg.

HANDBOLL 
Så var det då äntligen dags 
för F 03/04 att få dra igång 

sin serie. Laget släpar lite i 
tabellen då motståndarna 
i första seriematchen drog 

LÖPNING/CYKEL
Löparintresset växer i 
Sverige. Allt fler kombi-
nerar vardagens träning 
med olika typer av lopp 
där varje arrangör försö-
ker nischa sig genom mer 
eller mindre spännande 
inslag. 
Det handlar om allt från löp-
ning i gyttja till ultralånga 
lopp som spänner över flera 
dagar. Pilgrimslöpet över 56 
kilometer som den 21 okto-
ber genomförs för femte 
gången är inget undantag. 
Arrangemanget genomförs 
ideellt och vänder sig till lö-
pare och cyklister som söker 
en naturupplevelse utöver 
det vanliga. 

Pilgrimslöpet inleds vid 
Edsleskogs kyrka, upp för 
Höghedens slalombacke, för 
att därefter ta deltagarna längs 
Pilgrimsleden via Högelund, 
Råsjökross/Nygård och Up-
perud mot mål vid Holms 
kyrka i Mellerud. Sträckan 

mäter cirka 56 kilometer och 
bjuder cirka 1 000 höjdmeter. 
För de som önskar en lite 
kortare upplevelse finns möj-
lighet att ansluta i Högelund 
(32 kilometer) alternativt i 
Upperud (15 kilometer).

Etappen mellan Högelund 
och Råsjökross/Nygård an-
ses vara den vackraste delen 
av leden. Här löper/cyklar 
man i en vacker ”fjällmiljö” 
med utsikt så långt ögat kan 
nå. Man tar sig fram i naturen 
över spänger, stigar och berg.

Nytt för i år är bland annat 
en uppdaterad hemsida: 
www.pilgrimslöpet.se och 
möjlighet till busstransport 
från målet i Mellerud till 
starten i Edsleskog. Busslös-
ningen har varit efterfrågad 
då logistiken för denna typ av 
lopp (start och mål på olika 
platser) varit omfattande. 

– Vi tror bussen kommer 
att bidra till flera deltagare, 
säger Markus Porath och 
Jhonny Lystad som står 
bakom arrangemanget.

Kanske kommer fler för-
värv att kunna presenteras 
inom en snar framtid inför 
säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

frisk, så hade vi kanske haft 
en större chans, han hade 
kunnat vara skillnaden, sade 
Jonasson. 

Efter finalen gick spelar-
truppen på några veckors 
ledighet, samtidigt som le-
darstaben istället går in i en 
intensiv period.

– Nu börjar vi vårt arbete 
med förberedelser inför 2018  
med eventuella nyförvärv, 
med mera. För killarna är det 
några veckor med egen trä-
ning, välförtjänt efter en lång 
säsong, sade Peter Jonason.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Huvudsponsor:

Kval till div. 4
Lördag 14/10 kl. 14.00  

Håvåsen       
HIF - Kungshamns IF
Vid dåligt väder se www.hafrestromsif.se

Oviss tid för många av klubbarna
FOTBOLL 
När hösten sakta går mot 
vinter sker det en febril 
aktivitet i fotbollsklub-
barna. Spelare skall be-
hållas, nya spelare skall 
värvas och framför allt så 
skall det finnas en tränare 
som kan hålla ihop allt un-
der säsong.
Som tidigare deklarerats är 
det klart att Frändefors da-
mer har tagit tillbaka Christer 
Stolt för att fortsätta den sats-
ning som lades på is inför 
denna säsong, när han gick 
till Holmalunds IF.

Vi har också kunnat pre-
sentera det andra förvärvet 
på tränarsidan, Åsebros Per 
Aronsson, som efterträder 
Peter Eriksson. Där saknas 
dock en assisterande tränare 
i dagsläget. Brålanda IF 
kunde, för några veckor se-
dan, presentera att Ronny 
Fredriksson får nytt förtro-
ende i klubben över 2018. 

Alla blir kvar i MIF
Melleruds IF förlängde även 

Peter Jonassons kontrakt ti-
digt, vilket gör att han är redo 
för 2018 i division 3. Hur den 
övriga tränarstaben i klubben 
ser ut inför nästa säsong är 
dock inte klart än.

– Som vi vet just nu så blir 
alla kvar, men vi skall låta 
DM-matchen spelas, sedan 
skall vi sitta ner och prata, 
berättade fotbollssektionens 
ordförande Sven-Anders 
Rydberg, i veckan.

Efter sommaren blev Mel-
leruds målvaktstränare, Fre-
dric Johansson, värvad till 
Vänersborgs IF med kort 
varsel som andremålvakt, 
vilket gjorde att han fick 
lämna uppdraget i MIF. Hur 
det blir 2018 är inte klart.

– Vi kommer ta tag i den 
frågan, får sätta oss och prata 
även där, berättar Rydberg.

KIF hoppas på Mikael
I dagsläget ser det ut som att 
flera av våra lokala fotbolls-
klubbar sitter lugnt i båten när 
det gäller tränarfrågan. 

