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

JUL & 
advent

Stort sortiment av fina gravdekorationer

Massa fina 
ljuslyktor 

och  
ljusstakar

Höstmys i butiken! Halloween närmar sig!

Besök oss på  
Byggabo-mässan

lördag 21/10

OMBYGGNADSREA!
  

Välkommen in och fynda!

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

Vi bygger ny  
badrumsutställning  
och måste göra plats  

för nyheter!

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 42.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, gäller även delad, 800-900 g,
fr-pris 36,67-41,25 kg

Yoghurt
Bärry, flera sorter, 250g, jfr-pris 20,00/kg. 

5:-/st
Sköljmedel, tvättmedel
Ariel, Lenor, flytande, gäller tvättmedel 900 ml, 
sköljmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,48-0,99/tvätt.

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2 
kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 42.

6995
 

/kg

Lösviktsgodis
jfr-pris 59,90 kg

599
 

/hg

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

69:-
för Bonuskunder

/st 99:-
3 för 

99:-
5 för 

MELLERUD, Köpmanstorget 3 | Tel. 0530-10375 
Öppettider: mån–fre 10–18, lör 10-14

SPARA 300:

Låt inte vädret stoppa dig!

1299:
(1599:-)
DIDRIKSONS 
LETISHA/MATS
Vind och vattentät parkas 
tillverkad i nylonväv. 
Dam- och herrstorlekar.

1399:
(1699:-)
HAGLÖFS PATH GT 
Walkingsko med Gore-Tex® för 
vattentäthet och andning. Dam- 
och herrstorlekar.

SPARA 300:

Körledaren Elisabette Emanuelsson dirigerar 90-årsjubilerande Skålleruds församlingskör, hon har medverkat i 23 år inom körverksamheten.

– Sidan 6 –

Storslaget jubileum Kanalyran 50 år
– Sidan 8 –

Nytt hälsocenter
– Sidan 15 –

Fornfynd försenar
– Sidan 13 –



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 I8 OKTOBER 2017

ÅRSFEST
i Erikstads bygdegård 
Fredag 27 okt. kl. 19 
Buffé, prisutdelning & 

underhållning  
200:- 

Hjärtligt välkomna!

Anm. till Cecilia Dahlin, 
073-336 09 09 före 20/10

Kansli: 0521-360-26 
info@asebro.se

www.asebroif.se

Det händer på biblioteket

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

Arr. www.bibliotekdalsland.se
info: 0530-182 00
www.mellerud.se

Teaterföreställning
1700-talets svenska författare och deras kulturbråk

Lena Lövdahl
Onsdag 1 november kl. 18.00 i Biblioteket
Biljettpris 100 kr. Släpps från 25 oktober

Välkomna!

HÖRSELSKADADES DAG 

Lördag 21 okt. kl. 10-13 på Tingshuset
Hörselingenjör Thomas Hansson föreläser om 

HÖRSEL och SAMSPEL MED TEKNIK

Vi bjuder på kaffe och bulle. Fint lotteri. 

Alla hälsas  
varmt välkomna!

Skålleruds Byalag 
anordnar 

JAZZKVÄLL
Torsd 19/10 kl. 18.30 

i föreningshuset

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 25 oktober 2017, kl. 18.00

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Söndag 22 okt • kl. 14.00
Rep & Randig – barnteater 1-5 år 

Om allt man kan göra med snören och mycket mer! 
Med bas, fiol, rörelse och några snören leker Åsa och 
Petter fram en föreställning som alla kan förstå, oav-
sett vilket språk man talar. Snörena förvandlas till flyg-
plan, badbaljor, instrument och mycket annat – det är 
som trolleri fast på riktigt! 
Vi får uppleva stora och små känslor, lekfull folkmu-
sik, randiga sånger samt en och annan känd melodi. 
Medverkar gör Åsa Thorsén Mogensen, fiol och sång 
Petter Wickman, kontrabas och sång. 

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

Entré: 20 kr
Biljetter finns att köpa på Melleruds bibliotek från 19 oktober.

Arr:  Kulturbruket på Dal/Barnkulturgruppen

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

Tisdagskaffet 10-12

Välkomna!

Missionskyrkan 
Mellerud

Tisdag 24/10 kl. 11.00
I emigranternas fotspår 
med Evert Magnusson 

UPPERUD 9:9
Välkomna till oss i höst och vinter. 

11/11 Lördagspub under ljusfesten med 
stämningsfulla Easy October.  Fri entré 17-24

2/12  Lördagspub med äkta country! 
Tricky Trail årets sista spelning.  Fri entré 18-24

6/1 2018  Trettondagsgala!  Förbokas 500kr

Lunch i Advent 
är vår version av julmat som serveras 
onsdagar och fredagar i december. 
Förboka ditt sällskap på  info@upperud.se 
och välj Sillen, Gröna eller Vilda tallriken.
Alltid schysst och hemlagat. 180 kr/pers.  

www.upperud.se K
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VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

18 oktober-25 oktober 2017
19:e sönd efter Trefaldighet
”Trons kraft”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Erica Staaf.
Sön 11.00 Högmässa i Klöveskogs kyrka, Lena Hildén.
Sön 29/10 11.00 Högmässa sammanlyst till Bolstads kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson. ”Din ljusa skugga” en 
  mässa i heliga dansers tradition. Medverkar 
  gör Diakon Cecilia Hardenstam, Karlstad, 
  tillsammans med församlingen, Dansare på 
  Dal och Bolstads kyrkokör. Kyrkfika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, an-
  mälan senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Tor 18.30  Höstkväll i Kyrkans Hus, startar med Afton-
  sång.  Brödförsäljning, lotterier, åror, m.m. 
  till förmån för Svenska kyrkans internationella 
  arbete. Gåvor mottages tacksamt. Arr: 
  Internationella gruppen i Holms församling.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Anders Fredriks-
  son och Lena Hildén. En ensemble ur Järns 
  sångkör.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus, sång: kören 
  Morgonstund.
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Sång: Kören Morgonstund.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 25/10 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Lena 
  Hildén berättar - Finland 100 år”
Ons 25/10 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  OBS! Ändrad dag till 19/10 . Mässa på 
  Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 17.00 Kyrkfika i Kyrkstugan.
Sön 18.00  Gudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. 
Ons 25/10 14-16 Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem,
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 16.00  Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin.

Ingemar Johansson  

berättar om Tanums 

Shoppingcenter  

i förändring

  Rotary
Mellerud

Måndag 23/10 18.15

 
Grönt kluster 

i Dalsland

Torsdag 26 oktober kl. 18.30 
Välkommen till en intressant diskussion om Gröna Klustret 
Dalsland. Vi kommer att redovisa vad som gjorts i fas ett av 
förstudien, exempelvis hur vi gått vidare med de synpunkter som 
kom fram på kick-off-mötet och tillsammans med er diskuterar vi 
det fortsatta arbetet.
Första aktören klar att etablera sig på Nuntorp! Vi berättar vem det 
är och varför de valt Nuntorp. 
Vi berättar också om ett givande studiebesök på Vreta Kluster.

För vår planering önskas svar om anmälan senast 24/10 till mail: 
gronaklustret.dalsland@gmail.com eller sms: 0730-301 548
Lars-Göran Berg, projektledare förstudie Gröna Klustret Dalsland

Projektmöte avslutning fas 1
Brålanda Vandrarhem

bra för bygdens utveckling!

Brålanda Företagarförening 
Dalbo Hushållningsgille 
LRF lokalavdelningar 
Nuntorps Elevförbund

Varmt välkomna!

Medfinansiärer  

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 19 okt. kl. 14
Lennart Karlsson 

sång till gitarr
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Ljus, lyktor, höstnytt, inredning,  
utekrukor, planteringar, ljusstakar, 

pumpor m.m. Hela butiken, terrassen, 
logen, utsidan av butiken är helt sagolikt 

vackert inspirerande denna magiska 
kväll

Välkomna till årets 

Ljus- & Lyktafton

STOR, STOR
sortering på  

gravsmyckning,

gravdekorationer,

hjärtan, kransar, 
ljus m.m

19 okt.  kl.1600-2000

DEN ALLTID SÅ POPULÄRA

Varmt välkomna 
Louise & Ewa

Härlig höstig 
soppa  

serveras på 
loftet

Kaffe & Kaka

Annas Design
Blomsterbutiken på landet

20%
rabatt på allt i 

butiken kl. 1600-2000

(gäller ej redan 
nedsatta varor)

Torsdag 

69:-
Gäller kl. 16-20

Jul på Baldersnäs
Välkommen till
20–22 oktober

STOR MATBOD med massor av småskaliga mattillverkare som 
erbjuder julbordets alla tänkbara läckerheter.

Öppet: Fre–lör 10–18, sön 10–16  
Entré Vuxna 70:- Barn under 12 år gratis 

i målsmans sällskap. Fri parkering.  
Vägbeskrivning: Baldersnäs ligger ca  

1 mil söder om Bengtsfors.
Info: 070-766 68 73 

www.svenska-slottsmassor.se

Välkommen till Dalslands största julmässa!
Handla julklappar direkt av hantverkarna. 60 av Sveriges  

skickligaste keramiker, vävare, halmslöjdare, träslöjdare m.fl. 
Café med hembakat bröd. 

    

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 19.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 19/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

   

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE  19.000:-   -  54 rop

BINGO

Vilken Jävla Cirkus 
(Sv. text)

Söndag 22/10 kl.19.00

Onsdag 25/10 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 5 min

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

Kvällens film

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

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 39 min

centrum-
salongen

Mellerud

Snömannen
Onsdag 18/10 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 59 min

Thor Ragnarök
Söndag 29/10 kl.19.00 (3D)

Onsdag 1/11 kl. 19.00 (2D)

 

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

Kakor
4 burkar 70:-
Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 7 november

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 21 november

Lussekatter
5-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 december

Lussekatter
5-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Kommande

Vilken Jävla Cirkus 
Söndag 22/10 kl. 19.00

Fr. 11 år    2 tim
Pris 60:- 

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Den stora Nötkuppen 
Lördag 28/10 kl. 16.00
Fr. 7 år    1 tim 31 min 

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Julfest för företagarna  
och dess anställda med respektive 

Passa på att möta andra företagare i Mellerud och 

dess personal på vår trevliga julfest på  

Sunnanå Restaurang & Konferens

Lördag 9 december kl. 19.00

Ett riktigt gott vällagat julbord kommer att serveras, 

med lite efterföljande musik och bar

Passa på att göra en trevlig ”firmafest”  

med er personal!

Anmälan till 0530-135 70 senast 23 november

Begränsat antal platser, så först till kvarn

Knytkalas Erikstads bygdegård
Lördag 28 oktober

Musikkväll med 

Välkommen från kl. 19.00 Musik från kl. 21.00
 Vi bjuder på kaffe i pausen. Entré 200 kr. 
Välkommen!   Erikstads bygdegårdsförening

Vilken jävla cirkus
Hugo (Gustav Lindh) har 
stått och stampat på samma 
ställe i livet sedan han förlo-
rat sitt livs stora kärlek Agnes 
(Evin Ahmad). Med världen 
på sina axlar cyklar han en 
dag för fort och kör omkull. 
Hugo faller handlöst mot 
marken, svimmar av, och 
vaknar upp på det mest udda 
ställe – i en cirkusvagn! 

Den visar sig tillhöra den 
vänlige och tankspridde cir-
kusdirektören Casall (Tomas 
von Brömssen). En ny värld 
öppnar sig med otaliga ka-
raktärer som lever ett liv 
långt bortom vardagen. En 
kock (Vanna Rosenberg) 
som inte kan laga mat, en 
clown (Johan Widerberg) 
som är mer arg än glad och 
vackra, mystiska Anna 
(Molly Nutley). Vem är hon? 
Vad är det för hemlighet hon 
döljer? 

Långsamt öppnas dörren 
till ett nytt och annorlunda 
liv. Men vågar Hugo ta ste-
get? Vilken jävla cirkus är en 
varm, känsloladdad och un-
derhållande film där var-
dagslivet ställs på ända och 
karaktärerna tvingas kliva ur 
sina komfortzoner. En film i 
sann feelgood-anda om hopp 
och kärlek, att våga släppa 
taget och vinna allt.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 22 
oktober.

Aktuellt
 på bio

Dalsländska texter tonsätts av 
kompositörer från USA och Island

Anna K. Larsson, vokalist och textförfattare från Dalsland. Foto: Privat.

I slutet av oktober reser 
Anna K. Larson vokalist 
och textförfattare från 

Frändefors, Dalsland till 
USA.
Tillsammans med Maria Fin-
kelmeier, slagverk och Ang-
ela Shankar, klarinett (båda 
musikerna besökte Dalsland 
2014) ska hon spendera en 
vecka som Artist in Resi-
dence på Avaloch Farm Mu-
sic Institute i Boscawen, 
USA. Kompositörer från Is-
land och USA har tonsatt 
Annas texter för trion, som 
kommer uruppföra verken i 
Boston. 

Anna är en kreativ textför-
fattare som i samarbete med 
isländske kompositören 
Gísli Jóhann Grétarsson skri-
vit ett flertal konstmusika-
liska stycken för duon En 
Vokalist & En Cellist som 
uruppförts i bland annat Hel-
singfors, Paris och Reykja-
vik. 

Även denna gång föll valet 
på Grétarsson som får säll-

skap av de amerikanska 
kompositörerna Seth Bed-
ford och Beau Kenyon vilka 
har tonsatt Annas texter för 
Trio Kalos. 

Gruppen har erhållit ett 
kulturstipendium från The 
Boston Foundation och vis-
telsen på Avaloch Farm Mu-
sic Institute ger trion möjlig-
het att under en vecka arbeta 
intensivt med sitt befintliga 
och nykomponerade materi-
al. Trion kommer att ge kon-
serter i närområdet och av-
slutningskonsert med 
uruppförande av de nya 
styckena sker på ”The Space” 
i Boston.

Lokalt kommer man kunna 

höra Annas specialskrivna 
text ”En typ har flyttat in” i 
Grétarssons tonsättning för 
En Vokalist & En Cellist, på 

Kulturbruket på Dals Gala-
kväll-till förmån för Barndi-
abetesfonden i början av 
november.

Evert visar bilder
Vid Missionskyrkans 
tisdagskaffe 24 oktober 
visar Evert Magnusson 
bilder från sin elvadagars 
USA-resa.
Rubriken är ”I emigranternas 
fotspår – på besök i delsta-
terna Minnesota och Wis-
consin”. Evert kommer att 
berätta och visa bilder och vi 

får följa i spåren efter de 
svenskar som emigrerade dit 
från 1850 och framåt. Det 
utlovas besök i det ”svenska” 
samhället Lindström, Nya 
Duvemåla, Fort Snelling, 
Minnesota History Center 
och kryssning med hjulång-
are på St. Croix-floden.

Kanske har du som besö-

Bild från Everts USA-resa.

kare egna släktingar på dessa 
platser, som du vill berätta 
något om?
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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 43 Måndag 23/10: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 24/10: Kycklinggryta med Thaismak, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 25/10: Hedvigsoppa.  
Dessert: Skogsbärspaj med vaniljsås.

Torsdag 26/10: Chilibakad sejfilé med 
potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Mangokräm.

Fredag 27/10: Ugnsstekt falukorv med 
stuvad vitkål och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 28/10: Strömmingsrullader med 
potatis och blomkål. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 29/10: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 43
Mån-tors: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med stekt fläsk 
och grönsaker. Lör-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med makaro-
ner och skivade morötter.
Alt: Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med Thai-
smak*, ris och bukettgrönsaker.
Alt: Rotsaksgryta.

Onsdag  Hedvigsoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Ostsås med rotsaksstrim-
lor och pasta. 
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Åsa och Petter ger barnteatern Rep & Randig på Kulturbruket på Dal. 
Foto: Kristina Wicksell.

På söndag 22 oktober är 
det barnteaterdags hos 
Kulturbruket på Dal.
Den här gången är det Åsa 
och Petter som intar scenen 
och leker fram berättelsen 
”Rep & Randig” med snören 
och rörelser.

Det hela musiksätts av en 
basfiol och en fiol och blir till 
en berättelse som alla kan 
förstå, oavsett vilket språk 
man talar.

Mycket kommunikation 
men ganska få ord. Istället är 
det rep och snören som för-
vandlas till flygplan, badbal-
jor, instrument och för berät-
telsen framåt. Det är som 

trolleri fast på riktigt! Vi får 
uppleva stora och små käns-
lor, som byggs, skapas och 
konstrueras med rep och 
snören.

Det blir lekfull folkmusik, 
randiga sånger samt en och 
annan känd melodi.

Medverkar gör Åsa Thor-
sén Mogensen, fiol och sång, 
samt Petter Wickman, kon-
trabas och sång

Biljetter finns att köpa på 
Melleruds bibliotek från 19 
oktober. Föreställningens 
längd är cirka 30 minuter.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal/Barnkulturgruppen

”Rep & Randig”

Filmvisning
Torsdagen den 2 november 
visas kvalitetsfilm på Kultur-
bruket på Dal, genom ett 
samarbete mellan MRF, ARF 
samt biblioteket.

Filmen som visas är Sam-
eblod, den berör bland annat 

Sveriges kolonisering av 
samerna och rasbiologins 
1930-tal. Alla som är dagle-
diga är välkomna. Tanken är 
att alla ska kunna få se kva-
litetsfilm oavsett ekonomisk 
situation. 

Jazzkväll i Åsensbruk
Skålleruds Byalag anordnar 
jazzkväll i Föreningshuset i 
Åsensbruk imorgon torsdag 
den 19 oktober. BC Stompers 

ger föreställningen For Evert 
som är en hyllning till trum-
petaren Evert Pettersson som 
var från Bolstad.

Gnistrande herrgårdsjul på Baldersnäs

Till helgen 20 till 22 oktober är 
det julmarknad på Baldersnäs 
herrgård.

Årets traditionella julmäs-
sa på Baldersnäs Herrgård 
närmar sig nu med stora 
steg. Under veckoslutet, 
20-22 oktober, kläs den 
vackra stilfulla herrgår-
den i juleskrud.
Samtidigt syns flammorna 
från eldar och marschaller 
som reflekteras ut över Lax-
sjön och skapar en trolsk 
stämning som för tankarna 
tillbaka till 1700-talets järn-
hantering då grunden till 
herrgården lades. 

Här samlas under dagarna 
tre ett urval av landets främ-
sta konsthantverkare, och 
omgiven av matbodarnas 
förföriska dofter erbjuds här 

besökarna alla möjligheter 
till att finna den perfekta 
personliga julklappen. 

– Vår ambition är att jul-
mässan ska vara en höjd-
punkt för hela familjen. 
Kvalitetshantverk av yp-
persta kvalité – tillsammans 
med matbodarnas förföriska 
dofter från allsköns småska-
ligt tillverkade delikatesser 
– tävlar här med den stäm-
ningsfulla miljön om besö-
karnas uppmärksamhet. Här 
får fantasin en kick av att 
bara gå en promenad runt den 
smakfullt dekorerade herr-
gården och blicka ut över 
Laxsjöns outgrundliga vat-
tenyta. För familjens yngre 

för att leva upp till kraven på 
småskalighet och äkthet, 
berättar Stefan Hofsten hos 
arrangören Svenska Slotts-
mässor. 

Under Jul på Baldersnäs 
träffar besökarna hantverka-
ren i egen hög person och kan 
handla kvalitetshantverk 
utan fördyrande mellanhän-
der. När det gäller trä- och 
metallslöjd, halmhantverk 
och textilier finns här en upp-
sjö av intressant konsthant-
verk av ypperlig kvalité att 
välja mellan. 

Östanå Fårgård
Bland alla utsökt skickliga 
konsthantverkare återfinns 
till exempel Östanå Fårgård 
med sina fina fårskinn och 
tofflor, här finns även Ken-
neth på Bromma Keramik 
med kvalitetskeramik. 

I matboden finns alla sma-
ker, dofter och delikatesser 
som hör julen till, samtidigt 
som det pågår full aktivitet i 
flera montrar. Här finns till-
exempel handgjord marsi-
pankonst signerad Bräuti-
gams Marsipan för att inte 
tala om den populära sillen 
från Delikatessgrabbarna 
samt ost från Lillängens 
gårdsmejeri. 

Efter en förförisk prov-
smakningsrunda i matboden 
kan det sedan vara skönt att 
bara slå sig ner i herrgården 
och avnjuta några personligt 
utvalda delikatesser i lugn 
och ro framför den värmande 
brasan. 

– Jag vill också gärna re-
kommendera ett besök under 
våra eftermiddagar, då det 
flammande skenet från eldar 
och hundratals marschaller 
får vattenytan att gnistra och 
glimma. Det skänker en all-
deles speciell magisk jul-
känsla till omgivningarna 
runt den vackra gamla herr-
gården, förklarar Stefan 
Hofsten. 

medlemmar arrangeras till 
exempel ponnyridning. Jag 
vill betona att samtliga hant-
verkare är noggrant utvalda 

ByggaBo-mässa på lördag
På lördag, 21 oktober, 
är det ByggaBo-mässa i 
Kulturbruket på Dal och 
Dahlstiernska gymnasiets 
lokaler.
Förra gången mässan arrang-
erades var 2015 och då kom 
cirka 800 besökare.

– Vi tror på ett rekord i år, 
säger Filip Björndahl, på 
plan- och byggenheten, Mel-
leruds kommun.

Ett tjugotal utställare kom-
mer att vara på plats, alltifrån 
energirådgivare till företag i 
byggbranschen, fastighets-
mäklare och möbeltapetse-
rare.

Mässan är en mötesplats 
för kunskapsutbyte inom 
byggande, renovering, in-
redning och allt möjligt som 
hör boende och byggande 
till.

På lördag är det ByggaBo-mässa och en vinnare ska röstas fram i tävlingen 
Melleruds vackraste byggnad. En kandidat är Dalslands konstmuseum.

Förra gången det var ByggaBo-mässa i Mellerud kom cirka 800 besökare. 
I år förväntas ett publikrekord. Arkivbild från 2015.

Föreläsningar och tävling
Två föreläsningar kommer 
att hållas under dagen; en om 
hållbart byggande med An-
ders Solvarm som föreläsare 
och en om den kulturhisto-
riska byggnadsinventering 
över Mellerud och Sjösko-
gen som gjorts av Västarvet.

En jury har röstat fram fem 

kandidater till tävlingen om 
Melleruds vackraste bygg-
nad. Både offentliga byggna-
der och privata bostäder 
finns bland dem Under mäss-
san är det besökarnas tur att 
rösta.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Musikhjälpen
I december genomför Radio-
hjälpen som vanligt Musik-
hjälpen. I år är temat ”Barn 
är inte till salu” och pengarna 
går till arbetet mot att barn 
utnyttjas i sexhandeln.

Torsdag 14 december 
kommer man att genomföra 

en stödgala för Musikhjälpen 
i Mellerud i samarbete mel-
lan kommunen och Kultur-
bruket på Dal. Du som är 
intresserad av att delta i 
denna gala ombedes att kon-
takta Lars Nilsson på kom-
munkontoret.

Julstämning i 
Brunnsparken

Lördagen den 9 december 
är det dags för den tra-
ditionella julmarknaden 
och klappjakten i Dals 
Rostock. 
Ett flertal försäljare har redan 
anmält sig, bland annat med 
varor som rapsolja, honung, 
glögg, must, stickat och vir-

kat, kransar, tomtar, änglar, 
julpynt, troll, marsipan och 
exklusiva chokladbollar. 
Förhoppningsvis gästas jul-
marknaden av Melleruds lu-
cia och tärnor. 

Självklart anordnas dans 
kring granen och utdelning 
av godispåsar till barnen.

Julmarknaden i Brunnsparken brukar alltid vara välbesökt. Arkivbild.

Göran Blues Band i ny tappning

På fredag kan du lyssna till Göran ”Blues” Karlsson och hans nya band 
på Restaurang Börsen i Mellerud. 

Göran ”Blues” Karlsson 
är ett känt namn i blues-
kretsar i Västsverige. Nu 
är han tillbaka på allvar 
efter några års tystnad. 
På fredag spelar han med 
sitt band på Restaurang 
Börsen i Mellerud.
– Jag tappade lusten att spela, 
det kändes inte roligt helt 
enkelt, säger Göran.

Under ett par års tid fanns 
inte glädjen kvar i spelandet, 
och då trodde han inte att den 
skulle komma tillbaka, men 
det gjorde den, och nu är nya 
Göran Blues Band ett fak-
tum.

Göran Karlsson fick sitt 
smeknamn Blues redan inn-
an han blev tonåring. 

Det har sedan följt honom 
genom åren och idag är det 
många som bara känner ho-
nom som Göran Blues. Un-
der en lång rad av år har han 
spelat med ett flertal olika 
band, för det mesta under 
namnet Göran Blues Band. 
Men för några år sedan tog 
det stopp.

– Det var inte roligt längre, 
och då ville jag inte spela. Jag 
tror att publiken känner av 
om det är äkta glädje man 
visar på scenen, det går inte 
att fejka. Under flera år 
tackade jag nej till alla spel-
ningar och många gånger 
fick jag motivera varför. 
Många försökte övertala 
mig, men jag stod på mig, det 

hade inte känts rätt att göra 
det utan glädje och engage-
mang.

Men i våras hade pirret och 
lusten efter att spela live 
börjat komma tillbaka. Vid 
en spelning kunde inte den 
ordinarie gitarristen vara 
med så Jimmy Östlund från 
Åmål hoppade med och de 
fann varandra som musiker 
direkt.

– Ett tag senare träffades vi 
på en bilträff i Sunnanå och 
då föreslog Jimmy att vi 
skulle spela ihop, fortsätter 
Göran.

Göran nappade
Göran Blues nappade på 
idén, men det behövdes 
några musiker till i bandet. 
Jimmy Östlund föreslog att 

de skulle ta med Thomas 
Andersson på bas. De båda 
har spelat tillsammans i 
många år i olika band. Kvar-
tetten gjordes sedan kom-
plett med Jimmys son Albin 
Östlund på trummor. Tidi-
gare i år gjorde de första 
spelningen tillsammans i 
Dals Långed. Att det sedan 
inte blivit så många spel-
ningar efter det är inte så 
konstigt enligt Göran.

– Det är duktiga musiker 
och de spelar en hel del med 
andra konstellationer och 
flitigast är nog Albin som 
jobbar med flera stora svens-
ka namn, så det är inte alltid 
lätt att hitta luckor där det 
stämmer för alla. Men när vi 
väl får till det blir det desto 
roligare.

När det kommer till musi-
ken och låtarna kommer nog 
många av Göran Blues 
gamla publik att känna igen 
sig. Det är en salig blandning 
av rotmusik, blues och coun-
try. Precis som tidigare är 
många av låtarna kända 
gamla sånger med artister 
som The Rolling Stones, 
Willie Nelson och Eric Clap-
ton för att nämna några. 
Göran sätter svenska texter 
till låtarna och ofta försöker 
han ge de svenska texterna 
samma innebörd som origi-
nalet.

– Visst vore det lätt att 
ställa sig på scenen och bara 
spela covers på engelska, 
men jag känner att publiken 
engagerar sig mer och lyss-
nar när texterna är på svens-
ka.

Visst händer det att en och 
annan låt på engelska letar 
sig in i repertoaren, men 
grunden är Görans svenska 
texter. Lägg därtill ett band 
som har roligt ihop på scenen 
så har man en väl fungerande 
kompott.

– Vi är inte något pretenti-
öst band. Vi har roligt och det 
är mycket hjärta i det vi gör, 
och det hoppas jag smittar av 
sig. Att det dessutom är ett 
gäng fantastiska musiker och 
jag känner mig stolt över vad 
vi gör tillsammans, avslutar 
Göran Blues Karlsson.

Text och foto: Tony Berg
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model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 20 augusti – 31 oktober 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens bågar

  

Följ oss på

  

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

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

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17.00 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår -ungdoms-
samling. Sönd 11 Gudstj. T. 
Pettersson i Åsensbruk. Tisd 
10 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18.30 Tonår. Lörd 10-13 
Dalslandsbön i Dals Ed. 
Sönd 17 ”Hönögudstj.” och 
sång med sångarna. Fika. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Evert Mag-
nusson visar bilder från ett 
besök i Svenskbygderna i 
USA. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
David C. Filipperbrevet. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 17.30 
Trä & Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 
Mötesplats stickcafé och 
kvällsmacka. Sönd 18 Sön-
dagskväll i kyrkan med 
nattv. Markus Kap. 3 ”Dom 
närmast Jesus” Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Anette Jarsved Carlson. 
Sönd 14 Utflyktskyrkan, 

samling vid fsh. för avfärd 
till utflyktsmålet. Mer infor-
mation på pastorsexpeditio-
nens telefonsvarare och fa-
cebook ett par dagar innan. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh. Tisd 17-19 
Himmel & Pannkaka i fsh. i 
Brålanda. Fest för alla åld-
rar!
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. 
Tema: Gamla bilder. Vem är 
vem? Kyrkbil 321 18. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Markus kap. 3 
Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Onsd 18 
Sykretsen träffas hos Elsa 
Svanling Prästängsgatan 5. 
Torsd 19 Sånggudstj. Jard 
Samuelsson m komp. ”Vä-
gen hem”. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. 16 Musika-
len Luthers ungar. Barnkö-
rer från Dalslands kontrakt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Vivianne Olofsson. Som in-
ledning på akten spelade kyr-
komusiker Elisabette Emanu-
elsson ”Amazing grace”. 
Akten förrättades av Marga-
reta Olsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 304 
samt 297. Anna Enlöv sjöng 
”Himlen är oskyldigt blå” av 
T. Gärdestad/K. Gärdestad 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Vid kistan togs 
avskedet av barnen med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Vivianne var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.  Minnesgåvor som in-
kommit genom olika fonder 
upplästes av officianten. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Jimmi Sylvén. Akten inled-
des med att kyrkomusiker 
Anders Fredriksson framförde 
”A whiter shade of pale”. Of-
ficiant var Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 219 och 249. Man 
lyssnade också på ”I nattens 
sista timma” med Nordman, 
”Sju av himlens änglar” med 
Lasse Stefanz och ”Fly i ro” 
med Nordman. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Air”. 
Avsked togs av de närmaste. 
Koret var vackert dekorerat 
med blommor till minnet av 
Jimmi.

Mäktig jubileumskonsert

En av höjdpunkterna var Zandra och Emil Ernebros uppträdande under 
eftermiddagen i Skållerud där det bland annat bjöds på låtarna ”Moon 
river”, ”Cry me a river” och ”A case of you”  i ett harmonisk och perfekt 
samspel.

Lördagen den 14 oktober 
firade Skålleruds försam-
lingskör 90-årsjubileum 
med en stämningsfylld 
konsert tillsammans med 
Drängarna samt Zandra 
och Emil Ernebro i en full-
satt kyrka i Skållerud. 
Det var körens 112:e framträ-
dande i Skålleruds kyrka se-
dan 80 årsjubiéet för tio år 
sedan.

Drängarna bildades 2008, 
medan Skålleruds försam-
lingskör startade redan 1927 
av värmlänningen Herbert 
Myhrén som efterträddes av 
ett antal olika körledare.

Hela 22 år på plats som 
körledare kan nämnas Ernst 
Hallden och det kan tyckas 
vara rekord, men nuvarande 
körledare Elisabette Emanu-
elsson är redan uppe i 23 år 
och leder Skålleruds körverk-
samhet med mycket hjärta, 
stort glädje och entusiasmen.

Körmedlem Bengt Dag-
ström-Örthagen berättade för 
besökarna om körens historia 
och listade upp en lång rad av 
olika spännande evenemang 
där kören medverkat under de 
senaste åren.

Bland annat musicerande 
kören tillsammans med Erica 
Larsson, Anna-Lotta Lars-
son, Shirley Clamp och Py 
Bäckman och Red Wing 
Band vid olika tillfällen och 
sammanhang. Församlings-
kören och Drängarna har 
medverkat vid gudstjänster 
och högtider även i andra 
kyrkor i och utanför Dals-
land, samt även utanför Sve-
riges gränser. Listan är lång…

Idag består Skålleruds för-
samlingskör och Drängarna 

Bengt Dagström-Örthagen berättade för besökarna om körens historia 
och listade upp en lång rad av olika spännande evenemang där kören 
bidragit med under de senaste åren.

Dansmässa i Bolstad
Dansa en gudstjänst 
tillsammans – går det? 
Javisst, danserna i dans-
mässan Din ljusa skugga 
har steg så enkla att inga 
förkunskaper krävs. 
Dansmässan sker i Bolstad 
kyrka söndagen 29 oktober. 
Dansen sker gemensamt i 
församlingen, precis som 
psalmsången och bönen. 

Något mer om mässan:
Din ljusa skugga går i 

nordisk folkton och innehål-
ler nattvardsgudstjänstens 
alla ordinarie delar. Bildsprå-
ket vill beskriva en rörelse 
från mörker till ljus och är 
hämtat ur dygnets rytm, från 
skymning till morgon.

Mässan har tillkommit i 
nära samverkan mellan riks-
spelman och kompositör 
Maria Hulthén Birkeland, 
diakon och lyriker Kristina 
Sandgren Furberg, präst och 
koreograf Hans Kvarnström 
samt diakon och dansledare 
Cecilia Hardestam. 

Den premiärfirades i Karl-
stad våren 2014 och har se-
dan dess firats ett 60-tal 
gånger i små som stora sam-
manhang.

Nu kommer Cecilia Har-
destam till Bolstad kyrka 
nästa söndag och leder hela 
dansmässan. Deltar gör 
också Bolstad kyrkokör och 
medlemmar ur Dansare på 
Dal.

av cirka 35 personer som har 
det mycket trevligt på sina 
regelbundna körövningar, där 
det har sjungits körsång i 
36 000 timmar och förbrukats 
100 kilo bryggkaffe. 

Den som är intresserad av 
att vara med i kören och delta 
i gemenskapen, är hjärtligt 
välkommen att höra av sig till 
Elisabette som gärna hälsar 
nya medlemmar välkomna.

Nästa tillfälle blir den 26 
december, Annandag jul, där 
församlingskören tillsam-
mans med Drängarna bjuder 
in till julkonsert i Skålleruds 
kyrka. Man hoppas på lika 
många besökare. Men redan 
den 11 november finns det 
tillfälle att få lyssna på Dräng-
arna igen när de bland annat 
sjunger tillsammans med 
Anna Forsebo under en väl-
görenhetskonsert till förmån 
för Barndiabetesfonden i 
Kulturbruket på Dal i Melle-
rud.