I Kroppefjälls IF ser det ut 
som att tränaren Mikael An-

Melleruds tränarstab ser ut att 
fortsätta även nästa år bredvid 
huvudtränare Peter Jonasson, 
vars kontrakt förlängdes redan i 
våras. Foto: Marcus Ek.

Om Åsebro/Brålandas tränare 
Morgan Jacobsson själv får be-
stämma så blir det även en säsong 
2018 för hans del. Foto: Åsebro/
Brålanda.

Aronsson blir 
huvudansvarig

FOTBOLL 
Åsebro IF har nu hittat en 
ersättare till Peter Eriks-
son som innan säsongens 
sista match aviserade att 
det blev hans sista som 
tränare. Nu tar Per Arons-
son över laget 2018.
Per Aronsson har varit as-
sisterande tränare till Peter 
Eriksson i två år, nu blir han 
huvudansvarig för laget, 
meddelade klubben i tors-
dags kväll.

– Det känns väldigt bra, 
annars hade jag inte tackat ja, 
säger han. 

Per var ett naturligt val 
som känns rätt. Före sin tid i 
Åsebro var Per även ledare i 
Brålanda IF som är hans 
moderklubb.

– Det var inget direkt svårt 
val, bara att bestämma sig om 
man ville fortsätta med detta. 
Jag tycker det är roligt att se 
om man kan utveckla laget. 
Sedan har det varit inspire-
rande två år. En bra lärdom 
och erfarenhet att gå bredvid 

FAKTA
Namn: Per Aronsson
Ålder: 48 år
Moderklubb: Brålanda IF
Klubbar som spelare: Brålanda IF, 
Trollhättans FK, Åsebro IF

Peter, så det känns bra, säger 
Per.

Nu börjar planeringen för 
nästa år, trots att några trä-
ningar återstår. På priorite-
ringslistan i Åsebro finns det 
högt upp att hitta en assiste-
rande tränare till Per.

– Det ligger i pipeline, det 
jobbar de med just nu, det är 
nästa steg. Skönt och viktigt 
att ha en bra hjälp och ett 
bollplank, säger Aronsson.

Spelarna i truppen reage-
rade positivt, en av dem sa så 
här om beskedet om deras 
nya huvudtränare.

– Det känns fantastiskt bra, 
han har otroligt bra hand med 
truppen och ett gött go i sina 
träningar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hedlund får A-lagskontrakt 
med BK Häcken

FOTBOLL 
Lucas Hedlund, från Dals 
Rostock, skrev i onsdags 
på ett A-lagskontrakt med 
allsvenska fotbollsklub-
ben BK Häcken. 19-åring-
en, som mestadels spelat 
fotboll i Melleruds IF, 
värvades till Häcken för 
tre år sedan och har gått 
gymnasiet i Göteborg.
– Det känns stort, väldigt kul. 
Det blir ju en känsla av att 
man gjort något bra, berättar 
Lucas efter påskriften av 
kontraktet.

Lucas Hedlund har under 
säsongen tränat kontinuer-
ligt med A-laget men spelat 
de mesta av sina matcher 
med U19 samt U21-laget. 
Där har han imponerat såpass 
mycket att klubben nu vill 
flytta upp honom till A-laget 
på permanent basis.

– Jag och klubben har 
snackat ett tag över hur de 

ville göra, men så gav de mig 
ett kontraktsförslag förra 
veckan. Jag godtog det för-
slaget och tyckte det var rätt 
beslut att ta för mig, berättar 
mittfältaren med fina offen-
siva kvaliteter.

Hedlund har gjort 17 mål 
på 24 matcher i U19-all-
svenskan under säsongen. 
Han har även gjort både mål 
och assist i U21-laget samt 
ett mål i A-laget, när han fick 
chansen i Svenska Cupen.

– Kanske blir det mer spel-
tid, men nu måste man visa 
att man förtjänar sin plats. 
Det gäller att jobba hårt och 
visa att man vill vara där, 
berättar han.

Häckens sportchef, Sonny 
Karlsson, skriver på klub-
bens hemsida att Lucas ut-
vecklats mycket.

– Han är en oöm, snabb 
poängspelare och Lucas har 
spelat sig till detta, så enkelt 

Lucas Hedlund skrev i onsdags på ett A-lagskontrakt med Allsvenska BK 
Häcken. Här tillsammans med sportchefen Sonny Karlsson. Foto: Privat.

är det. Ju bättre han blir i sin 
spelförståelse, ju längre kan 
han nå, för han har redan 
många spetsegenskaper.

Kontraktet sträcker sig 
över ett år men med option 
på en förlängning med tre år 

om båda parter är överens om 
detta. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Damerna avslutade 
säsongen i moll

FOTBOLL 
En lång säsong är nu över 
för Åsebro/Brålanda som 
spelade sista matchen 
mot Stenungssund i 
lördags på bortaplan. 
Där blev det en ny förlust 
med stora siffror, trots 
flertalet chanser framför 
mål.
Matchen mot Stenungsund 
var säsongens sista och Åse-
bro/Brålanda åkte till kusten 
för att avsluta säsongen 
snyggt. Men istället blev det 
tennissiffror och en avslagen 
match. 

I paus ledde hemmalaget 
med 2-0, men det hade kun-
nat vara annorlunda siffror, 
om målchanserna Åsebro/
Brålanda skapade hade för-
valtats.