Tanja Mueller

29 oktober blir det dansmässa i Bolstad 
under ledning av Cecilia Hardestam



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG I8 OKTOBER 2017

Välgörenhetskonsert till 
förmån för Barndiabetesfonden

Endast 14 månader gam-
mal drabbades Stina av 
diabetes typ 1. Sjukdomen 
är en obotlig kronisk sjuk-
dom, som inte bara drab-
bar den enskilde, utan hela 
familjen. 
– Vi hoppas att Stina en dag 
ska kunna säga, när jag var 
liten hade jag diabetes, men 
nu är jag frisk, säger Martin 
Nagashima Toft, dirigent på 
Göteborgs Operan och pappa 
till Stina.

Den 11 november arrange-
ras en insamlingsgala till för-
mån för Barndiabetesfonden 
på Kulturbruket i Mellerud. 

Det är Stinas föräldrar 
Anna Forsebo och Martin 
Nagashima Toft som är ini-
tiativtagare till eventet, med 
Kulturbruket på Dal som 
medarrangör.

Mål med insamlingen
Målet med insamlingen är att 
öka kunskapen och ge medel 
till forskning kring diabetes, 
för att förbättra livskvalitèn 
hos de drabbade. 

Biljettintäkterna går oav-
kortat Barndiabetesfonden, 
och vid utsåld salong innebär 
det 60 000 kronor. En lokal 
Swish-insamling har startats 
för att göra det möjligt 
för privatpersoner och före-
tag hjälpa till i kampen mot 
diabetes.

 Anna och Martin har bju-
dit in kollegor, musiker och 
sångare från sina internatio-
nella nätverk tillsammans 
med lokala förmågor. 

Lördag 11 november arrangeras en välgörenhetskonsert i Mellerud, där alla intäkter går till Barndiabetesfonden.

En av de lokala förmå-
gorna är en dansare på 17 år 
som har haft diabetes sedan 
fem års ålder. 

Medverkande
Medverkande är Anna For-
sebo, sopran, Angelica Lars-
son Asp, sopran, Felicia 
Gyllenstig Serrao, mezzoso-
pran, Helene Kimblad, mez-
zosopran, Nikola Matišic’, 
tenor, Herbjörn Thordarson, 
basbaryton, Lisa Fröberg, 
piano, Ole Jörgensen, piano, 
Martin Nagashima Toft - mu-
sikalisk ledare, Pauline 
Strandberg, landslagsdansa-
re, En Vokalist & En Cellist 
och Skålleruds Drängar. 

Konferencier är Jonny Lind-
blom.

Livet med diabetes
Det råder stor okunskap om 
diabetes typ 1 vilket försvå-
rar det vardagliga livet. Sjuk-
domen kräver engagemang 
och behandling 24 timmar 
om dygnet, ständiga nattvak 
med provtagning och oro för 
familjerna. Mat måste vägas 
och kolhydraträknas för att 
rätt insulindos ska kunna 
bedömas. 

Sjukdom, aktivitet, oro 
och diverse olika situationer 
påverkar blodsockret – inte 
en situation eller dag är den 
andra lik. En treåring tar 

cirka 3 000 insulininjektio-
ner per år och ännu fler blod-
sockertest. 

Tre barn per dag insjuknar 
i diabetes typ 1 i Sverige.

 Forskning kostar!
– Vi vill få upp ögonen för 
allvaret med barndiabetes 
och dess konsekvenser. Som 
en jämförelse fick Barncan-
cerfonden år 2015  338 mil-
joner kronor till forskning. 80 
procent blir här botade, vilket 
är fantastiskt. Barndiabetes-
fonden fick samma år tolv 
miljoner och här blir ingen 
botad, säger Anna Forsebo 
och Martin Nagashima Toft.

Teatervisning
Den 1 november kom-
mer Lena Lövdahl från 
Stockholm att framföra 
en teaterföreställning på 
biblioteket. 
Den handlar om de bråk som 
författare som bland an-
nat  Anna-Maria Lenngren 
och Bellman hade. ”En un-
derhållande, inspirerande 
snabborientering i det svens-
ka litterära sjuttonhundrata-
let.

Vad döljer sig bakom de 
eleganta porträtten? Upplev 
hur 1700-talets mest tongi-
vande författare och poeter 
får kött och blod. De var 
excentriska, kufiska, ilskna, 
passionerade eller bara hög-
färdiga. Och de bråkade med 

varandra, precis som dagens 
kulturelit.

Vi dyker ned i en tid så lik 
vår egen och ändå så fängs-
lande annorlunda. Möt Hed-
vig Charlotta Nordenflycht, 
Olof von Dalin, Carl Mi-
chael Bellman, Johan Henric 
Kellgren, Anna-Maria Lenn-
gren, Thomas Thorild och 
Bengt Lidner.

Hör roliga anekdoter ur 
författarnas liv, triumfer och 
skandaler Allt kryddat med 
fina exempel på deras skal-
dekonst”. 

Biljetter säljs på bibliote-
ket från 25 oktober.

Källa Lenalovdahl.se

Mat och musik i Åttersrud
På fredag 20 oktober blir 
det Mat- & musikkväll i 
Åttersruds bygdegård. 
Det är Erica Larsson med 
band som sjunger låtar ur 
Cornelis Vreeswijk stora 
visskatt. 
Både Erica och bandmed-
lemmarna är välkända musi-
ker från bygden. Erica är 
sångerska från Frändefors 
som under många år sjungit 
Cornelis Vreeswjiks visor i 
olika sammanhang. 

Bandet består av tre rutine-
rade musiker som alla är från 
Mellerud. Det är Stellan Jo-
hansson, trubadur som både 
sjunger visor och skriver 
böcker, Sören Blom på bas 

Erica Larsson med band gästar Åttersruds bygdegård på fredag.

och Lars Nilsson på gitarr. 
Tillsammans med Erica kall-
lar de sig ”Cornelisgänget”. 
Idén kom till för något år 
sedan och sedan dess har 
dessa fyra åkt runt i bygde-
gårdar med sitt program. 

– Det är så roligt att Cor-
nelisgänget kommer hit, sä-
ger Boel Carlsson, ordfö-
rande i 
bygdegårdsföreningen. Jag 
lyssnade på dem för ett tag 
sedan och bestämde mig di-

rekt att fråga dem om de 
ville komma till oss i Åtters-
ruds bygdegård. De fram-
förde Cornelis odödliga låtar 
med en känsla och närvaro 
som både imponerar och 
berör. Det är roligt att erbjuda 
spelplatser till duktiga lokala 
musiker. Jag ser verkligen 
fram emot den här kvällen, 
säger Boel Carlsson. 

För maten och baren an-
svarar Håkans Bar i Brålan-
da. Efter att baren öppnat och 
maten serverats blir det sång 
och musik från Cornelis-
gänget. I pausen serveras 
kaffe och kaka.

Trivselkväll om
racingens historia

Tisdagen den 24:e oktober 
anordnar Bengtsfors Mo-
torClub en trivselkväll på 
Odeon i Bengtsfors. 
Motorjournalisten och ra-
cingentusiasten Bengt-Åce 
Gustavsson kommer att hålla 
ett föredrag om racingens 
historia ”på Dal” de senaste 
60 åren. 

Bengt-Åce kommer att 

berätta till ett bildspel och det 
kommer att bli en resa i nos-
talgins tecken. Det är gratis 
inträde och gratis fika. 

Under kvällen görs en in-
samling till förmån för det 
kanske största kulturprojek-
tet inom svensk motorsport 
någonsin, nämligen hemsi-
dan www.svenskracing.se. 

Om en fritidsbank
Föreningar och organisatio-
ner som är intresserade av att 
medverka till att starta en 
fritidsbank i Mellerud ombe-
des att kontakta Lars Nilsson 
på kommunkontoret för fort-
satt diskussion.

Ett första möte kring frå-
gan kommer att hållas tors-
dag 26 oktober. De fören-
ingar som tagit kontakt i 
ärendet innan dess kommer 
att bjudas in till mötet.

Berättarcafé inför filmprojekt
Efter ett inlett samarbete 
mellan filmmakaren An-
nelie Olsson och Anne-
Marie Bergh, bibliotekarie 
i Mellerud, är ett berättar-
café inplanerat tisdag den 
24 oktober på biblioteket. 
Fokus för kvällen är att An-
nelie Olsson ska presentera 
en filmidé om vårt samtida 

Sverige. Målsättningen är att 
inhämta berättelser och vid 
intresse även inbjuda att få 
medverka i den kommande 
filmen.

Projektet handlar om ett 
Sverige i samtiden ”by bus”, 
en roadmovie där vi sitter 
alla sitter i samma buss. En 
buss med destination Väst-

kusten, med passagerare 
vilka skall kunna represen-
tera Sveriges befolkning. 
Alla är vi på väg i livet och 
utan att veta om det så har vi 
mycket gemensamt trots alla 
tänkbara ursprung och olik-
heter i allt från ålder, kultur 
socioekonomisk bakgrund. 

Förutsättningarna för hela 

projektet vilar på medverkan 
och finansiering via Crowd 
funding och Crowd sourcing. 
Under berättarcaféet kom-
mer Annelie Olsson att pre-
sentera folkfinansiering via 
Crowd Culture för kulturpro-
jekt.  

I fredags gästades tv-pro-
grammet Skavlan av Seth 
Meyers, amerikansk komi-
ker, författare, politisk kom-
mentator, skådespelare och 
tv-värd. Det visade sig att 
hans morfars farfar kom från 
Mellerud. 

Meyers berättade om sina 
svenska rötter och citerade 
stolt uttrycket ”Hårda bud i 
Mellerud inför alla tv-tittare.

Mellerud i Skavlan

Seth Meyers.
TEMASIDOR

Boka nu!
Christina eller Maggan tel. 0530-125 40 

christina@mellerudsnyheter.se eller maggan@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog
Onsdag 8 november

Manusstopp: Torsdag 2 november
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Åke var med från starten

87-årige Åke Lindblom har följt samtliga Kanalyror genom åren. Han 
har även med många bilder i Olle Brännfeldts bok ”Kanalyran genom 
mitt objektiv”.

Den 6-8 juli 2018 firar Mel-
leruds största folkfest 
Kanalyran 50 år. Åke Lind-
blom är den ende som är i 
livet från den arbetsgrupp 
som startade upp succén 
1968.
Arbetsgruppen bestod av 
Gösta Haldéus, Åke Björk, 
Erik ”Kirre” Eriksson och 
Åke Lindblom, då redaktör 
på Elfsborgs Läns Annons-
blad (ELA). 1968 firade 
Dalslands kanal 100 år och 
Gösta Haldéus fru kläckte 
idén att samtidigt hitta på 
något i Mellerud. Ordet ka-
nal måste ju finnas med i 
namnet och sista delen häm-
tades från Storsjöyran i Öst-
ersund.

Det anordnades möten 
innan första yran och med på 
dem var mellan 15-20 hand-
lare, företagare, kommunre-
presentanter plus arbets-
gruppen.

– Vi fick ett enormt gehör 

och ett väldigt bra stöd redan 
från början. Kommunen var 
med och stöttade, Kanalyran 
var ju bra PR för Mellerud. 
Man såg heller aldrig någon 
fylla på den tiden, många 
kom körande med häst och 
någon gammal vagn, säger 
Åke.

Premiären 1968
Solen sken under premiären 
1968, det kom uppskatt-
ningsvis 10 000 till 15 000 
besökare. Yran startade på 
fredagen med OS-uttagning 
i tyngdlyftning i Idrottshu-
set. Men det var lördagen 
som var den stora dagen. 

– Vi hade uppmanat till 
allmän flaggdag och folk 
klädde sig som man gjorde 
100 år tidigare. Partilagret 
fick tag i en säck med svarta 
baskermössor som såldes för 
en krona styck som ”Melle-
rudssmäcken”, minns Åke.

Det blev en praktfull dräkt-
parad, bland annat syntes 

Tant Grön, Tant Brun och 
Tant Gredelin i vimlet. Man 
hade också engagerat truba-
duren och visförfattaren 
Gunde Johansson.

Succén borgade för en 
fortsättning och Kanalyran 
blev en uppskattad familje-
fest. Under flera år var Pekka 
Langer ett stående inslag 
som dalsländsk greve till-
sammans med sångerskan 
och grevinnan Gunnel Ek-
lund.

Dubbade hertigar
Ett antal hertigar/hertiginnor 
av Nordals Härad har dub-
bats genom åren, till exempel 
Olle Ljung, Kjell Wigren, 
Lars Hartelius, Carola, Ing-
var Oldsberg, Kent Finell, 
Janne Ellerås och Ulf Elf-
ving.

Mängder av kända artister 
har uppträtt på Köpmantor-
get. En som blev en stor 
profil och blev ett kärt inslag 
på Kanalyran under 15 år var 

Sille-Måns (fiskhandlaren 
Georg Harnell) med fru, ge-
staltad av Stig Karlsson, 
charkuterist på Konsum. 
Sille-Måns två barn gestalta-
des av Katarina Gustavsson 
och Lillemor Harnell.

Kanske dyker Sille-Måns 
upp på Kanalyran 2018?

Åke arbetade på ELA i 30 
år, innan dess var han frilan-
sare under tiden han drev 
skoaffären Oscaria på Stor-
gatan.

– Fotointresset var grun-
den till att började frilansa. 
Oj, tänk så många människor 
jag träffat genom åren, säger 
Åke, som blir igenkänd var 
han än visar sig i Mellerud.

– Jag har haft förmånen att 
få vara frisk och ha en under-
bar familj, konstaterar han.

Dottern Mia Palm är kon-
ferencier under yran, liksom 
barnbarnet Agnes Palm.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Folkdans på Kanalyran. Främst syns Bertil Johansson och hustrun Astrid. 
Foto: Privat.

Här ses Georg Harnell och underhållaren Kjell Kraghe ta i hand på Kanalyran 1981. Foto: Privat.
Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin besökte första Kanalyran 1968. 
Foto: Privat.

Med anledning av Kanalyrans 50-årsfirande nästa år kommer Melleruds Nyheter att ha återkommande artiklar 
om den uppskattade folkfesten. Kanske har du något roligt minne från yran – hör av dig till redaktionen isåfall.

Åsa Johansson och Ulrika Frölin på hästryggen, Kanalyran 1980. Foto: Privat.

1968-2018
50 år
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Vad tycker DU?
Lämna synpunkter direkt i kartan:

www.mellerud.se/oversiktsplan

Tyck till
senast
31 oktober!

Hans-Erik Engqvist aktuell med ny bok

Hans-Erik Engqvist tillsammans med förläggaren till hans senaste utgivna bok, Gabriella Forsander.

Hans-Erik Engqvist höll ett litet föredrag för medlemmarna i Sunnanå 
Stugförening, samtidigt som han presenterade boken Ofärdstid.

Aktiva damer 
som stickar

PRO:s cirkel ”Stickorna” har sett till att fylla på förrådet av stickade 
barnkläder även under sommaren. Foto: Privat.

På torsdagar träffas ett 20-tal 
antal damer i PRO:s studie-
cirkel ”Stickorna”. Damerna 
stickar och virkar till behö-
vande barn. 

De är minst sagt flitiga, till 
och med under sommarupp-
ehållet satt flera av dem 
hemma och producerade – 

resultatet syns på bilden.
Damernas färdiga stick-

ningar skänks sedan bland 
annat till Smyrnaförsam-
lingen som i sin tur sänder 
vidare till behövande barn i 
exempelvis Rumänien, 
Moldavien och Estland.

Det blev inte riktigt som 
planerat i lördags när Sun-
nanå Nya Stugförening 
hade samlats i Stations-
huset vid Sunnanå hamn, 
för att fira och ta emot sin 
nya egenförfattade bok, 
om stugorna under 30 år. 
På grund av ett tekniskt fel 
vid tryckeriet var boken 
inte klar. Istället blev det 
något av en smygrealese 
av en annan bok, Hans-Er-
ik Engqvists ”Ofärdstid”.
2009 begav det sig senast och 
det är nära nog fyrtio år sedan 
han debuterade med sin för-
sta ungdomsbok, ”Rymmar-
na”. Hans-Erik Engqvist 
blev sedan snabbt en av 
Sveriges mest populära ung-
domsförfattare.

Han har för sitt skrivande 
under åren erhållit flera pri-
ser och utmärkelser, bland 
annat Dalslandsmedaljen 
och Vita rosen-priset. Under 
åren 1989 – 1997 satt han på 
stol nummer åtta i Svenska 
Barnboksakademien. 

Boken Ofärdstid är även den 
en ungdomsbok, som dock 
med fördel kan läsas av alla. 

– Boken handlar om pojk-
gänget sista sommaren innan 
vuxenlivet, berättar förläg-
garen Gabriella Forsander 
(för övrigt samma förläggare 
som till stugföreningens 
bok). Det är en spännande 
bok, byggd på verkliga hän-
delser och känns aktuell även 
om händelserna utspelar sig 

i mellerudstrakten somma-
ren 1943, mitt under andra 
världskriget. 

Hans-Erik berättar att ma-
terialet inte är helt nyskrivet. 

– Det har liksom samlats 
på hög under några år. Jag var 
lite osäker på innehållet, men 
så träffade jag Gabriella (för-
läggaren) på en skrivarkurs 
och på den vägen är det, säger 
Hans-Erik.  

Man kan ana att mycket i 
boken är självupplevt. Dikt 
och verklighet blandas och 
något läggs till för att få till 
en fin historia. 

–  Så är det, säger Hans-
Erik och tillägger, kanske lite 
bryskt men på sitt eget helt 
ärliga sätt att ”Man kan inte 
skriva om en stoppnål utan 
att en enögd jävel känner 
igen sig”.  

Bland annat får kyrklighe-
ten lite stryk i boken.

 – ”Men det var den tidens 
kyrka, menar Hans-Erik, så 
är det inte nu”

Hur det blev med Stugför-
eningens bok? Jo, den åter-
kommer vi till om ett par 
veckor!

Ing-Marie Norrman 
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Söndag 22 oktober kl. 16.00
Musikalen

LUTHERS UNGAR
Barn och ungdomar från Dalslands kontrakt

Mer info www.svenskakyrkan.se/amal

Välkomna!

Frändefors kyrka

Välkomna till musikupplevelse med  
fika och gemenskap i Stationshuset 

torsdag 26 oktober kl. 15.00

Varmt välkomna!

Riksspelmannen och
instrumentbyggaren
Alban Faust, Ör
framför handgjord  
musik på nyckelharpa
och säckpipa

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- 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 
Lätt förtäring, lotteri (deltagaravg.) 
- Torsdag 26/10 kl 15.00 
Alban Faust gästar stationshuset 
Se separat annons 
- Fredag 28/10 kl 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen 

Brålanda • Frändefors

 Höstcafé 
Lördag 21 okt. kl. 18

Gestad Missionshus
Dikter och betraktelser 

 i ord och ton 

Gunilla Rubbestad  
& Thor Andersson  

Sigward Karlsson 
Servering  Lotteri
Välkommen!

Prylfest på loppisar hela dagen lång

Gestad bygdegård var med för för-
sta gången. 15-talet utställare hade 
en jämn ström med besökare och 
det på plats bakade tunnbrödet 
hade stor åtgång. 

I den trevligt iordningställda logen i Dyrehög såg detta glada gäng till att det fanns prylar och fika att förse 
sig med.  Ella Konstantin, Linda Karlsson, Melvin Konstantin, Lena och Ingvar Skott, Malin Nilsson, Anna-Karin 
Scherdin, Sara Karlsson och Pauline Isaksson.

Hos Jenny och Patrik Wallentin på Kattebergs Gård & Hantverk, Sundals 
Ryr, fanns mycket mer än loppis: Leklada och snickarbod för barnen, 
minigrisar och getter. Jennys har även en ateljé för betonggjutning och 
möjlighet till massage samt en inredningsbutik. 

”Tänk lite mer på varandra”

Ukulele-lirarna under ledning av Gun-Britt Åkesson bjöd på välljudande ord och ton.

Duon Bina Flensuer, fiol och Gustav Hauri, dragspel, minglar med dagens 
konferencier Eva Hjalmarsson.

Vädret passade bra för 
loppisrundan som gick 
av stapeln i lördags då 60 
talet utställare fanns på 
20-talet ställen inne i och 
utanför Brålanda, i Gestad 

Musikskolans aula i Brå-
landa blev fullsatt när 
65-plussare bjöds på 
höstkonsert. Musikanter 
från bygden  bjöd på ett 
omväxlande program. 
Brålanda Väntjänst hade fått 
medel ur Dagny och Sven-
Erik Johanssons fond, för att 
göra något för de äldre och 
man samverkade med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 

Eva Hjalmarsson hälsade 
välkommen och först på sce-
nen var Låtmixarna under 
Bertil Sandbergs ledning. De 
tog en musikalisk resa till 
Brasilien, Paris och Västkus-
ten.

Väntjänstens egen orkes-
ter, skönsjungande Ukulele-
lirarna med Gun-Britt Åkes-
son som ledare, uppmanade 
till omtanke i låten ”Tänk lite 
mer på varandra och hjälp 
varandra lite mer”.  

Unga underhållare
Dagens unga underhållare 
var duon Bina Flensuer, fiol 
och Gustav Hauri, svensk 
mästare på dragspel.

Svensk folkmusik spela-
des, ”Gärdebylåten” och 
”Polska från Dalskog” med 
flera.   Deras spelglädje och 
härliga framtoning ger hopp 
inför framtiden.

Barbro Magnusson ledde 
välljudande Sundals Ryrs 
kyrkokör. De framförde 
bland annat, med anledning 
av reformationen för 500 år 

sedan, ett tonsatt bevingat 
ord av Martin Luther; ”Även 
om jag visste att världen 
skulle gå under i morgon, 
skulle jag idag plantera mitt 
äppelträd”.

Publiken visade sin upp-
skattning med varma applå-
der.

Mingelmys
I pausen minglas det till snit-
tar, frukt och bubbel som 
flinka damer fixat. Ett härligt 
sorl vittnade om att man triv-
des och var tacksamma för 
initiativet.

– Det här är helt fantastiskt, 
sade konferencier Eva Hjal-
marsson.

Gundel och Bertil Persson 
samt Gunilla Lindhe, Brå-
landa och Gunnel Linde 

Frändefors njöt av förtä-
ringen och var överens:

– Det här är jättetrevligt, de 
sjunger och spelar bra. Vi 

stampar takten med fötterna 
och det är god stämning.

 Marianne Karlsson

och Sundals Ryr. Glädje 
var kännetecknande för 
både säljare och köpare. 
De deltagande loppisarna, 
både fasta och tillfälliga,  
hade en jämn ström av besö-
kare.

Gestad bygdegård var med 
för första gången.

– Vi har haft mycket folk. 
Det är efterfrågan av våra 
elhällsbakade tunnbröd som 

vi bakat på fem liter vätska, 
säger Märta Carlsson, Sonja 
Berg och Carina Håkansson, 
som sköter bakandet.

– Trevligt med allt folk 
som kommer, säger Ingvar 
och Lena Skott som upplåtit 
sin fina loge i Dyrehög till 
flera utställare.  

Det kan man stämma in i 
när man hör alla glada skratt 
från logens fikahörna.

I ett gult hus norr om Brå-

landa fick många parkera på 
E45 för att kunna besöka den 
stora bagageluckeloppisen 
på parkeringen.

– Det märks att det är tema-
dag, det har varit mycket folk 
här och många okända, berät-
tar ortens livsmedelshandla-
re.  

Marianne Karlsson
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Renault KADJAR 
Zen TCe 130 (Ord. pris 214 900 kr)

Just nu! Kampanjpris 
från 199 900 kr 
inkl. 3 års fri service*

renault.se

Plus-
paket

5
ÅRS
100 000 km

G
A
R
A
N
TI

Renault KADJAR

Extrautrustad modell 
till kampanjpris

Vinterhjul
ingår till 

lagerbilar**

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

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

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 5 års garanti och en nybilsrabatt  på 15 000kr, totalt värde 22 800kr. Gäller vid köp av en ny Renault Kadjar t.o.m. 31/10 2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller 
företagsstöd. Serviceavtal gäller för 15 000km/år max 45 000km eller 36 månader. ** Gäller vid köp av en ny Renault med registrering och leverans senast 30/11 2017. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 
km: 3,8 – 5,6. CO2 utsläpp gram/km: 99-126. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Kampanjmodellen är full av utrustning med bl.a.
Klimatanläggning, Filbytesvarning, Farthållare, 
17” aluminiumfälgar, Automatiskt hel-/halvljus 
och mycket mer...

Lägg till Plus-paket
Parkeringssensorer fram och bak, takrails och mörktonade rutor

Endast 1 900 kr (ord. pris 6 800 kr)

Brålanda • Frändefors

Tacksägelsedagen i Gestad
Många kom för att fira att 
årets skörd blev god vid 
tacksägelsedagen i  Gestad 
kyrka. Cafégudstjänsten i 
församlingshemmet hade 
änglarna i centrum.
Tacksägelsedagen är av tra-
dition en dag då man kom-
mer till kyrkan för att ”ljud-
ligt prisa Gud” för att han 
givit rätt mängd av sol, vind 
och vatten och därmed oftast 
en god skörd i trädgård och 
på åker.

I Gestad kyrka hade altaret 
prytts med skördealster. Kö-
rerna Draget och Uppdraget 

sjöng. Kyrkoherde Thomas 
Holmström predikade och 
Barnens bibel delades ut till 
femåringarna.

Centerkvinnorna bjöd tra-
ditionsenigt på kyrkkaffe i 
församlingshemmet. Skör-
dealstren blev ett lotteri där 
behållningen gick till Värl-
dens barn-insamlingen.

Änglar
Vid församlingens caféguds-
tjänst i församlingshemmet 
var temat Änglar.

Det visades bilder på änglar 
och hur man genom århund-
raden tänkt sig skyddsänglar, 

stridsänglar, budbäraränglar 
och lovsångsänglar. Kring 
borden pratade man om sina 
upplevelser av änglar.

– Ett kuriosum är att den 
skyddsängeltavla som ge-
nom åren funnits i många 
barnkammare har  konstnä-
ren Plockhorst, Tyskland, 
målat och han har även målat 
originalet till kopian av altar-
tavlan i Gestad kyrka, som 
Theodor Wallström målade, 
berättade kyrkoherde Tho-
mas Holmström. 

 Marianne Karlsson

Några av de femåringar som fick Barnens bibel.

Med korset i centrum

Tre Barytoner, Mikael Järlestrand, Mats Lindström, Mikael Joumé med 
komp bjöd på en ”himmelsk konsert” där Jesus och korset stod i centrum.

På söndagen fylldes 
Smyrnakyrkan i Brålanda 
av en sångintresserad 
publik när Tre Barytoner 
sjöng ”Det glada budska-
pet”. Kollekten räckte till 
200 myggnät i Kenya där en 
aggressiv malariaepidemi 
nu härjar. Barnmissionen 
arbetar där för att ge barn 
tro, hopp och kärlek.
Församlingens pastor hälsa-
de välkommen.

– Vad roligt att så många 
som jag inte känner igen har 
hittat hit för att lyssna på de 
Tre Barytonerna, sade David 
Celinder.

Fem gånger per år gör de 
en turné där de sjunger och 
vittnar om sin tro på Jesus 
och korsets betydelse i deras 
liv samt informerar om och 
gör insamling till Barnmis-
sionen (BM). Det är en kris-
ten biståndsorganisation 
som arbetar i Asien, Östeu-
ropa och Afrika. På tio år har 
den vuxit från att arbeta i två 
till 14 länder.

Mikael Joumé är opera-
sångaren som blev ansvarig 
för den internationella avdel-
ningen hos BM. Han visade 
film från arbetet med att 
hjälpa familjer till försörj-
ningsmöjlighet genom att de 
får majsplantor och getter.  
Insamlingen gick denna sön-

dag till myggnät i Kenya. 
Tommy Dahlman, författare 
och föreläsare, belyste det 
fina med religionsfrihet och 
vikten av faddrar i BM.

Sjunga tillsammans
Mikael Järlestrand, Mikael 
Joumé och Mats Lindström 
samt musikerna Leif Jonsson 
piano/saxofon, Jan Zachari-
assen, bas, Anton Hermans-
son, gitarr och Anders Köl-
lefors, trummor, bjöd på 
medryckande väckelsesång-
er, de flesta välkända i frikyr-
kan.

– Vi sjunger helt nya 
sånger för en ny generation. 
Ni får gärna sjunga med oss, 
sade Mikael Järlestrand. 

När de fick med sig den 
månghövdade skaran att 
sjunga Gyllne morgon kän-
des det som att taket kunde 
lyfta.

– Det här var det bästa jag 
hört. Bättre musik och sång 
kan det inte bli och upplägget 
var enormt bra, sade Marga-
reta Larsson från Brålanda.

Marianne Karlsson
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Förslag på skidtunnel, scen
och hyresrätter vid vatten

Nu har man fortfarande 
två veckor på sig att lämna 
synpunkter och förslag 
på Melleruds framtida 
utveckling.
Över hundra synpunkter på 
översiktsplanen har kommit 
in genom det digitala verkty-
get som finns på kommunens 
hemsida.

För att nämna några hand-
lar det om förslag på nya 
platser och byggnader; grill-
platser i Melleruds tätort, 
pulkbacke, skidtunnel, 

hund- och kattrastplatser, 
förslag på nya parkerings-
platser för pendlare, lekplat-
ser och ishall.

Mötesplatser och vägar
Det föreslås också att ut-
veckla mötesplatser med 
lekplatser, en scen och dylikt 
i till exempel PD Lundgrens 
park och i Sunnanå.

En utbyggnad av gång och 
cykelvägsnätet mellan tätor-
terna föreslås, liksom att ut-
veckla västerrådaområdet 

mot handel och lagerverk-
samhet.

Bland förslagen finns 
också att profilera Mellerud 
genom förnybar energi, till 
exempel med biogasanlägg-
ningar och vindkraft.

Hyresrätter och pendling
Det framkommer att det finns 
en hög efterfrågan på hyres-
rätter, gärna i strandnära lä-
gen.

Synpunkter om pendling 
och tågtrafiken och ett tåg-

stopp i Dals Rostock har 
också kommit in.

Det finns även önskningar  
om att bevara områden med 
kulturhistorisk anknytning.

Fram till 31 oktober kan 
alla boende i Melleruds kom-
mun tycka till. Antingen ge-
nom dialogverktyget eller 
eller genom att skriva sina 
föslag på papper som lämnas 
på biblioteket eller medbor-
garkontoret.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Frågor om 
översiktsplanen

1. Vet du att du kan ge förslag och lämna synpunkter 
i översiktsplanen om Melleruds framtida utveckling ? 
Man har denna månaden på sig.
2. Har du använt det digitala verktyget på kommunens 
hemsida för ett säga vad du tycker, eller lämnat skrift-
liga förslag på medborgarkontoret eller biblioteket? Har 
du varit på något av de dialogmöten som har varit?

Text och foto: Tanja Mueller

Lars Freiholtz, Mellerud.
– Nej. Jag har inte någon 
synpunkt eller förslag att 
lämna in till kommunen. Jag 
är så nöjd med utbudet som 
finns och med det jag har 
tillgång till. 

Thilda Palm, Mellerud.
– Nej, jag lämnade inte för-
slag. Fast det finns saker som 
kanske kan förbättras, speci-
ellt för äldre eller personer 
som är beroende av rullator 
eller rullstol. Har inte kollat 
på översiktsplanen och det 
digitala verktyget som finns 
på hemsidan, men jag ska 
göra det när jag kommer 
hem.

Simone Djurrema,  
Mellerud.
–  Ja, jag vet om det. Funde-
rade över att lämna in förslag 
angående cykelväger som 
finns i tätorten och även 
nämna några ställen där det 
verkar finnas behov av cykel-
vägar runt om Mellerud, med 
förhoppning att öka trygghe-
ten hos cyklisterna samt även 
fotgängarna. Hoppas jag 
hinner med det innan den 31 
oktober. 

Lars-Erik Hermansson, 
Mellerud.
– Ja, jag läste om det i tid-
ningen och kollade in på 
översiktsplanen som finns på 
kommunens hemsida. Jag 
har många olika tankar kring 
infrastrukturen inom kom-
munen. Särskilda tankar 
finns bland annat angående 
framtida planeringar av äld-
reboenden speciellt runt tät-
orten, fast även om lägenhe-
ter och boende i allmänhet. 
När jag lämnar in något för-
slag, kommer jag att skicka 
iväg det med hjälp av det 
digitala verktyget som finns 
på kommunens hemsida.

Emelié Brevik och Ulrika Brevik, Mellerud.
–  Ja, vi har hört talas om det, men vi lämnade inte in något 
förslag. Men kanske kan vi fundera över att lämna in förslag 
om större utbud av aktiviteter för barn och ungdomar i cen-
trala Mellerud.

Kommunen satsar på 
miljön och att spara energi

Det pågår en del arbeten 
i  kommunens egna fast-
igheter. Syftet är att sänka 
energiförbrukningen och 
satsa på miljöförbättran-
de åtgärder.
Fastighetschef Peter Moss-
berg berättar att man byter 
fönstren på Telaris och Fa-
gerlidsskolan. På Nordags-
skolan byts armaturerna i 
klassrummen till lågenergi-
lampor för att spara energi.

– Vi satsar mycket inom 
skolan för att sänka energi-

förbrukningen, säger Moss-
berg.

I en villa på Snickargatan 
där man har kommunal verk-
samhet tas oljepannan bort 
och ersätts med en luft-vat-
tenpump.

– Vi satsar även på miljö-
förbättrande åtgärder. Vi 
förbättrar ventilationen i 
kommunhuset, bland annat i 
bowlingens lokaler och hos 
Restaurang Börsen, förklarar 
Mossberg.

Kommunen ser också över 

tillgängligheten till sina fast-
igheter, bland annat har Mo-
dehuset Börsen fått dörrauto-
matik. Trottoaren ska höjas 
utanför Smycka Albertssons 
Guld och Team Sportia. Or-
saken är den höga nivåskill-
naden utanför dessa butiker. 
Troligen sker arbetet inom en 
månad.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Smyckas entré. Här ska trottoaren 
höjas så att butiken blir mer lät-
tillgänglig för funktionshindrade.