– Tjejerna försöker verkli-
gen. Stundtals håller spelet 
bra kvalitet och vi ligger på. 
Men vi har väldigt svårt att 
göra mål, sade damernas 
tränare Morgan Jacobsson.

Efter paus kom ytterligare 
två mål för hemmalaget, 
innan Sandra Petersson Ja-
cobsson reducerade till 1-4. 

SLUTRESULTAT
Stenungssunds IF

– Åsebro/Brålanda
6-1 (2-0)

Div. 2 Nv Götaland
Målskyttar:
10’ 1-0 Emelie Larsson
34’ 2-0 Emelie Kinle
56’ 3-0 Olivia Engström
68’ 4-0 Evelina Persson
72’ 4-1 Sandra Petersson
78’ 5-1 Evelina Persson
86’ 6-1 Evelina Persson

Då tändes ett litet hopp i 
dalslänningarna, som låg på 
för fler mål.

– Vi hade lägen att göra 
mål både två och tre gånger. 
Men vi släpper in billiga 
samtidigt som vi inte förval-
tar de chanser vi själva får, 
berättar tränaren.

Matchen slutade 6-1 till 
Stenungssund. Åsebro/Brå-
landa slutar sist i division 2 
Nordvästra Götaland, med 
tio lag. Smögens IF och 
Tjörns DFF drog sig ur serien 
redan i våras.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

dersson stannar, men där är 
ingenting satt på pränt. Myck-
et hänger på i vilken division 
klubben spelar nästa år.

– Vi får se hur förutsätt-
ningarna ser ut, men vår 
önskan från klubben är att 
Mikael blir kvar, men just nu 
är det upp till honom. Vi 
önskar stabilitet över några 
säsonger, men som sagt, 
ingen diskussion är inledd, 
sade Kroppefjälls ordföran-
de Martin Eriksson.

Tummen upp från Morgan
I damlaget Åsebro/Brålanda 
ser det också ut att hänga på 
vad tränaren Morgan Jacobs-
son känner. Trots en skral 
säsong, med fyra poäng på 18 
matcher, aviserar klubben att 
man vill behålla tränaren.

– Just nu är det upp till 
honom, sade damsektionens 
Erik Bengtsson Meuller.

Morgan själv ser positivt 
på framtiden och ger tummen 
upp till en fortsättning även 
nästa säsong.

– Vi pratar om detta just nu 
i föreningen, intresse finns 
helt klart från min sida, säger 
Morgan.

Dock så känner damträna-
ren att det behöver bli för-
ändring jämfört med denna 
säsong.

– Det har varit för dålig 
träningsnärvaro, man vill ju 
ha något tillbaka av tjejerna 
för den tid man lägger ner på 
det här. Kan vi även förstärka 
laget vore det positivt, berät-
tar Morgan Jacobsson.

Osäkert i Håfre
I Håfreström laddar man för 
kvalmatch två, men hur det 
ser ut efter säsongen är dock 
oklart.

Tränarduon med Michael 
”Svea” Eriksson och Arg-
jend Mollapolci har verkli-
gen fått ihop ett lag inför 
denna säsong. Det kan leda 
till spel i division 4.

– Vi har pratat, men inget 
är klart, sade Håfreströms 
ordförande i fotbollssektio-
nen, Kjell-Arne Karlsson, 
om tränarduon som spelar 
säsongens sista match på 
lördag mot Kungshamns IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melinda nybliven  
klubbmästare

Melinda Lindahl, Mel-
lerud, blev juniorklubb-
mästare i lördags för sin 
klubb Landi. Hon vann 
två klasser t3 tölt med 
ökad tölt och v2 fyrgång 
med ökad tölt med sin 
häst Ka´tina från Kors-
gården.



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 11 OKTOBER 2017

med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Mer information och e-tjänst för  
ansökan finns på www.bengtsfors.se.

Vi söker:

FÖRSKOLLÄRARE  
till förskoleklass Bäckeskolan

FRITIDSPEDAGOG 
till Bäckeskolan 

Vi behöver dig!Välkom
men med din ansökan

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. 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:                                                

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Kerstin 070-603 20 05 
Benny 070-595 61 34 

e-post: benny@mabentho.se

UTHYRES 
 Hus på  

Storgatan 52 

Kvarnkullen 
3 rok, 60 m2. Nyreno-

verat, diskmaskin, fiber
För mer info se vår hemsida 

www.mabentho.se

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

www.brunnsborrning.com
0534-302 32 • 0702-89 99 30

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

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Nu har vi utökat vår säljkår, 
välkomna att höra av Er till oss
BRÅLANDA
Tommy Håkansson 
Tel: 0521-57 73 81  Mobil: 070-589 24 55
Peter Karlsson       
Tel: 0521-57 73 82  Mobil: 070-510 24 55

Se vårt program och mer info på 
www.sodhaak-kvanum.se

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Mån-fre 9-16
Lunch 11-14
Lör-sön  9-17
Helgbuffé 12-16

Tel. 0530-135 70

 UTHYRES
1:a och 2:a 
i Dals Rostock. Skötsamma 
med fast inkomst, utan bet.
anmärk. Tel. 070-992 58 21.