Nytt tak på Idrottshuset

Arbetet pågår för fullt med bytet av plåttaket på Idrottshuset i Mellerud. Kommunens fastighetschef Peter Mossberg berättar att det gamla 
plåttaket var utslitet; det läckte och plåtarna började att släppa. Arbetet, som utförs av DGT Bygg, beräknas vara klart i månadsskiftet oktober/
november. Foto: Susanne Emanuelsson.

Konsument- och varukän-
nedom – en märkesinspire-
rad cirkel hos PRO Melle-
rud. Ett glatt gäng PRO:are 
i Mellerud samlades tisdagen 
den 3 oktober. Under några 
kvällar samlas medlemmar 
och diskuterar olika varu-
märken samt de förtjänster 
och smakupplevelser som 
finns dolt i de texter som 
rymmer dessa olika produk-
ter. Vad en person kan känna 
och tycka är för en annan helt 
fel. Vi ser och lär oss då att 
även om vi har olika uppfatt-

ningar om en produkt så är 
det till syvene och sist det 
som var och en känner om en 
produkt och pris som gäller.

Vi ser fram mot fortsätt-
ningen av dessa kvällar och 
suger in den kunskap som 
ges. Tack till vår utmärkta 
ledare och inspiratör Mattias 
Karlsson.

Text: Lars Andersson 
Foto: Mona Skoogh-Olsson

FÖRENINGSREFERAT

Cirkeldeltagarna samla-
de kring bordet. Ledaren 

Mattias Karlsson t.h.
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Mellerud på arbetsmarknadsmässa

Delegationen som medverkade på mässan från Melleruds kommun var från vänster: Jenni Hagman, närings-
livsutvecklare, Camilla Berglöv, rektor, Anita Andersson-Hagsgård, rektor, Anders Pettersson, förvaltningschef 
och Kent Palm, lärare.

Föreläste om 
barn med NPF

Johanna Björk föreläste för all förskole- och fritidshemspersonal. Foto: 
Privat.

Fredag den 6 oktober fick 
all förskole- och fritids-
hemspersonal i Mellerud 
delta i en föreläsning kring 
barn med neuropsykia-
triska funktionsnedsätt-
ningar (NPF).
Föreläsaren Johanna Björk 
har tidigare arbetat som 
ADHD-konsulent vid 
Ågrenska i Göteborg. Jo-
hanna bjöd på en inspire-
rande och lärorik föreläsning 

och målet med dagen var att 
personalen skulle få ökade 
kunskaper om neuropsykia-
triska funktionsnedsättning-
ar. Dagen gav kunskaper om 
de speciella svårigheter som 
kan uppstå i situationer när 
det finns barn med NPF-
problematik. 

Personalen fick även ta del 
av praktiska exempel och råd 
hur man bemöter dessa barn 
på bästa sätt.

Roland jobbar med integration i Mellerud
Det har som bekant rik-
tats kritik mot Melleruds 
kommun när det gäl-
ler integrationsarbetet. 
Många tycker att för lite 
har gjorts, medan man 
från kommunens sida 
menat att man tagit sin 
del av samhällets ansvar 
för  integrationen. Och hur 
är det med tjänsten som 
integrationssamordnare?
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Tommy Johansson (S) 
skrev i ett interpellationssvar 
till Miljöpartiet att det i fe-
bruari 2015 tillsattes en inte-
grationssamordnare, men att 
personen slutade på hösten 
samma år. Han sade under 
kommunfullmäktigemötet i 
slutet av september att han 
inte visste om personen som 
tillsattes som integrations-
samordnare skött sitt jobb, 

men att en nyrekrytering 
påbörjades och att tjänsten 
enligt chefen för arbetsmark-
nadsenheten var tillsatt. 

När Melleruds Nyheter 
frågar chefen för arbets-
marknadsenheten, Torbjörn 
Svedung, hur det ligger till 
får vi svaret att tjänsten som 
integrationskoordinator va-
rit tillsatt sedan i februari 
2015, men att nuvarande 
tjänsteman slutar tjänsten vid 
årsskiftet och att en ny då 
tillträder.

Fullt upp
Melleruds Nyheter har kon-
taktat nuvarande tjänsteman, 
integrationskoordinatorn 
Roland Andersson, för att 
höra hur han ser på saken. 

Roland berättar att han ar-
betat med integrationsfrågor 
i Mellerud sedan 2014. Han 

Roland Andersson är integrationskoordinator i Melleruds kommun.

var under 2016 både fiberlots 
och integrationskoordinater 
men sedan den 1 september 
i år är han enbart integra-
tionskoordinator. En inte-
grationssamordnare anställ-

des i februari 2015, då var det 
två som arbetade med inte-
grationen, men denna person 
slutade efter sex månader.  

Roland är medveten om 
kritiken som riktats mot 

kommunens integrationsar-
bete, men menar att man inte 
kunde göra mer än det som 
gjorts. 

– Melleruds kommun var 
den kommun i Västra Göta-
land som i förhållande till sin 
befolkning tog emot flest 
nyanlända. Under 2015 kom 
väldigt många och det blev 
inget andrum 2016 då många 
familjemedlemmar kom ef-
ter. Det fanns en period drygt 
tusen personer på de olika 
boendena i kommunen. Uti-
från min synvinkel har det 
ändå fungerat väl. Vi har 
jobbat med bosättningar, 
skola, barnomsorg och att de 
vuxna får SFI och samhälls-
orientering, en kommuns 
åligganden enligt lag och vi 
har fått det att fungera. Vi har 
lyckats ta emot alla, plus 
barn, säger Roland.

Lugnare i dagsläget

I dagsläget är 487 personer, 
247 vuxna och 213 barn, 
kommunplacerade i Melle-
rud. 

Roland tycker att samarbe-
tet med Arbetsförmedlingen, 
Individ- och familjeomsor-
gen och SFI utvecklats bra 
och berättar att en integra-
tionshandläggare som varit 
föräldraledig kommer till-
baka i december.

Om en ny, koordinator 
kommer att tillsättas efter 
årsskiftet vet inte Roland 
Andersson. Han får förord-
nandet sex månader i taget 
och hans nuvarande förord-
nande går ut i vid årsskiftet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fornlämningar funna på platsen för äldreboendet
Under det pågående plan-
arbetet inför byggandet 
av ett äldreboende på Än-
genäs har Melleruds kom-
mun blivit överraskad av 
ett besked om eventuella 
fornlämningar på platsen.

När detaljplanen var ute för 

granskning krävde Länssty-
relsen i Västra Götaland att 
en översiktlig arkeologisk 
undersökning skulle göras. 
Den gjordes, på kommunens 
bekostnad som är praxis i 
sådana fall, och man fann vad 
man tror är en fornhistorisk 
boplats precis på den plats 

äldreboendet var tänkt att 
byggas.

– Kommunen kan inte 
klandras för att detta fram-
kommer så sent i processen. 
Det är Länsstyrelsen uppgift 
att granska sådana frågor och 
där missade man att göra det 
när detaljplanen var ute på 

samråd (ett tidigare skede i 
processen), säger Jan 
Skeppstedt, stadsarkitekt i 
Melleruds kommun.

Stanna och gräva ut

Man har nu två alternativ att 
ta ställning till. Antingen blir 

För andra året i rad arrang-
erades en arbetsmark-
nadsmässa för utbildning 
på Högskolan väst i Troll-
hättan. Syftet med dagen 
var att skapa kontaktytor 
mellan studenter och ut-
bildningssamordnare. 
Med tanke på att lärarbristen 
är ett bekymmer, inte minst 
för de mindre kommuner 
som ligger en bit ifrån utbild-
ningsorterna, var detta ett 
värdefullt tillfälle att infor-
mera blivande lärare om 
Melleruds verksamheter och 
om Mellerud som boendeort 
att flytta eller pendla till. 

Ett trettiotal utställare 
fanns på plats och förutom de 
flesta kommunerna i Fyrbo-
dal deltog i år även Skövde 
och Lidköpings kommuner.  
Under dagen kunde studenter 
och besökare besöka semina-
rier och föreläsningar, alla 
med en anknytning till ut-
bildning och lärande.

man kvar på stället man tänkt 
bygga på och gör den arkeo-
logiska förundersokning 
som krävs för att se om fyn-
den är av värde. Även denna 
får kommunen betala.

– Har vi tur är lämningarna 
av ringa värde. Men hittas 
intressanta lämningar kom-
mer det att ta tid innan vi kan 
bygga, säger Skeppstedt.

Flytta boendet
Alternativ två är att man flyt-
tar äldreboendets placering, 
eftet att ha slagit fast var 
lämningarna finns  och läg-
ger boendet vid sidan om,  
där villatomter var tänkta.

Att flytta äldreboendet till 
en helt annan plats, till exem-
pel till kvarteret Ugglan, där 
”Torstenssonhusen” stod, är 
inget alternativ. 

– Vi gör en sammanställ-
ning av alternativen nu. Be-
slut ska tas i kommunstyrel-
sen i början av november. 
Detta var en överraskning för 
oss. Tydligen var det popu-
lärt att bo i Mellerud även på 
stenåldern, säger Jan 
Skeppstedt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

På platsen där äldreboen-
det ska byggas har forn-
lämningar hittats. Detta 
kan försena byggstarten. 
Kommunen har nu två al-
ternativ att överväga.
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O’Regan levandegör historien
Under måndagen 9 ok-
tober fylldes Sparbanks-
salongen med historie-
intresserade åhörare. 
TV-profilen och histori-
kern Christopher O’Regan 
var på besök från Stock-
holm och föreläste om 
1700-talet i ”Försvunnet 
så som en dröm”. 
Christopher O’Regan blev 
introducerad till 1700-talet 
redan som liten. Hans föräld-
rar tog med honom på mu-
seum och var noga med att 
berätta historia för honom. 

– När jag var sju år var jag 
inte intresserad av Sagan om 

Ringen, utan jag ville istället 
läsa om Gustav III, berättade 
han innan föreställningen. 

Senare i livet fick han 
syssla med det han brinner 
för och älskar. 

O’Regan inledde med att 
diskutera frågan kring varför 
det är så viktigt att syssla med 
historia, varför ska man bry 
sig om det som har hänt när 
man istället kan bry sig om 
det som är nu. 

Han spräckte hål på detta 
med ett citat av Simone Weil; 
”Om man inte känner till det 
förflutna, förstår man inte 
nutiden och är inte lämpad att 
forma framtiden”. 

Den dryga 60 minuter 
långa föreläsningen var ett 
samarbete mellan Kulturbru-
ket på Dal, biblioteket och 
Hälsorådet och handlade om 
1700-talet. Saker vi har hört, 
saker vi bör ifrågasätta och 
som O’Regan sa själv ”God-
bitar ur det han sysslar med”.

Skulle upptäcka saker
Han fick publiken att ställa 
frågan ”Vad hade vi tänkt om 
vi hade hamnat i 1700-talet 
nu?” och trodde att vi med stor 
sannolikhet skulle upptäcka 
att en hel del saker vi antagit 
om denna tidsperiod förmod-
ligen inte skulle se så ut. 

Han nämnde också att vi 
har en del att lära av denna 
tidsperiod, då vi nuförtiden 
ofta stressar alldeles för 
mycket. På 1700-talet var tid 
inte lika viktigt, man visste 
ju inte ens vems klocka som 
faktiskt gick rätt. 

Föreläsningen bjöd på 
många skratt och lärorika 
anekdoter. Åskådarna hade 
en hel del frågor och O’Regan 
stannade kvar och diskute-
rade dessa efteråt. 

Karolina Wessman

Christopher O’Regan stannade kvar och svarade på frågor efter före-
ställningen. 

Fler glashus är på gång 
Dalslands natur ska locka 
stressade turister till Sve-
rige. Att spendera tre dygn 
i den dalsländska naturen 
är rätt medicin mot stress 
och för ökat välbefin-
nande. 
När fem personer med hek-
tiska yrken deltog i en case-
studie och spenderade 72 
timmar i naturen på den 
dalsländska ön Henriksholm 
minskade deras stressnivåer 
med 70 procent. 

Initiativet från Visit Swe-
den och Turistrådet Västsve-
rige, The 72 Hour Cabin, har 
redan fått internationell 
uppmärksamhet. Nu passar 
den dalsländska besöksnä-
ringen på att utnyttja tillfället 
och göra en satsning på na-
turturism.

De stressade 
En polis från Tyskland, en 
taxichaufför från Frankrike, 
en eventkoordinator från 
USA samt en programledare 
och en journalist från Stor-
britannien flyttade i början av 
september in i varsitt hus av 
glas på Henriksholm i Dals-
land. 

Under 72 timmar följdes 
deras välbefinnande och 
hälsa upp av svenska stress-
forskare, medan de fick ägna 
sig åt kräftfiske, bastubad, 
matlagning över öppen eld, 
kajakpaddling och annat som 
svenskar tycker om att göra i 
naturen.

– Intresset för naturnära 
upplevelser växer i världen 
och det gör nyfikenheten på 
Sverige också. Genom The 
72 Hour Cabin vill vi skapa 

uppmärksamhet för det spe-
ciella band som svenskar har 
till naturen och bjuda in ut-
ländska besökare att också ta 
del av det, säger Jennie 
Skogsborn Missuna, Cheif 
Experience Officer på Visit 
Sweden.

Hållbar turism
The 72 Hour Cabin är en del 
av programmet Hållbar na-
tur- och ekoturism på lands-
bygden, en satsning från re-
geringen. Det finns ett stort 
engagemang även i den lo-
kala och regionala besöksnä-
ringen i Dalsland när det 
gäller att utnyttja uppmärk-
samheten. 

Från och med 9 oktober i 
år kommer det att finnas möj-
lighet att från och med nästa 
vår boka en 72 Hour Cabin-
upplevelse liknande den som 
de fem personerna i casestu-
dien fick. Fler besöksnä-
ringsföretag i Dalsland har 
tagit fram glashus som kom-
mer att vara på plats våren 
2018.

Lokala krafter 
Bakom byggnationen av 
glashusen står ett lokalt före-
tag, Fridh & Hell’s Bygg AB 
i Bengtsfors. För ritningarna 
står Jeanna Berger, arkitekt-
studerande dotter i familjen 
Berger, som äger Hen-
riksholm.

– Det känns väldigt kul att 
se det lokala engagemang 
som har uppstått kring The 
72 Hour Cabin. Turistrådets 
samverkan med Dalslands 
Turist AB och de lokala be-
söksnäringsföretagen slutar 

inte med The 72 Hour Cabin. 
Vi ser stor potential i Dals-
land och kommer att fort-
sätta arbeta tillsammans för 
att profilera Dalsland som en 
naturdestination i Västsveri-
ge, säger Ann-Charlotte 
Carlsson, chef marknad och 
kommunikation, Turistrådet 
Västsverige.

Uppmärksammat
The 72 Hour Cabin ska nå 
potentiella sverigeresenärer i 
USA, Storbritannien, Frank-
rike och Tyskland. Redan i 
samband med deltagarnas 
vistelse på Henriksholm i 
september skrev flera tongi-
vande internationella medier 
om initiativet, glashusen och 
om svensk natur. 

En av de fem deltagarna 
beskrev sin dalslandsupple-
velse som en ”life changing 
experience”.

Den 8 oktober publicera-
des den brittiske journalisten 
Chris Leadbeaters text om 
sina dagar i Dalsland i The 
Telegraph. 

– Som dalslänning och 
verksam inom besöksnä-
ringen känns det naturligtvis 
fantastiskt att se det genom-
slag som The 72 Hour Cabin 
har fått internationellt. Ge-
nom att sätta de så uppmärk-
sammade och lokalt produ-
cerade glashusen i 
skyltfönstret, hoppas vi 
kunna locka fler naturintres-
serade besökare både från 
Sverige och från utlandet, 
säger Johan Abenius, vd 
Dalslands Turist AB.

The 72 Hour Cabin 
på den dalsländska 

ön Henriksholm. 
Foto: Magnus Klang.

Tre av Miljöpartiet i Melle-
ruds profiler, Sofia Falan-
der, Mohamed Mohamed 
och Tony Johansson, del-
tog på partiets region- och 
kommundagar i Borås vid 
månadsskiftet. 
Där fick de chansen att 
språka med några av partiets 
ledande politiker i riksdag 
och regering. En stor del av 
helgen ägnades åt migra-
tions- och asylpolitik, där 
Miljöpartiet har tagit flera 
tuffa och svåra beslut, men 
samtidigt kräver en ny lag för 
ensamkommande asylsö-
kande barn.

– I Mellerud är vi särskilt 
glada över att såväl Gustav 
Fridolin som Alice Bah 
Kuhnke i samverkan med vår 
gruppledare i riksdagen, Ma-
ria Ferm, står upp för en ny 
lagstiftning som innebär att 
de tusentals asylsökande 
ungdomar som har väntat i 
flera år på beslut, ska få 

stanna utan risk för att bli 
hemlösa, hemskickade eller 
papperslösa, säger Sofia Fa-
lander, en av MP Melleruds 
toppkandidater inför valet 
2018. 

Mellerudsborna var glada 
för att Miljöpartiet i reger-
ingen har tagit ansvar i ett för 
landet mycket svårt läge, 
samtidigt som de uttryckte 
stolthet över att partiet mål-
medvetet och metodiskt dri-
ver på för att stärka landets 
klimat-, miljö- och solidari-
tetsinsatser.

– Sedan Miljöpartiet kom 
med i regeringen så har det 
tagits mer än 50 viktiga kli-
mat- och miljöbeslut och det 
syns i såväl budget som i 
lagstiftning och förordning-
ar, säger Mohamed Moha-
med som var MP Melleruds 
ombud med rösträtt under 
helgens möte.

Bland besluten som Miljö-
partiet arbetat fram märks en 

ny svensk klimatlag som gör 
att alla regeringar måste följa 
klimatmålen, framförhand-
landet av Parisavtalet där 
Sveriges miljöminister spe-
lade en avgörande roll, samt 
en överenskommelse mellan 
partierna om 100 procent 
förnybar el år 2040. Därtill 
har Miljöpartiet lyckats sän-
ka momsen på mindre repa-
rationer och också infört av-
drag på reparationer av 
vitvaror i hemmet.

– I en tid när inköpspri-
serna för dyra hemprodukter 
sänkts i förhållande till hus-
hållens inkomster, så måste 
vi motverka slit- och släng-
mentalitet genom att satsa på 
de företag som främjar åter-
bruk och reparation. Därför 
är sänkt moms och avdrag för 
sådana insatser nödvändigt, 
menar Tony Johansson som 
är lokal gruppledare för Mil-
jöpartiet i Mellerud.

På bilden syns Mohamed Mohamed, Sofia Falander, Gustav Fridolin, Tony Johansson, Alice Bah Kuhnke och 
Göran Olofsson. Gustav och Alice är ministrar, Göran Olofsson ordförande för Gröna Seniorer och de tre 
övriga är lokala mellerudsbor. Foto: Madeleine Jonsson.

Miljö och rättvisa på 
agendan för MP 
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Islam och människan

Dr Abdulrashid föreläste om grundpelarna inom islam. Foto: Privat.

Onsdagen den 11 oktober 
hölls en föreläsning i Kul-
turbruket på Dal med syfte 
att skapa en plattform för 
dialog kring islam. Vad är 
egentligen islam? Alla 
inbjudna fick chansen att 
ställa frågor till föreläsa-
ren och på så sätt känna 
sig delaktiga i arbetet med 
att motverka fördomar 
och hatspridning. 
Dr Abdulrashid intog scenen 
och föreläsningen handlade i 
mångt och mycket om islams 
syn på människan och vad 
islam säger om människan 
och hennes andlighet. 

Rashid pratade om grund-
pelarna inom islam och hur 
de står i relation till männis-
kan och hennes sätt att vara i 
den verklighet hon befinner 
sig inom. Han pratade även 
om hur islam som religion 

förhåller sig till det andliga 
sökandet och hur islam upp-
manar människor att vara 
och agera i sin omgivning 
och i förhållandet till varan-
dra. 

Syfte att motverka 
Syftet med denna föreläs-
ning var att skapa ett arbete 
som ska hjälpa samhällets 
alla parter att samlas och föra 
dialog för att motverka de 
fördomar och det hat som 
dessvärre har fått stor sprid-
ning och vunnit mark de se-
naste åren, i och med den 
massiva medierapportering 
om islam som varit och all 
den hets och hatverksamhet 
som förekommer på sociala 
medier. 

När föreläsningen var slut 
fanns det möjlighet för alla 
besökare att ställa frågor och 

bidra med dialog och också 
få svar på frågor som man 
kanske tänkt på mycket. 

Bemöta och motverka
Att bemöta och motverka 
fördomar är inget lätt arbete 
och det kräver mycket tid och 
tålamod, men det börjar all-
tid med öppna och transpa-
renta dialoger där inga frågor 
ska vara fel att ställa. 

Dialogen efter föreläs-
ningen kom att handla 
mycket om jämlikhet och 
kvinnan och mannens jäm-
ställdhet inom islam. Många 
frågor handlade just om 
kvinnliga rättigheter inom 
islam och det beror säkerli-
gen på det debattklimat som 
råder och den massiva sprid-
ningen av fördomar och fel-
aktigheter som existerar i 
hela vårt samhälle. 

Dialogen var bra och 
många fick känna sig delak-
tiga i ett samtal på lika villkor 
och där islam stod i fokus, 
men även hur islams roll i 
vårt samhälle kan se ut. 

Många av besökarna på 
föreläsningen hade yrkesrol-
ler inom offentlig verksam-
het och därmed fanns det 
många representanter där 
som varje dag möter fördo-
mar och måste hantera dem. 

Ett kontinuerligt arbete
Arbetet med att motverka 
fördomar och sprida kunskap 
och förståelse i samhället får 
aldrig stå stilla, utan måste 
alltid vara aktivt och dyna-
miskt. Därför planeras fler 
föreläsningar i en serie som 
syftar till att gå djupare in i 
islam och dess budskap, men 
också att närma sig de stora 

– en föreläsning med dialog

samhällsfrågorna om terro-
rism, fundamentalism och 
extremism. 

Nästa föreläsning kommer 
att gästas av Ahmed Mufti 
från Göteborgs moské som 
har som specialitet att före-
läsa för personer från myn-
digheter eller offentliga 
verksamheter. Han har också 
arbetat mycket med alla de 
saker som de som väljer att 
komma till islam upplever 
och går igenom. 

Hans rika kunskap och 
stora erfarenhet av islam i det 
västerländska samhället ger 
besökarna en unik möjlighet 
att få föra ytterligara dialog, 
islams roll i vårt samhälle 
och om hur vi på bästa sätt 
tillsammans bygger ett sam-
hälle där vi alla står sida vid 
sida utan fördomar och räds-
lor för det vi inte vet något 
om.

Melleruds islamiska förening 

Bygger nytt hälsocenter i Mellerud

Skiss över den planerade byggnaden som ska innehålla Fysiofokus hälsocenter.

Det privata vårdföretaget 
FysioFokus expanderar 
och behöver större lo-
kaler. Därför gör man en 
mångmiljonsatsning på 
att bygga ett hälsocenter 
i egen regi i kvarteret Spju-
tet, på tomten i hörnet 
Holmsgatan och Snickar-
gatan i Mellerud.
Om allt går enligt planerna 
ska de nya lokalerna stå in-
flyttningsklara sommaren 
2018. Det handlar om en 
byggnad med två våningar, 
där bottenvåningen är på 
drygt 850 kvadratmeter. Inn-
anför entrén ska mittendelen 
består av träningssalen, som 
blir öppen ända upp till nock. 
Som två ”vingar” på vardera 
sidan om träningssalen blir 
det rum för behandlingar, 
träning och med konferens-
möjligheter. Dessutom pla-
neras kök och en kiosk på 
nedre plan.

På andra våningen består 
varje ”vinge” av cirka 250 
kvadratmeter yta – lokaler 

som ska hyras ut till intres-
senter med hälsa- och idrotts-
anknytning.

Verksamhetschef är Valen-
tijn Schneider. Han är legiti-
merad fysioterapeut och 
driver företaget med hustrun 
Ellen. Idag är ytterligare två 
legitimerade fysioterapeuter 
anställda; Ruurd (Rulle) Vis-
ser och Michael Koenekoop. 
Britt Otterdahl Sundlo är ar-
betsterapeut.

Vill anställa
– Men vi hoppas kunna an-
ställa två fysioterapeuter och 
en arbetsterapeut till. Målet 
är att ha receptionsdisken 
bemannad hela tiden och ha 
en tränare på plats i tränings-
salen också, säger Ellen.

Anledningen till satsning-
en är att FysioFokus nuva-
rande lokaler i Rådahallen 
inte är lämpade för en ut-
veckling av verksamheten. 
Diskussioner har även förts 
med Melleruds Handel om 
att hyra lokal i det planerade 

Preliminär skiss över entrén och träningssalen på bottenvåningen. Tomten är belägen i hörnet Holmsgatan och Snickargatan.

köpcentrat, men det visade 
sig bli för dyrt. För att kunna 
utveckla företaget har man 
utrett möjligheten att bygga 
lokaler i egen regi.

– Framförallt eftersom det 
inte finns några befintliga 
lokaler som är tillräckligt 

stora eller som klarar alla 
tillgänglighetskrav som Väs-
tra Götalandsregionen krä-
ver. En upphandling pågår 
och vi har fått in offerter 
angående entreprenaden, 
förklarar Valentijn.

Nya detaljplanen
Den gamla detaljplanen om-
fattar bostadsändamål, men 
området är idag obebyggt. 
Den nya detaljplanen, som 
ska klubbas i fullmäktige i 
slutet av månaden, ska möj-
liggöra byggnation av loka-
ler för småindustri, handel, 
enklare vård och kontor. 
Samma dag har byggnads-
nämnden på sitt bord att 
klubba igenom bygglovet.

Kommunen har genomfört 
en naturinventering och en 
geoteknisk undersökning av 
kvarteret Spjutet, på uppdrag 
av länsstyrelsen.

– Tomten passar så bra för 
oss eftersom den ligger nära 
E45, busshållplats och dess-
utom går Rondenbussarna 
förbi där. Det är också posi-
tivt att det är nära till idrotts-
platsen och skolan, säger 
båda.

Planen är att fortsätta satsa 
på vård och rehab som idag 
och även satsa på friskvård 
för grupper samt förebyg-
gande rehabträning.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 
airbag och motorstyrning

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

DÄCK

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

EKONOMITJÄNSTER

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 mail. info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

EKONOMI AB

Tel. 0530-130 25

•Bokföring      •Bokslut  
•Deklaration   •Rådgivning

Välkommen att ringa oss för information!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

FRISKVÅRD

STÄD

Utför det mesta inom gräv

LEDIG ANNONSPLATS

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNINGREP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Ledig annonsplats
Vill du att ditt företag ska synas

Ring 0530-125 40 för info och pris

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Tel. 070-716 36 60
jaentreprenad.se Följ oss på

GRÄV

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

VVS
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Ny skyltning mot centrum

Gabriella Hemme arbetar med Melleruds nya översiktsplan.

Näringslivsutvecklare Jenni Hagman till höger informerade om förslaget om ny skyltning i tätorten.

Kommunalrådet Tommy W Johansson (S) menar att översiktsplanen är 
en kommuns viktigaste dokument för den framtida utvecklingen.

Patrik Tellander, förråds- och renhållningschef, visade bilder på olika 
skyltningsförslag.

Gunther besökte Bäckefors

Penilla Gunther (KD) besökte Facklan i Bäckefors för att presentera 
partiets alternativ till regeringens budget för 2017/18 lokalt.

För en tid sedan presen-
teras Kristdemokraternas 
alternativ till regeringens 
budget för 2017/18 lokalt, 
av  riksdagsledamot Penilla 
Gunther från Trollhättan, 
som är partiets närings-
politiska talesperson.
Gunther fanns på plats i val-
kretsen Västra Götaland 
Norra (Fyrbodal) för att be-
rätta om de satsningar som 
KD gör. För  Dalslands del 
förlades besöket till  Färdshu-
set Facklan i Bäckefors.

Sammantaget var beskedet 
att Kristdemokraterna satsar 
på sjukvård, arbetslösa och 
pensionärer i sitt budgetför-
slag.

– Med vår budget satsar vi 

på att återupprätta Välfärds-
löftet. Vårdköerna ska mins-
ka, äldre ska beredas plats på 
äldreboenden och sänkt skatt 
för alla – även för arbetslösa 
och sjukskrivna, framhöll 
hon.

Gunther framhöll att KD 
prioriterar en skattesänkning 
som omedelbart avskaffar 
skillnaden i beskattning mel-
lan pensionärer och löntagare 
och därtill ett kraftigt förbätt-
rat bostadstillägg. För senio-
rer som vill jobba återställs 
socialdemokraternas skatte-
höjningar och jobbskatten 
sänks. 

– Våra äldre behövs på ar-
betsmarknaden, sade 
Gunther.

Partiet vill vända utveck-

lingen så att vårdköerna 
minskar genom att införa fler 
vårdplatser, förstatliga spe-
cialistsjukvården i högre 
grad så patienter får snabbare 
och bättre vård, men på sär-
skilda platser i landet. 

– Kristdemokraterna vill 
också säkra assistansersätt-
ningen för dem som behöver 
enligt LSS.

Penilla Gunther poängte-
rade behovet av fler arbets-
tillfällen för de som står 
mycket långt ifrån arbets-
marknaden. Det ska ske ge-
nom att Kristdemokraterna 
tillför medel för handledare 
och verksamhetsledare för 
arbetsintegrerande sociala 
företag.

– För mig som kristdemo-

krat är det också viktigt att de 
skattesänkningar som görs, 
ger något till alla – även de 
som är sjukskrivna och ar-
betslösa. Ett samhälle måste 
inkludera alla och där ingår 
såväl ekonomisk som per-
sonligt trygghet som ökat 
antal poliser i närområdet. 
Därför satsar vi på att poli-
serna ska bli 10 000 fler och 
med större lokal förankring, 
säger Penilla Gunther. 

Under senaste köpman-
naföreningsmötet infor-
merades det bland annat 
om förslag på ny skyltning 
mot Melleruds centrum.
Först ut var Gabriella Hem-
me som informerade om den 
nya översiktsplanen och de 
digitala verktyg man använ-
der för att ge sina åsikter. Det 
anordnas även ett antal dia-
logmöten runt om i kommu-
nen där allmänheten bjuds in.
– Mellerud har en otrolig 
potential. Ta vara på chansen 
att vara med och påverka, 
uppmanade Gabriella Hem-
me, projektledare för arbetet 
med den nya översiktspla-
nen.

Tommy W Johansson (S), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, framhöll att en över-
siktsplan kanske är det vikti-
gaste dokumentet en 
kommun har för sin framtida 
utveckling.

– Man beräknar att Göte-
borg växer med upp till  
230 000 invånare fram till år 
2030. Den ökningen kom-
mer absolut att påverka Mel-
lerud och Dalsland. Idag har 
vi en utpendling på 1 230 
personer varje dag och en 
inpendling på cirka 630 per-
soner dagligen – inklusive 
skolbarnen. Jag tror planen 
blir vägledande fram till 
2030, konstaterade Johans-
son.

Förbättrad skyltning
Patrik Tellander och Jenni 
Hagman har gjort en inven-

tering av skyltningen mot 
centrum och presenterade 
sitt förslag. Bakgrunden är 
att handlarna i centrum efter-
lyst en förbättrad skyltning 
mot centrum.

– Skyltar längs E45 måste 
man ansöka om till Tra-
fikverket och vi vill få in era 
önskemål innan vi skickar in 
ansökan. Kommunen kan 
inte ansöka för privata före-
tag. Så vill någon privat fö-
retagare ha en skylt längs 
E45 måste man ansöka om 
det själv, förklarade Tellan-
der.

I kommunens förslag 
fanns två skyltar från varje 
håll på E45, en där det står 
Centrum 1 km och en med 
Centrum 500 meter. Symbo-
ler som visar att det finns 

parkeringar, restauranger 
och handel med mera står på 
önskelistan. 

Dessutom föreslås fler 
skyltar som visar vägen till 
centrum plus skyltar som 
förtydligar vägen mot E45, 
resecentrum och Kulturbru-

ket på Dal. Här handlar det 
om skyltar längs vägar som 
är kommunens ansvarsom-
råde. 

Leda besökare till torget
– Det viktigaste är att leda 
besökare till torget, därifrån 

tar man sig till fots till buti-
kerna. Vi behöver också 
kunna leda in turister från 
campingar som har med sig 
husvagn. Från resecentrum 
ska det finnas skyltar för 
både gående och bilburna 
mot centrum. Vid placering-
en av en del skyltar måste det 
till en diskussion med fastig-
hetsägare, sade Tellander.

– Vi har dessutom sex in-
formationsskyltar i kommu-
nen. De behöver uppdateras 
och vi tar in offerter om att 
byta ut eller renovera dem. 
Målet är att de ska vara upp-
daterade till nästa säsong, 
berättade näringslivsutveck-
laren Jenni Hagman.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 12 
augusti  haft årets familjefest. 
Samling 14.28 vid Alabama 
å de 40 rövarnas klubblokal.
God uppslutning av medlem-
marna.

När alla anlänt tog ar-
rangörerna, nr:2 och 9, med-
lemmarna till en avskild plats 
för att hälsa välkomna på 
sedvanligt vis. Ity vädret 

kom från England uppsattes 
den officiella Hälgepresen-
ningen som vindskydd.

Därefter vidtog sittande 
tipspromenad. Då frågorna 
var av osedvanligt svår natur 
infann sej en för föreningen 
ny företeelse, tystnad.

Efter tipspromenad tändes 
grillarna och i väntan på 
glödbädd genomfördes da-
gens 2:a tävling, strumpbyx-

bowling, mycket sevärt!
Så var glödbädden klar  

och grillning vidtog. När 
ätandet avklarats blev det ny 
tävling, gissa meter. Med 
hjälp av denna tävlings resul-
tat samt speciell beräknings-
koefficient framkom följan-
de prislista: 1:a pris, långt 
skohorn i plast,till  nr:2s fru. 
2:a pris, 2 skohorn i mindre 
storlek av metall till nr:10 

samt 3:e pris, 3 skohorn i 
olika storlekar av plast, till 
nr1:s sambo  som även fick 
tröstpris bestående av 1 påse 
gott o blandat.

I barntävlingen blev det 
delat 1:a pris mellan Emil 10 
år och Peter 11 år, varsin 
godispåse. Ett extra tröstpris 
till Pernilla 24 år, som via 
krokodiltårar visade sin be-
svikelse över utebliven seger 

i barntävlingen. När alla 
priser utdelats blev det hyll-
ningsceremoni då 2 av med-
lemmarna under året, nr:3 
och nr:10 fyllt hedersamma 
50 år!