 UTHYRES
Vindsvåning 
Centralt i Mellerud. 90 m2,  
3 rok, varmhyra 6.000:-. 
Helst äldre. Ej husdjur, ej 
rökare. Fiber indraget. Svar 
till Melleruds Nyheter märk 
”Vindsvåning”.

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00
Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Gör en kanonaffär

till den lilla gården

    

Välj till frontlastare 
och/eller  
skogsutrustning

John Deere 5055E 
55 hk, AC och kopplingsfri 
fram/back.
299 000:- 
+ moms

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11-12. Välkommen 
till Brunnsvallen i Dals Ro-
stock.

FÖRENINGSNYTT
Boulealliansen: Inomhus-
spel måndag kl. 14-16. Ut-
omhus torsdag kl. 10-12 vid 
bra väderlek. 

PRO Mellerud:  Medlems-
möte onsdag kl. 17, Templar-
gården IOGT-NTO.

PRO Mellerud: Musikkväll 
med önskelåtar, onsdag 
18/10 kl. 17-19. 

SPF Södra Dal: Månads-
möte torsdag 12/10 kl. 15 på 
Solrosen, Brålanda.

Över 150 personer gick tips-
promenaden i ett strålande 
väder på Kroppefjäll.
Rätt rad: 1. X Googles, 2. 2 
Lind, 3. 1 Truga, 4. 2 Julia 
Roberts, 5. X Edingburgh, 6. 
X På varvet, 7. 2 Diana, 8. 1 
Italiensk sås, 9. 2 Avfalls-
plan. 10. X Toblerone, 11. 1 
Producerar pigment som inte 
sparas, 12. 1 Solförmörkelse. 
Barnfrågor: 1. 1 Angry 
Birds, 2 2 Schack, 3. X Pon-
cho, 4. 1 Bibliotek, 5. X 
Drönare, 6. X Mullvad, 7. 2 
Alfabet, 8. 1 Kroppefjäll, 9. 
X Parabol, 10. 1 Facebook, 
11. X Gång och cykelbana, 
12. 1 Nils Karlsson- pyss-
ling. Skiljefråga: 88 st num-
merlappar. Vinnare: 1 Cari-
na Bäcklund  11R, 100 st. 2 
Göran Nilsson 11R. 103 st. 3 
Ann-Marie  Ericsson 11R. 
70st. Extra vinnare: Elisa-
bette Emanuelsson, Grim-

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 8/10
merud, Annicka Andersson 
VBG, Fredrik Almqvist DR, 
Ida Karlsson DR. Barnvin-
nare: Alvin Nilsson, Charlie  
Carnlöf, Milton Aggbory, 
Alice Häll, Ida Oscarsson. 

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

Flyttad match
HANDBOLL 
Melleruds Handbollsklubb 
skulle ha spelat mot Red-
bergslids IK i lördags i Råda-
hallen, men matchen har 
blivit flyttad till söndagen 
den 22 oktober istället. 

Nästa match för damerna 
är istället mot Örgryte HS på 
söndag, på bortaplan. Vi får 
alltså vänta på hemmapre-
miären för nya handbolls-
klubben.

SPORT

 UTHYRES
Hus 
2 km söder om Mellerud.  
4 rok. Garage, stor tomt. Kall-
hyra. Tel. 072-741 02 35.

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com
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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. 

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

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

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

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

Svens Entreprenad AB
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, m.m.
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

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

BILAR/HUSBILAR
Oscarssons Bil AB
VI KÖPER FORDON KONTANT 
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
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

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

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se
Storgatan 26 i Brålanda 

Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
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Melodikrysset v.41 - 14 oktober

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. 41 – 14 oktober

05.15 Go'kväll
09.10 Go'kväll
09.55 Vildmarkstjejer
10.35 Tro, hopp och kärlek
11.35 Ebbots ark
12.35 Duellen
13.35 Fråga Lund
14.35 Matiné: Mannen som visste
  för mycket
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 En kärlekshistoria
21.30 Folkets musik
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet
23.00 Forskare för framtiden
23.10 Rapport
23.15 Line dejtar Norge
23.45 Dox: Tokyo girls
01.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Meningen med livet
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Världens bästa veterinär
  - special
23.05 Eero Saarinen – visionär 
 arkitekt
00.00 Korrespondenterna
00.30 Plus
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Studio natur
18.40 Sömnens intelligens
19.25 Flykten till vildmarken
20.10 Till fots genom Central-
 amerika
21.00 Mänsklighetens förlorade 
 stammar
21.50 USA enligt Oliver Stone
22.50 Life
23.40 Gravarna som historien 
 gömde
00.30 Kvinnors liv och möjlig-
 heter
01.20 Kända byggnader berättar

21.00 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Doctor Foster
00.00 Svindlande höjder
02.10 Nåt måste göras - syntolkat
02.40 Mitt i naturen - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
 soI
16.55 Fixer upper
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Farang
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