De förärades varsin kläd-
sam tröja med extravagant 
tryck specialdesignat av 
ordförande nr:1.

Efter hyllningar, applåder 
och jubel fortsatte kvällen 

under stort gemyt. Under ett 
regnuppehåll avgjordes även 
årets kubbtävling, FHV vs 
Gullans Vänner.

Som seden bjuder vann 
Gullans Vänner för husfri-
dens skull.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG I8 OKTOBER 2017

Seger i kvalmatchen– kan räcka till div. 4

Tränarduon lämnar 
efter två säsonger

FOTBOLL 
Efter två år lämnar nu 
tränarduon Thomas Mag-
nusson och Avni Hajzeri 
Tösse IF. 
– Vi lämnar vårt tränarupp-
drag. Jag jobbar i Timrå och 
det fungerar inte att kombi-
nera, meddelade Magnusson 
via sms.

Duon har haft två svängiga 
säsonger sedan man kom 

från IFK Åmål 2016. Det har 
varit mycket ruljangs på spe-
lare och två mittenplace-
ringar i division 5. Denna 
säsong kunde man dock 
klättra om Fengersfors IK i 
tabellen, som var ett av de på 
förhand uppsatta målen.

Vem som tar över Tösse till 
2018 är ännu inte klart.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Svea” lämnar HIF efter kvalsegern
FOTBOLL 
Efter lördagens kval-
match stod det klart att 
Michael ”Svea” Eriksson 
lämnar Håfreström. Hu-
vudtränaren gjorde en fin 
säsong tillsammans med 
sin assisterande Argjend 
Mollapolci, men kliver nu 
av sitt uppdrag.
– Det är skönt på ett sätt, men 
tråkigt också. Vi har haft en 
rolig säsong men det tar 
mycket tid, berättar före 
detta huvudtränaren Michael 
Eriksson.

Det kan fortfarande bli en 
plats i division 4 för Håfre-
ström nästa säsong, men då 
blir det utan Eriksson. Istället 
kan det bli Argjend Molla-
polci, assisterande tränaren 
som även spelat denna sä-
song pratar just nu med klub-
ben om en fortsättning.

– Det är jättetråkigt att han 
slutar. Men jag vet inte något 
än, får se längre fram, säger 
Mollapolci.

Michael ”Svea” Eriksson, i bakgrunden, lämnar Håfreström efter att kvalet till division 4 är färdigspelat.  
Foto: Tobias Coster

Ordförande i Håfreströms 
fotbollssektion, Kjell-Arne 
Karlsson berättar att de kom-
mer inleda samtal med Arg-

jend, när det vet hur kvalet 
slutar.

– Vi kommer att sitta ner 
med Argjend, men vi har inte 

pratat om i vilken roll än. Vi 
tar det efter hand, berättar 
Karlsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Återkomst för 
Johansson till 
Åsebro/Brålanda

FUTSAL 
Nu kan Åsebro/Brålanda 
räkna hem sitt tredje ny-
förvärv för hösten, 26-åri-
ga  Emma Johansson som 
återvänder hem till Dals-
land från Norrland.
Efter många säsonger i IFK 
Arvidsjaur återvänder nu 
Emma Johansson till Åse-
bro/Brålanda. Det blir först 
futsalspel för Emma, innan 
utesäsongen drar igång även 
för hennes del.

– Hon kommer att spela 
både futsal och utomhus för 
oss, bekräftar Eric Bengts-
son Mueller från damernas 
fotbollssektion.

Emma har tidigare både 
stått i mål och varit utespe-
lare, men vilken position det 
blir för henne i Åsebro/Brå-
landa är ännu inte klart.

Bengtsson aviserar för yt-
terligare nyförvärv inom 
kort, då tre spelare tränar 
med klubben i dagsläget.

Åsebro-Brålanda värvar på nytt, 
Emma Johansson återvänder till 
damlaget efter flera år i IFK Ar-
vidsjaur. Foto: Åsebro/Brålanda 

”Vi skall vara mest 
tränade 2018”

FOTBOLL 
Trots att fotbollen knappt 
har landat efter säsongen 
drar Brålanda redan nu 
igång förberedelserna 
inför 2018. I lördags hade 
man upptaktsträff inför 
säsongen i division 5.
– Vi skall fortsätta träna hårt 
och öka dosen ytterligare. 
Sedan denna säsong tränade 
vi lika mycket som Mellerud 
i division 4, men nu skall vi 
upp på fyra-fem pass i veck-
an innan jul, berättade fot-
bollssektionens Lars An-
dersson.

Entusiasmen lyser när man 
pratar med Andersson som 
blickar mot kommande sä-
song med tillförsikt.

– Jag är stolt över att vi har 
ett ungt lag med brålanda-
killar. Sedan gör det inget om 

någon spelare skulle komma 
utifrån och spela här, men 
stommen skall vara från Brå-
landa, påpekar Andersson, 
vars lagbygge leds av Ronny 
Fredriksson.

– Ronny är oerhört enga-
gerad och laddad för en ny 
säsong. Han har varit väldigt 
bra denna säsongen och kil-
larna tycker om honom, be-
rättar Lars Andersson.

De enda spelarna som är 
aktuella för laget i dagsläget 
är comebackande Oskar An-
dersson och Albin Anders-
son, som båda varit knäska-
dade. Starka tillskott till den 
unga talangfulla truppen.

– Vi har pratat med ett par 
spelare med brålandaanknyt-
ning, men inget jag kan gå ut 
med än, berättar Andersson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Segrar till Kristin och Michelle
HÄSTSPORT 
I Vartofta gick förra hel-
gen andra omgången av 
Ridsportallvenskans div 
II-serie av stapeln. Kristin 
Hammarsträng, Dalslands 
HsK, red hem segern i en-
metersklassen och däref-
ter en tredjeplacering i 1,10 
med Laika.
För lagets del fick man (på 
grund av sjukdom) rida med 
tre ekipage istället för fyra. 
Här blev resultatet 0 + 4 + 8 
fel, vilket innebar att man 
hamnade på plats sex av sex. 

Michelle Petersson, också 
DHsK, tävlade samma helg 
hos Kungälvs HsK. Hon 
hade båda sina ponnyer med 
sig och inledde med att fixa 
en tredjeplacering med 
Lindåsens Castle Dancing 
Lady i lätt D-klassen och 
fortsatte med en andraplace-
ring i lätt C.

Med sin andra ponny, 
Hembys Donatella, blev det 

gulblå rosett och seger i lätt 
C-klassen och därefter i täv-
lingsdagens sista klass, lätt 
C+, ånyo en andraplats – nu 
med Lady. Full pott för Mi-
chelle och hennes båda pon-
nyer således! 

Helgens lokala tävlingar i 
Essunga betydde nya fram-
gångar för DHsK-ekipagen. 
Under lördagen var det pon-
nyhoppning och här red 
Selma Hansson hem som 
främst en andraplacering 
med Menai Skylark i lätt C 
och en tredjeplacering med 
Shanbo Lucy i lätt D.

Tuva-Lisa Carlsson fixade 
två placeringar, dels i lätt C 
där hon blev tvåa med Red 
Hot Maximilian och dels i 
lätt D, där det blev en sjät-
teplacering. Under sönda-
gens hästhoppning blev det 
placering för Malin Nilsson 
och Sweetheart i enmeters-
klassen.

I Lidköping stod nationellt 

Kristin Hammarsträng och Laika efter gott tävlingsresultat i Vartofta. 
Foto Privat.

tävlingsmeeting på agendan, 
med klasser från 1,20 – 1,40. 
Här fixade Hanna Norrman, 
också DHsK, placering i en 

av 1,20-klasserna med Ho-
ney Pie. 
 Ing-Marie Norrman – Jag kan tyvärr inte av-

slöja namnen då de inte har 
bestämt sig ännu, berättar 
han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 
Kungshamns IF

4-1 (3-1)
Kval till division 4

Målskyttar: 
5’ 1-0 Flamur Mollapolci
20’ 2-0 Flamur Mollapolci
26’ 2-1 Jesper Lindskog
32’ 3-1 Burim Avdijaj
88’ 4-1 Florijan Fejzulovic

FOTBOLL 
Håfreström vann i lördags 
sin andra kvalmatch, mot 
Kungshamns IF med 4-1. 
Efter förra helgens snöp-
liga förlust lyckades laget 
resa sig och göra en ka-
nonmatch på hemmaplan.
– Vi gjorde en jättebra match, 
första halvlek var väldigt, 
väldigt bra, sade tränaren 
Michael ”Svea” Eriksson 
efter matchen.

Håfreström inledde 
matchen på strålande vis när 
Flamur Mollapolci skallade 

in 1-0 på Enis Fejzulovic 
perfekta inlägg.

– Det var ett supersnyggt 
mål, Flamur var helt outstan-
ding i denna mach. Aldrig 
sett något så bra, jobbade 
stenhårt och skapade chanser 
hela tiden, sade tränaren Er-
iksson.

Innan paus kom även tvåan 
och trean för hemmalaget  
som malde på trots att 
Kungshamn reducerade i den 
26:e minuten.

– Inför matchen ändrade vi 
till att köra med tre försva-
rare. Det var lite ovant till en 

början, men det fungerade 
väldigt bra och vi fick tryck 
framåt, förklarade Michael.

I andra halvlek blev det 
mer kamp, men Håfreström 
fortsatte pressa gästerna. 
Hemmalaget hade kunnat 
göra betydligt fler mål på de 
chanser som laget skapade.

Nu hänger spel i division 4 
nästa säsong på att Kungs-
hamn kan besegra IFK Valla 
till helgen. Men sett till lagets 
prestation i matchen mot 
Håfreström så ser det mörkt 
ut.

– Får hoppas att de kan slå 

Valla, vi skall dit och titta i 
alla fall, berättade tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

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

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

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Melleruds kommun
söker

 

Redovisningsekonom
För mer information  
www.mellerud.se

Melleruds kommun 
Storgatan 13, 464 80 Mellerud

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Sammet
Öljettlängder 399:-     MV 129:-/m

Lampskärm 79:-          Kuddfodral 79:-

TYGLADAN

Juteväv 50:-/m 

Möbeltyg 60-115:-/m

Gardinstänger 99:- 
 
Lampfötter 169:-

Vadd &  
skumgummi

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

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

KLUBBNYTT

109 personer gick promena-
den denna söndag. Svar 
vuxenfrågor: 1. 2 Örnen, 2. 
X Fyra. 3. X Kognatisk tron-
följd, 4. 1 Hale Bop, 5. X 
Thor Modéns trappor, 6. 2 
Gotlandsruss, 7. 1 Norén, 8. 
1 Kärringkånk,  9. 2 Birgitta 
Andersson, 10. X Haag, 11. 
2 En svamp, 12. 2 1980. Svar 
barnfrågor: 1. 1 Zootropo-
lis, 2. 2 Kaktusväxter, 3. X  
Fäktning, 4. 2 Addition, 5. X 
Flip flop, 6. 2 Till och med, 
7. 1 Palett, 8. X Herr Gårman, 

9. 1 Vågen, 10. 2 Draken, 11. 
1 Lava, 12. X Apotek. Skil-
jefråga: Gissa vikten på 
vedträet i gram? Svar: 473 gr.
Vinnare: 1:a pris Eivor Ver-
nersson 11 rätt 485 gr . 2:a 
pris Ingemar Wallin 10 rätt 
450 gr. 3:e pris Peter Verners-
son 10 rätt 375 gr. Extravin-
nare: Jan-Erik Pettersson, 
Maj Manchec, Sven Jansson. 
Barnvinnare: Noel Jacobs-
son, Smilla Salomonsson, 
Lova Norgren.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 15/10

Andra raka segern
HANDBOLL 
Melleruds Handbolls-
klubb har fått en flygande 
start på alla sätt och vis. 
Det nystartade damlaget 
har vunnit sina två inle-
dande seriematcher på ett 
övertygande sätt.
I den på förhand tuffa borta-
matchen mot Örgrytes hand-
bollssällskap kunde Melle-
rud vinna med 19-12 efter 
ledning från första stund. 
Hemmalaget lär ha under-
skattat dalslänningarna som 
vann andra raka matchen.

– Några i laget hörde före 

SLUTRESULTAT
Örgryte HS -

Melleruds HK
19-12 (12-6)

Div. 5 Västsverige V
Målskyttar MHK:
Caroline Falk, 7 
Jenny Eliasson, 3
Drenushe Bytyi, 2
Ella Regeskog, 2 
Egzona Selimi, 2
Therese Johansson, 2
Malin Jansson, 1

matchen att Örgrytes tjejer 
pratade om Mellerud skulle 
bli en enkel match, men de 
underskattade oss, sade se-
gertränaren Johan Eriksson.

Mellerud drog ifrån till 4-1 
tidigt i matchen och höll se-
dan tre bollar emellan sig och 
motståndarna i målprotokol-
let resten av matchen.

– Vi ägde matchen från 
början till slut, vi hade kun-
nat göra 13-14 mål till. Det 
är fortfarande kontringsspe-
let som inte stämmer, men 
det såg redan bättre ut jäm-
fört med senast, så matchträ-
ning ger resultat, berättade 
Eriksson stolt.

Trots att tränaren lyfter 
hela laget för den kollektivt 
starka insatsen så är det ändå 
målvakten Jessica Wänerlöv 
som ger störst eko i matchen.

– Hon är grym i mål, pla-
nens bästa spelare. Målvak-
ten brukar vara den svaga 
länken i lägre divisioner, 
men verkligen inte för oss, 
berättar tränaren som nu har 
två raka segrar på sitt CV.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MIF tappar tränare
– Håkan slutar

FOTBOLL 
Melleruds IF tappar sin 
assisterande tränare Hå-
kan Svensson inför nästa 
säsong. Tränaren har inte 
möjlighet på grund av sin  
jobbsituation.
Håkan ”Biffen” Svensson 
anslöt till A-truppen inför 
denna säsong, som blev en 
succe. Serieseger och upp-
flyttning i division 3, men det 
blir ingen mer säsong för 
tränaren. 

– Han var duktig och kil-
larna önskade att ha honom 
kvar, men hans jobbsituation 
gjorde att han inte kunde 
fortsätta, berättade Sven-
Anders Rydberg, ordförande 
i MIF:s fotbollssektion.

Håkan har före sin tid i A-
laget gjort många säsonger 
som ungdomstränare i klub-
ben.

Samtidigt inleds nu jobbet 
för klubben att behålla den 
trupp som gjorde seriesegern 
möjlig. Men redan nu är det 
flera klubbar som rycker i 
spelare efter den fina sä-

Håkan ” Biffen” Svensson kliver 
av sitt uppdrag som assisterande 
tränare i Melleruds IF efter bara en 
säsong i A-laget. Foto: Melleruds IF

songen. Först ut är Albin 
Broberg och Sebastian Hed-
lund, som kommer åka till 
Trollhättan för att provträna 
för division 2-klubben Skof-
tebyns IF.

– Vi hoppas att de stannar 
och att spel i division 3 
lockar killarna att vara kvar 
nästa år, säger Rydberg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70
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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

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

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

 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 Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

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

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

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

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson



MELLERUDS NYHETER22 ONSDAG 18 OKTOBER 2017

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

Melodikrysset v.42 - 21 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. 42 – 21 oktober

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Radiohjälpen i Guatemala
10.00 Fråga Lund
11.00 Gör om mig
11.20 Ebbots ark
12.20 Moraeus med mera
13.20 Engelska Antikrundan
14.20 Matiné: The boat that 
 rocked
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
23.15 Rapport
23.20 Line dejtar Norge
23.50 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
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 Seriestart: Mark och 
 Luther
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Mr. Robot
23.45 Min squad XL
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Att bo granne med 
 havet
18.40 Flykten till vildmarken
19.25 Stjärnkockens rymdmat
20.10 Till fots genom Central-
 amerika
21.00	 Seriestart:	Att	flyga:	
 Staden bland molnen
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Läraren som utmanade 
 Hitler
00.30 Lära sig leva med autism
01.25 Seriestart: Berlin-Tokyo 
 med bil
02.10 Kända byggnader berättar

21.00 Fråga Lund
  - teckenspråkstolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Doctor Foster
00.00 Vildmarkstjejer
00.40 Nationen - syntolkat
01.10 Nåt måste göras - syntolkat
01.40 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
14.55 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 Saknad
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
06.00 Community
06.20Jims 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 Van the man
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.40 My name is Earl
03.00 Family guy
03.50 American dad
04.40 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Forskare för framtiden
11.35 Au pair i Australien
12.05 Line dejtar Norge
12.35 Robins
13.05 Sverige!
13.35 Folkets musik
14.05 En kärlekshistoria
14.35 Ett riktigt hem åt alla
14.40 Molinska skrönor: En 
 busslast kärlek
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 Bästa mannen
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Diagnosen
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 Kända byggnader 
 berättar
18.25 Den australiska kusten
19.20 Världens natur: Patagonien
20.10 Seriestart: Reklamindu-
 strin inifrån
21.00 Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Nya Zeelands orörda natur
23.35 USA enligt Oliver Stone
00.35 Motståndskraftiga städer

21.00 Bästa mannen - tecken-
 språkstolkat
22.00 Nåt måste göras - tecken-
 språkstolkat
22.30 Top of the Lake: China Girl
23.30 Mr. Robot
00.30 Veckans brott
01.30 Plus
02.00 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 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
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 Nattsändningar

05.05 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 Lethal weapon
21.00 Non-stop
23.20 Family guy
00.25 American dad
01.25 Seinfeld
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.20 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 Bästa mannen
12.25 En kärlekshistoria
12.55 Kobra
13.25 Opinion live
14.10 Vår tid är nu
15.10 Engelska Antikrundan
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Stan Lee's Lucky Man
22.45 Släng dig i brunnen
23.00 American odyssey
23.40 Rapport
23.45 Jordskott
04.20 Sverige idag
04.50 Go'kväll

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
11.00-16.00 Forum: Kristdemo-
 kraternas riksting
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
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 Kim – Den skalliga prima-
 donnan
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Tjuvheder
23.20 Mark och Luther
23.50 Anna Järvinen och kvin-
 norna
00.20 Seriestart: Tonårsmammor
00.50 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Brynsten från 
 Eidsborg
18.15 Guld på godset
19.15 Divor i närbild
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Stjärnkockens rymdmat
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Det vilda Kina
22.35 Fotbollen ger mig en 
 framtid
23.25 Världens natur: Patagonien
00.15 Lära sig leva med autism
01.10 Berlin-Tokyo med bil

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 Jordskott - syntolkat
02.30 Vår tid är nu - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
13.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
 soI
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodlotteriets grannyra
20.00	 Idol	2017
21.30 Ack Värmland
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25	 Idol	2017:	Röstnings-
 program
22.50 Idol extra
23.20 Nattsändningar

05.05 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: Damnation
00.00 Manick
00.30 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.35 Fråga doktorn
06.20 Landet runt
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Opinion live
08.50 Strömsö
09.20 Doobidoo
10.20 En kärlekshistoria
10.50 Kobra
11.20 Folkets musik
11.50 Line dejtar Norge
12.20 Bästa mannen
13.20 Fråga Lund
14.20 Robins
14.50 Skavlan
15.50 Vår tid är nu
16.50 Molinska skrönor: Den 
 ryska dörren
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Moraeus med mera
21.00 Scott & Bailey
21.50 Rapport
21.55 Lördagsbio: Les Misérables
00.30	 Nattfilm:	Into	the	white
04.55 Sverige!

05.00 Rapport
07.55 Förväxlingen
08.28-15.45 Forum: Kristdemo-
 kraternas riksting
09.00 Rapport
12.00 Rapport
15.45 En fantastisk miniatyrvärld
15.55 Sverige idag på romani
16.10 Mark och Luther
16.40 Gunnel Carlson i Italien
17.00 Kim – Den skalliga prima-
 donnan
18.00 Drömhuset
19.00 Kulturstudion
19.05 Europakonsert från Afro-
 dites ö
20.35 Kulturstudion
20.40 Ett piano, en hjälte, ett krig
21.10 Kulturstudion
21.15 Janos Solyom spelar 
 Brahms
21.20 Falsk identitet
22.15 Glastonburyfestivalen 
	 2015
23.15 Korrespondenterna
23.45 Hundra procent bonde
00.15 Tonårsmammor
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Divor i närbild
15.30 Flykten till vild-
 marken
16.15 Det vilda Kina
17.05 Historiska hemligheter
17.50 Till fots genom Central-
 amerika
18.40 Vetenskapsstudion
19.10 Staden bland molnen
20.05 Den australiska kusten
21.00 Seriestart: Japans vildmark
21.50 Roms hemliga katakomber
22.40 Studio natur
23.10 Nattsändningar

21.00 Hanna badar med en kändis
21.10 Släng dig i brunnen
21.25 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.20 Molinska skrönor: Den 
 ryska dörren - syntolkat
23.20 American odyssey
00.00 Stan Lee's Lucky Man
00.45 Folkets musik
01.15 Nattsändningar

05.05 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2017
13.00	 Idol	2017:	Röstnings-
 program
13.25 Idol extra
13.55 Småstaden
14.30 Ishockey: Frölunda
 –Skellefteå
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Skyfall
01.10 No country for old men
03.50 Att bygga sitt drömhus

05.05 Våra värsta år
06.00 The vampire 
 diaries
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.25 Jims värld
10.15 Royal pains
11.10 Simpsons
12.10 Amazing race
13.05 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
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Chinese Zodiac
23.15 Survivor
01.00 American pie presents: 
 Beta house
02.40 Accepted
04.10 Midnight, Texas
04.50 Mulaney

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
05.25 Go'kväll
06.10 Natur så in i Norden
06.40 Mitt i naturen
07.40 Sverige!
08.10 Guld på godset
09.10 Go'kväll
09.55 Ett riktigt hem åt alla
10.05 Forum: Kristdemokraternas riksting
10.50 Moraeus med mera
11.50 Karl för sin kilt
12.45 Sportstudion
13.00 Ishockey: SDHL: HV71 - Djur-
 gården
15.10 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Sportstudion
17.15 Vildmarkstjejer
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Allt för Sverige
21.00 Jordskott
22.00 Helikopterrånet
22.30 Billions
23.30 Rapport
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.25 Motorgalen
08.58-12.20 Forum: Kristdemokrater-
 nas riksting
10.05 Gudstjänst
12.20 Sverige idag på romani chib
12.30 En fantastisk miniatyrvärld
12.40 Kim – Den skalliga primadonnan
13.45 Europakonsert från Afrodites ö
15.20 Ett piano, en hjälte, ett krig
15.50 Kulturstudion
15.55 Sverige idag
16.10 Plus
16.40 Gunnel Carlson i Italien
16.50 Kalla krigets fordon
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.14 Dai, domanda!
17.24 NO-land
17.30 En del av mig
18.00 Finland 100 år
18.3 0Motorgalen
19.00 Seriestart: Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
19.55 Sångsvan
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Det hotade Europa
23.00 Gudstjänst
23.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Brynsten från Eidsborg
15.15 Stjärnkockens rymdmat
16.00 Guld på godset
17.00 Till fots genom Centralamerika
17.50	 Dox:	Risk	–	filmen	om	Julian	
 Assange
19.25 Flykten till vildmarken
20.10 Life
21.00 Ett mirakel för mig
21.45 Seriestart: Den australiska kusten
22.40 USA enligt Oliver Stone
23.40 Fotbollen ger mig en framtid
00.30 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Jordskott - syntolkat
22.00 Mitt i naturen - syntolkat
23.00 Den franske löjtnantens kvinna
01.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.00 Bästa mannen - tecken-
 språkstolkat

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.10 Ack Värmland
13.40 Parlamentet
14.05 Hela Sverige bakar
15.05 Äntligen hemma
16.00 Bytt är bytt
17.00 Bonde söker fru
17.55 Keno
18.00 Syrror
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Bingolottos miljonkampen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 The mask
00.10 Saknad
01.10 Kalla fakta
02.10 Stardust

05.15 Mulaney
05.35 Frasier
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 Community
08.55 The exes
09.25 Anger management
09.55 Jims värld
10.20 Marry me
10.50 Ink master USA
11.50 NCIS: Los Angeles
14.5 0Chinese Zodiac
17.05 Cops
17.30 Simpsons
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 American dad
23.00 Lethal weapon
00.00 Deadbeat
00.30 How I met your mother
01.00	 Tattoo	fixers
02.00 Amazing race
02.50 Nattsändningar

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sverigeresan
10.30 Sportspegeln
11.00 Forskare för framtiden
11.15 Folkets musik
11.45 Doobidoo
12.45 Skavlan
13.45 Engelska Antikrundan
14.45 Matiné: Älskarinnan
16.00 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 Helikopterrånet
00.05 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag på
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.14 Dai, domanda!
08.24 NO-land
08.30 En del av mig
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Via Sverige
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: Mogadishu soldier
23.45 Agenda
00.30 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 En dröm av is
18.15	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
19.10 Historiska hemligheter
20.00 Ett hem i världen
21.00 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Divor i närbild
22.55 Ett mirakel för mig
23.40 Roms hemliga katakomber
00.30 USA enligt Oliver Stone
01.20 Biståndsfällan
02.10 Kända byggnader berättar

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 Allt för Sverige
01.45 Glastonburyfestivalen 2015

05.00 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.35 Paul Hollywood bakar jorden runt
13.00 Downton Abbey
14.30 Paul Hollywood bakar jorden runt
15.00 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 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.10 The exes
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

05.00 Guld på godset
06.00 Morgonstudion
09.10 Guld på godset
10.10 Strömsö
10.40 En kärlekshistoria
11.10 Nåt måste göras
11.40 Lärlabbet
12.10 Fråga doktorn
12.55 Vår tid är nu
13.55 Engelska Antikrundan
14.55 Matiné: Klänningen
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 Veckans brott
22.00 Kobra
22.30 Rapport
22.35	 Nattfilm:	Beautiful	boy
00.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Tonårsmammor
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Via Sverige
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 Interner, valpar och veteraner
23.45 Kim – Den skalliga primadonnan
00.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Örter - naturens eget 
 apotek
18.20 Roms hemliga katakomber
19.10 Världens godaste insekter
19.40 Studio natur
20.10 Japans vildmark
21.00 Det vilda Kina
21.50 Dokument utifrån: Det hotade 
 Europa
22.50 Stjärnkockens rymdmat
23.35 Reklamindustrin inifrån
00.25 Homo i populärkulturen
01.20 Black dandy - makt och mode
02.15 Motståndskraftiga städer

21.00 Jordskott - teckenspråkstolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Scott & Bailey
23.40 Våldtagen
00.35 Drömhuset
01.35 Tonårsmammor
02.05 Bästa mannen - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Paul Hollywood bakar jorden runt
13.00 Downton Abbey
14.00 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 Mord och inga visor
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 Black sea
23.20 Family guy
23.50 Simpsons
00.20 American dad
01.20 Simpsons
02.20 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Tisdag 24/10 kl. 17.00-18.00

Visning: Torsdag 19/10 kl. 17,00-17.30

Mellerud / Dals-Rostock / Brunnsvägen 75
Välvårdad utbyggd 1½ -plans villa med källare i Dals Rostock med trevlig tomt och dubbelgarage. 4 rok. Boyta: 95 kvm.  
Tomtareal: 865 kvm. Pris: 850 000:-

Mellerud / Kvarnkullen / Korsgatan 13
I ett attraktivt, barnvänligt och lugnt område, som gränsar till grönområde, ligger detta radhus, bara ett stenkast till närbutik. Gångav-
stånd till buss/tågstation, centrum med affärer, bibliotek, vårdcentral m.m. 3 rok. Boyta: 80 kvm. Tomtareal:  189 kvm. Pris: 680 000:-

Nyinkommet!

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!

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:- 

Visning torsd. 19/10 kl. 18-19

Boka visning!

ÅSENSBRUK – Granvägen 3
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljden. Flera uteplatser. Rymlig och 
genomtänkt interiör, 4 sovrum, vardagsrum med 
murad braskamin. Garage och förråd. 143 kvm. 

Pris 975.000:- 

DALS ROSTOCK- ROSENVÄGEN 2 
Välvårdad 1-plansvilla med 4 rok varav 3 sovrum. Nytt 
kök i björk. Luft/luftvärme. Boa 100 kvm. Garage. Ingla-
sad altan samt altan utan tak. Vackert anlagd trädgård 
på 764 kvm med exotiska växter och damm. 

Pris 795.000:- 

MELLERUD – Vita sannar Örnuddsvägen
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid  
eller året runt. 4 rok, 83 kvm. Tomt  1406 kvm.  
Inflyttningsklart april/maj 2018 . 
Härligt läge med sjöutsikt.  

Pris 2.790.000:- 

Visning torsd. 26/10 kl. 18-19

Nyproduktion!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Motorsåg 
MS 261 C-M
Ord. pris 8.490:-

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 42. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Kakmarknad
Oreo 115-157 g. Ballerina 190 g. 
Singoalla 190 g. ICA Cookies 150-
180 g. Gäller ej Ballerina Dubbeli-
cious, Kladdkaka och Mousse. Jfr 
pris 52:63-86:96/ kg.
Max 3 köp/hushåll.

Svenska äpplen
Klass 2.  Jfr pris 5:00/kg.

Kaffe
Gevalia. 425-450 g. Gäller ej hela 
bönor och koffeinfritt.  
Jfr pris 54:44-57:65/kg.

Karré
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1100 g. 
Benfri. I bit. Av gris. Jfr pris 49:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Hushållsost
ICA. 1,1-2,2 kg. 
Jfr pris 49:90/kg. 

Minst
25%

rabatt

15:-
/kg

superklipp
Var medmbraå

  

8990

4990
/kgMinst

25%
rabatt

39:-
/st

superklipp

Kycklingbröstfilé
Rose Ursprung Danmark. 900 g. Fryst. 
Jfr pris 43:33/kg.

4990
/kg

KORT 
PRIS

49:-
2 för

KORT 
PRIS

10:-
/st

KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

Clementiner i nät
ICA. Spanien. 1 kg. Klass 1. Jfr pris 
10:00/kg.  
Max 3 köp/hushåll.

Här hålls det rent och snyggt
Många i Mellerud är nöjda 
med att det hålls städat 
och rent på gator och torg. 
Vad är det som gör att det 
i kommunen fungerar så 
bra med renhållning och 
städning i hela området? 
Bäst att svara på detta är 
de som har hand om of-
fentlig renhållning inom 
utemiljön i Mellerud. 
– Vi städar alla veckodagar, 
inklusive helger, berättar 
Patrik Tellander, som är för-
råd, service- och renhåll-
ningschef i Melleruds kom-
mun. Han säger att minst fyra 
personer är igång under var-
dagarna och under helgerna 
minst en person. Sedan blir 
det större insatser vid olika 
evenemang, då det kan gå åt 
tio personer extra plus ma-
skiner. 

– Vi brukar vara klara i 
själva köpingen vid niotiden 
och sedan tar de kringlig-
gande områdena vid. 

 Utöver detta ingår i upp-
draget: 
Att hålla rent kring FTI:s* 
återvinningsstationer där det 

Sopmaskinen i full gång på måndag morgon. Mellerud städas alla dagar i veckan, även helger.

Så här ser det ut kring miljöstationerna efter en helg.

Kaj Berg och Håkan Jonasson är två av de som sköter kommunens of-
fentliga renhållning.

i hela kommunen finns totalt 
sju stycken varav fyra i cen-
trala Mellerud. 

Att forsla bort skrotbilar, 
med mera som hamnat på 
kommunal mark  

Städning vid och ikring 
Mellbos fastigheter, tömning 
av hundlatriner.

Köra återvinningsturen 
som går måndag och fredag.

Hålla koll på lekparkerna 
så där är rent

Flyttning av materiel vid 
större arrangemang såsom 
konserter, med mera.

Vintertid tillkommer snö-
skottning och saltning, under 

sommaren gäller att ställa ut 
och hålla rent kring soptun-
nor vid kommunens badplat-
ser. 

Miljöstationerna  
stort problem
Fast det är väldigt mycket 
arbete kring FTI:s miljösta-

tioner, där det dumpas allt 
från vitvaror till slakteriav-
fall och matrester, så har man 
hittills klarat sig från pro-
blem med råttor, vilket är ett 
stort problem på många an-
dra ställen.

– Privatpersoner kan 
slänga vitvaror, elektronik, 
sådant som benämns farligt 
avfall och även förpack-
ningar och tidningar vid 
Hunnebyns avfallsanlägg-
ning, berättar Kaj Berg och 
Håkan Jonasson, som visar 
runt på miljöstationerna 
måndag morgon. 

Fimpar och glas
Största renhållningsproble-

met är dock fimpar, skal från 
solrosfrön (fröna äts av 
många som godis) och glas 
där de många soptunnor som 
satts upp för ändamålen inte 
alls används i den utsträck-
ning de borde.

Integrationsarbetet ingår 
också som en viktig del i 
kommunens renhållningsar-
bete, där nyanlända bidrar 
med sitt arbete och sin kun-
skap. 

Ing-Marie Norrman

*Fotnot: FTI = Förpack-
nings- och Tidningsinsam-
lingen.

Olovliga körningar
Kvällen den 13/10, Mellerud. Två oregistrerade mopeder 
kördes av pojkar som inte fyllt 15 år. Då de är minderåriga 
kommer socialtjänsten att kontaktas.

I centrala Mellerud i fredags kväll, en bil framfördes av en 
man i 30-årsåldern utan giltigt körkort. När en person varit 
folkbokförd i Sverige i ett år måste man byta ut sitt utländska 
körkort mot ett svenskt. Det hade inte gjorts.

Fredag eftermiddag på E45, Melleruds kommun. Samma 
situation som föregående. Man i 30-årsåldern som inte bytt 
ut sitt utländska körkort till ett svenskt.

Rattfylleri
Man i 70-årsåldern körde traktor alkoholpåverkad på fredag 
eftermiddag i Grinstad. Mannen kolliderade även med en 
parkerad bil, som fick plåtskador.

Inbrottsförsök
Inbrottsförsök dagtid i två lägenheter i centrala Mellerud den 
14/10. Brevlådeinkasten hade skadats.

Viltkollisioner
10/10: Kollision rådjur och personbil under kvällen på läns-
väg 2171. Kollision älg och personbil på morgonen på läns-
väg 166, Dals Rostock.

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