05.05 Våra värsta år
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Survivor
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.10 Family guy
04.00 American dad
04.45 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Au pair i Australien
11.55 Line dejtar Norge
12.25 Robins
12.55 Sverige!
13.25 Folkets musik
13.55 En kärlekshistoria
14.25 Molinska skrönor: Tv-feber
15.25 Radiohjälpen i Senegal: 
 En väg till framtiden
15.35 Engelska Antikrundan
16.30 Natur så in i Norden
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mitt i naturen
21.00 Seriestart: Bästa mannen
22.00 Opinion live
22.45 The Gun shop
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
10.45 Forum: Moderaternas 
 partistämma
12.00 Rapport, 12.05 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15-16.15 Forum
16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Anna Järvinen och 
 kvinnorna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Oförlåten - skyldig till sitt 
 eget barns död
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Patagonien
20.05 Hitlers Hollywood
21.00 Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Nya Zeelands orörda natur
23.35 USA enligt Oliver Stone
00.35 Jag rev järnridån
01.35 Motståndskraftiga städer

21.00 Bästa mannen - tecken-
 språkstolkat
22.00 Tro, hopp och kärlek 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Nåt måste göras - tecken-
 språkstolkat
23.30 Top of the Lake: China Girl
00.30 Vildmarkstjejer
01.10 Meningen med livet
01.40 Plus
02.10 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
 soI
16.55 Fixer upper
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bytt är bytt
21.00 Syrror
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Exodus: Gods and kings
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Seinfeld
02.55 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.05 Family guy
04.50 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.25 Mitt i naturen
11.25 Heja Kosovo friskt humör
12.25 Bästa mannen
13.25 Opinion live
14.10 Vår tid är nu
15.10 Engelska Antikrundan
16.10 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.05 Stan Lee's Lucky Man
22.50 Släng dig i brunnen
23.05 Rapport
23.10 American odyssey
23.55 Heja Kosovo friskt humör
00.55 Sändningsuppehåll
04.40 Sverige idag

05.00 Rapport
08.15 Förväxlingen
08.45 Forum: Moderaternas 
 partistämma
12.00 Rapport
12.03 Forum: Moderaternas 
 partistämma
16.00 Rapport
16.05 Forum: Moderaternas 
 partistämma
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Flamencodrottningen La 
 Chana
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Jätten
23.15 Världens bästa veterinär
  - special
00.05 Hundra procent bonde
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Guld på godset
19.10 Divor i närbild
19.40 Världens godaste insekter
20.10 Seriestart: Stjärnkockens 
 rymdmat
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Det vilda Kina
22.35 Sånger för ett längre liv
23.35 Världens natur: Patagonien
00.25 Kvinnors liv och möjligheter
01.15 Kända byggnader berättar

21.00 Ebbots ark - syntolkat
22.00 Bästa mannen - syntolkat
23.00 Helikopterrånet
23.30 En kärlekshistoria
00.00 Line dejtar Norge
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Vår tid är nu - syntolkat
02.30 Tro, hopp och kärlek 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.50 Fixer upper
17.45 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00	 Idol	2017
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25	 Idol	2017:	Röstnings-
 program
22.50 Idol Extra
23.20 Polisskolan 5
01.05 Gremlins 2: Det nya 
 gänget
03.20 South Park: Bigger, longer 
 & uncut

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Man with a plan
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Midnight, Texas
22.00 Resident evil: Apocalypse
00.00 Manick
00.30 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Världens Barn
07.25 Uppdrag granskning
08.25 Opinion live
09.10 Au pair i Australien
09.40 En kärlekshistoria
10.10 Go'kväll
10.55 Karl för sin kilt
11.50 Folkets musik
12.20 Bästa mannen
13.20 Fråga Lund
14.20 Robins, 14.50 Skavlan
15.55 Vår tid är nu
16.55 Molinska skröno
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Moraeus med 
 mera
21.00 Robins
21.30 Scott & Bailey
22.15 Rapport
22.20	 Nattfilm:	Kartellen
23.55	 Nattfilm:	Frenzy
04.20 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.10 Förväxlingen
08.40 Rapport
08.45 Forum: Moderaternas 
 partistämma
12.00 Rapport
12.05 Engelska Antikrundan
13.00 Forum: Moderaternas 
 partistämma
16.00 Rapport
16.05 Forum: Moderaternas 
 partistämma
16.30 Sverige idag
16.40 Hundra procent bonde
17.10 Världens natur: Patagonien
18.00 Drömhuset
19.00 Kulturstudion
19.05 Barn av vår tid
20.05 Kulturstudion
20.10 First Aid Kit tolkar Cohen 
 på Dramaten
21.25 Kulturstudion
21.30 Äntligen ensam med dig
21.35 Kulturstudion
21.40 Falsk identitet
22.35 Ikväll är vi kungar
23.25 Meningen med livet
23.55 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.05 Divor i närbild
15.35 Flykten till vild-
 marken
16.20 Det vilda Kina
17.10 Historiska hemligheter
17.55 Till fots genom Central-
 amerika
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Mänsklighetens förlorade 
 stammar
20.05 Den australiska kusten
21.00 Nya Zeelands orörda natur
21.45 Läraren som utmanade 
 Hitler
22.35 Dokument utifrån
23.30 Hitlers Hollywood
00.20 Nattsändningar

21.00 Hanna badar 
 med en kändis
21.10 Släng dig i brunnen
21.25 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.25 Molinska skrönor: En buss-
 last kärlek - syntolkat
23.25 American odyssey
00.05 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
  – masterclass
06.00 112 – på liv och död
06.55 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2017
13.25	 Idol	2017:	Röstnings-
 program
14.00 Småstaden
14.30 Ishockey: Linköping
 –Frölunda
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Terminator: Genisys
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Terminator: Genisys
00.05 Conan – förgöraren
02.15 The perfect score
04.15 Lucky dog – en andra 
 chans

05.10 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.15 Jims värld
10.05 Royal pains
11.00 The exes
12.00	 Amazing	race
13.00 Cops
14.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Marry me
16.30 99 saker man måste göra 
 innan man dör
17.30 Manick
18.00 Ink master USA
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Extract
22.55 Trångt i kistan
00.50 American pie presents: The 
 naked mile
02.45 Breakout
04.10 Midnight, Texas
04.55 Brickleberry

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Onsdag  
25 oktober

Manusstopp:
Torsdag  

19 oktober

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Natur så in i Norden
06.05 Mitt i naturen
07.05 Vildmarkstjejer
07.45 Sverige!
08.15 Doobidoo
09.15 Go'kväll
10.00 På besök i Paraguay
10.05 Forum: Moderaternas partistämma
10.50 Line dejtar Norge
11.15 Tro, hopp och kärlek
12.15 Moraeus med mera
13.15 Robins
13.45 Sportstudion
14.00 Ridsport: Världscupen hoppning
16.30 Fotboll: Damallsvenskan
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ebbots ark
21.00 Seriestart: Jordskott
22.00 Helikopterrånet
22.30 Billions
23.30 Rapport
23.35 Fångar
00.25 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.30 Sverige idag på romani 
07.40 Studio Sápmi
08.10 Jenni möter
08.40 Rapport
08.45-13.15 Forum: Moderaternas 
 partistämma
10.05 Gudstjänst
12.00 Rapport
13.15 Harold och supersmarta myggan 
 Anabel
13.35 Barn av vår tid
14.35 First Aid Kit tolkar Cohen på 
 Dramaten
16.00 Rapport
16.10 Tack för resan
16.30 Meningen med livet
17.00	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.11 Dai, domanda!, 17.22	NO-land
17.30 En del av mig
18.00 Fotboll: Damallsvenskan
18.20 Sportstudion
18.30 Seriestart: Motorgalen
19.00 Världens natur: Patagonien
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00	 Örter	-	naturens	eget	
 apotek
15.20 Stjärnkockens rymdmat
16.10 Guld på godset
17.10 Till fots genom Centralamerika
18.00 Dox: Tokyo girls
19.25 Flykten till vildmarken
20.10 Life
21.00 Seriestart: Ett mirakel för mig
21.45 Den australiska kusten
22.40 USA enligt Oliver Stone
23.40 Sånger för ett längre liv
00.40 Kvinnors liv och möjligheter

21.00	 Jordskott	-	syntolkat
22.00	Mitt	i	naturen	-	syntolkat
23.00 Killing them softly
00.35	 Bästa	mannen	-	teckenspråkstolkat
01.35	 Vår	tid	är	nu	-	teckenspråkstolkat
02.35 Anna Järvinen och kvinnorna

05.00 Hela England bakar 
 – masterclass
06.00 112 – på liv och död
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Parlamentet
14.25 Tareq Taylors nordiska matresa
14.55 Bytt är bytt
15.55 Bonde söker fru
16.55 Syrror
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Parlamentet
20.30 Småstaden
21.00 Beck: Sjukhusmorden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Sjukhusmorden, forts
23.00 Farang
00.00 Kalla fakta
01.00 Election
03.05 The guilt trip

05.15 Mulaney
05.35 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.25 Amazing race
08.10 Community
08.40 Anger management
09.05 The exes
10.00 Jims värld
10.30 Marry me
11.00 Ink master USA
11.55 NCIS: Los Angeles
14.50 Talladega nights
17.00 Cops
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Manick
22.30 Bad things
00.35 Deadbeat
01.05 How I met your mother
01.35	 Tattoo	fixers
02.30 Amazing race
03.15 Royal pains
04.00 Deadbeat
04.25 Brickleberry

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 Doobidoo
11.55 Radiohjälpen i Senegal: En väg till 
 framtiden
12.00 Skavlan
13.05 Robins
13.35 Engelska Antikrundan
14.35 Matiné: Fram för lilla Märta
16.00 Seriestart: Guld på godset
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 Vår tid är nu
21.00 Doctor Foster
22.00 Top of the Lake: China Girl
23.00 Au pair i Australien
23.30 Rapport
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag på romani
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.11 Dai, domanda!
08.22	 NO-land
08.30 En del av mig
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.05 Kalla krigets fordon
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20	 Dox:	Risk	–	filmen	om	Julian	
 Assange
23.55 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Mänsklighetens förlorade
  stammar
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Fotbollen ger mig en framtid
21.00 Världens natur: Patagonien
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Divor i närbild
22.55 Ett mirakel för mig
23.40 Läraren som utmanade Hitler
00.25 Lära sig leva med autism
01.20 USA enligt Oliver Stone

21.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
22.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
22.45	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
23.15	 Jordskott	-	teckenspråkstolkat
00.15	 Nationen	-	teckenspråkstolkat
00.45 Moraeus med mera
01.45 Robins
02.15	 Ebbots	ark	-	syntolkat

05.10 Lucky dog – en andra 
 chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kalla fakta
21.00 Kockarnas kamp
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Elementary
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.15 Mulaney
05.35 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30	 Stargate	SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Fresh off the boat
20.30 Simpsons
21.00 Manick
21.30 Family guy
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Guld på godset
10.55 Gör om mig
11.05 En kärlekshistoria
11.35 Au pair i Australien
12.05 Nåt måste göras
12.35 Lärlabbet
13.05 Vår tid är nu
14.05 Engelska Antikrundan
15.05 Matiné: Lilla Märta kommer tillbaka
16.20 Vildmarkstjejer
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 Fråga Lund
21.00 Säsongstart: Veckans brott
22.00 Säsongstart: Kobra
22.30 Rapport
22.35 Charlotte Gray
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Kalla krigets fordon
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Anna Järvinen och kvinnorna
22.45	Mukwege	-	att	läka	kvinnor	i	
 Kongo
23.40 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Vetenskapsstudion
18.30 Läraren som utmanade 
 Hitler
19.15 Studio natur
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 Det vilda Kina
21.50 Dokument utifrån: Agbogbloshie
	 	-	helvetets	förgård
22.50 Stjärnkockens rymdmat
23.35 Hitlers Hollywood
00.30 Motståndskraftiga städer
00.50 Kända byggnader berättar

21.00	 Jordskott	-	teckenspråkstolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Scott & Bailey
23.40 The Gun shop
00.30 Drömhuset
01.30	 Bästa	mannen	-	syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Äntligen hemma
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Elementary
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30	 Stargate	SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Wild card
22.50 Family guy
23.20 Simpsons
23.50 American dad
00.50 Simpsons
01.20 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Visning: Måndag 16/10 kl. 17.00-17.30

Visning: Onsdag 18/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Holm /Korngatan 7
I ett populärt område med närhet till det mesta, gångavstånd till tåg/buss, gym, bad och centrala Mellerud med affärer, apotek, 
vårdcentral m.m. 4 rok Boyta: 90 kvm. Tomtareal: 1 086 kvm. Pris: 650 000:-

Mellerud / Ingribyn / Ingribyn 5
Vackert belägen gård i Ingribyn mellan Mellerud och Åsensbruk fördelad på 5 skiften. Mark med strandrätt till sjön Nären. Ladugård 
med stall och förrådsutrymmen, gäststuga samt hundgård. 6 rok. Boyta: 125 kvm. Tomtareal: 104 426 kvm. Pris. 2 200 000:-

Nyinkommet!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Välkommen 

att besöka 

vår monter 

på Byggabo-

mässan!

BOLSTAD 
Rymlig fastighet med många användningsområden! 
Här finns alla möjligheter att bedriva verksamhet och 
att kombinera med eget boende eller enbart som bo-
stad. Nytt avlopp och Grinstadvatten. Lättillgängligt 
läge på landet. 350 kvm. 

NYTT!

RÄNNELANDA 
Äldre lärarbostad från 50-talet med två lägenheter, 
med hel källare och vind. Interiör är original, flera 
parkettgolv. 2 rok, 4 rok. Boa 165/150 kvm. Tomt 
3268 kvm. Säljes i befintligt skick.

Pris 400.000:- 

SÅLD!

MELLERUD – Kärragatan 22 
Centralt belägen villa  med garage. 4 rok, varav 2 
sovrum. Boa 117/55 kvm. Tomt 500 kvm. Öppen spis 
i vardagsrum. Hel källare. 

Pris 795.000:- 

GRINSTAD – Finnetorp Arvesgård 1
Charmigt 1800-tals torp lantligt beläget i Grinstad. 
Äldre detaljer kombinerat med moderna bekvämlighe-
ter. 4 rok, Boa 65/32kvm. Tomt 2332. Badrum, bastu, 
grinstadvatten, avlopp. Vedspis, direkt el. Större förråd

Pris 450 000:- 

NYTT!

Visning lörd. 14/10 kl. 11-12

Visning torsd. 19/10 kl. 18-19
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

RÖJSÅG 
FS 460 C-EM K
Kort riggrör.
Rek. pris 9.390:-KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Vid samtidigt köp av valfri  
Contura kamin (gäller hela  
sortimentet) och Premodul  

skorsten lämnas
2.500:- 

rabatt på skorstenen 

Ord. pris 20.500:-

JUST NU 17.500:-
Spara 3.500:-

Vi utför installation

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 41. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Mogen mango
ICA. Rosa Bandet. Israel/Spanien. 
Ca 325 g. Klass 1. Jfr pris 46:15/kg.

Frysta grönsaker
Findus. 500-600 g. Gäller ej wokgrön-
saker, majs, babymorötter och grön-
kål. Frysta. Jfr pris 23:33-28:00/kg.

Paprika
Nederländerna. Klass 1. Gäller 
gul, grön och röd paprika.
 Jfr pris 20:00/kg.

Mat & bakmargarin
ICA. 1000 g. Jfr pris 15:00/kg.

I delikatessen!

Cognacsmedwurst
Scan. Sverige. 
Jfr pris 99:00/kg. 

Basturökt skinka
Charkmäster. Tyskland. 
Jfr pris 179:00/kg. 

Minst
25%

rabatt

20:-
/kg

superklipp Var medmbraå

15:-

8990

1790
/hg

990
/hg

15:-
/st

KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp
Glass
Triumf Glass. 0,5 
liter. Gräddglass, 
Sorbet, Laktosfri. 
Gäller ej ekologisk. 
Jfr pris 20:00/liter. 
Max 2 köp/hushåll.

28:-
2 för

KORT 
PRIS

Renoveringen av akvedukten har startat
Nu har akvedukten i Hå-
verud tömts på vatten och 
byggställningarna håller 
på att sättas upp. Akve-
dukten, som fyller 150 år 
2018, ska renoveras under 
hösten.

Dalslands största turistmag-
net, Håveruds välkända ak-
vedukt, byggnadsminnesför-
klarades av Länsstyrelsen 
2013. Anledningen var att 
man ansåg att akvedukten 
och de närliggande område-

na är synnerligen märkliga 
genom sina kulturhistoriska 
värden och att kanalen i sin 
helhet är ett riksintresse för 
kulturminnesvården.

– Det innebär att man för-
seglar värdet och skyldighe-

ten att ta ansvar för all fram-
tid, säger Benny Ruus, 
kanaldirektör vid Dalslands 
Kanal AB.

Akvedukten i Håverud 
konstruerades och byggdes 
av Bergsunds mekaniska i 

Rännan ska lyftas 50-70 centimeter så att man kommer åt under den. Läckage ska åtgärdas vid ena infästningen 
och alla 33 000 nitar kommer att gås igenom.

Rännan tömdes på vatten för 1,5 vecka sedan. Nu väntar bland annat blästring och målning.

Stockholm och fraktades till 
Håverud där den fogades 
samman. Plåtarna sattes ihop 
på land, därefter halades den 
tunga rännan på plats över 
forsen. Akvedukten är en 
fritt hängande bro, där vatt-
net leds i en 33,5 meter lång 
plåtränna ovanför forsen. 
Plåtarna är sammanfogade 
med 33 000 nitar. I princip 
inga nitar har behövts bytas 
ut sedan den byggdes.

– Om man jämför anlägg-
ningen med andra akveduk-
ter i världen är den väldigt 
speciell. Bara en handfull har 
den konstruktionen, de andra 
är byggda i sten eller gjut-
järn, förklarar Ruus.

Tömd på vatten
Rännan tömdes på vatten för 
1,5 vecka sedan och det 
byggs en hängställning som 
ska klä in och försluta hela 
akvedukten. 

Tidigare har man konstate-
rat läckage i akvedukten. 
Frågan utreddes i kontakt 
med en extern antikvarisk 
kontrollant. Kanalbolagets 
tog fram en vård- och under-
hållsplan och den kräver 
vissa åtgärder för att säkra de 
kulturhistoriska värdena för 
framtiden. Generalentrepre-
nör är Mytec Ytbehandling 
AB, Varberg.

– För att komma åt proble-
met med läckaget ska rännan 
lyftas 50 – 70 centimeter med 
tryckluft och då passar vi på 
att se över den och komplet-
teringsmåla i förebyggande 
syfte. Den tvättas för att få 
bort färgflagor och påväxt av 
alger, sedan ska den blästras 
för att rugga upp ytan. Vatt-
net och sanden som används 
vid blästringen ska sedan 
fraktas bort av miljöskäl. 
Sedan ska akvedukten målas 
på områden där det behöver 
kompletteras. Akvedukten är 

i väldigt fint skick egentli-
gen, konstaterar Ruus.

Nitrevision
Det ska utföras en nitrevi-
sion. Det innebär att samtliga 
33 000 nitar ska grankas så 
det inte finns någon sprick-
bildning i färgen, då kan det 
tränga in vatten.

Därefter ska läckaget i in-
fästningen åtgärdas. Det är i 
den del av rännan som inte är 
fäst i berget som åtgärder ska 
sättas in för att få bukt med 
läckaget.

– Vi ska hitta en lämplig 
åtgärd och försöka återskapa 
den tätningsmetod som Nils 
Ericson använde sig av för 
149 år sedan. Tätningen idag 
består av en läderbälg tätad 
med tjära plus sågspån som 
sväller i vatten. Den metoden 
är inte optimal, så en annan 
metod är att föredra. Det ut-
förs även stål- och träarbeten 
så att infästningarna mot 
landsidan blir återställda i 
ursprungligt skick.

I december
När detta är klart sänks rän-
nan ner och görs fast igen. 
Enligt planen sker detta i 
början eller mitten av decem-
ber.

För att finansiera projektet 
har kanalbolaget fått stöd av 
Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelsen samt lagt in 
egna pengar.

Totalt handlar det om cirka 
4,5 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt jobb 
som ska utföras, de kultur-
historiska värdena är mycket 
stora. Akvedukten är ett av 
de viktigaste turistobjekten i 
hela Västra Götaland, under-
stryker Ruus.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se


