
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 25 OKTOBER 2017

YHETER
NR 42 • ÅRG 24

  

Erbjudandet gäller tom. 13/11

Kampanjpris

439:-
Rek. ca pris  

499:-

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

KAMPANJ
Beckers Takfärg 
Vit 10 liter

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 43.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Högrev
Prime, Irland, färsk ca 1,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 43.

Rismål
Rice’n’go, flera sorter, 175g, jfr-pris 28,57/kg. 

5:-/st
Wienerbröd
Dafgård, 85 g, jfr-pris 58,82/kg.

10:-
2 för

för Bonuskunder

  

Svensk 
kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850 g.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 43.

5995
 

/kg

Rotsaker
Sverige, gäller hel vitkål, morötter, gul lök, rödbe-
tor, kålrot, palsternacka, klass 1.
Max 10 kg/hushåll/vecka 43.

Torskrygg 
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, skinn 
och benfri, i tråg, 250 g, jfr-pris 199,80/kg.

4995

för Bonuskunder
/st 

79:-
för Bonuskunder

/kg 295
 

/kg

Ny- 
gräddat
i butik!

Robert Bengtsson och Ann-Marie Olsson får information av Daniel Andersson. William Hedström lyssnar och lär. Foto: Ing-Marie Norrman.

Vi har fyllt på butiken

VINTERN ÄR PÅ VÄG

med jackor och

hela familjen!
vinterkläder för

Näringslivet i
Mellerud – Brålanda

Missa inte vår 16-si-
diga bilaga om det 
expansiva närings-
livet i Mellerud och 
Brålanda! Läs om ny-
satsningar, ny- och 
utbyggnationer, fram-
tidstro och fantastiska 
entreprenörer.

Gripande historia
Danjin Malinovic delade med sig av sina upple-
velser som barn från kriget i Bosnien-Hercego-
vina, flykten därifrån och livet som papperslös i 
Sverige. Det var en gripande berättelse.

– Sidan 7 –

Intressant mässa

Lördagens ByggaBo-mässa i Kulturbruket på 
Dal och gymnasiets lokaler lockade cirka 500 
besökare. Ett 20-tal utställare medverkade under 
dagen för att visa upp den bredd som finns i när-
området. Mässan är också ett ypperligt tillfälle 
att knyta kontakter. Två intressanta föreläsning-
ar erbjöds, dels berättade Anders Solvarm om 

hållbart byggande och dels presenterade Anton 
Blomgren den senaste kulturhistoriska bygg-
nadsinventeringen som gjorts.
   Framröstningen av Melleruds vackraste bygg-
nad  avgjordes, med Tingshuset som överlägsen 
vinnare med 40 procent av rösterna.

– Sidan 9 –

Lysande debutant
Hemmapremiären för Melleruds innebandy-
klubb slutade med tvåsiffrig seger över Dingle 
AIK. 15-årige talangen August Tellander gjorde 
A-lagsdebut och satte fyra mål plus en assist.

– Sidan 14 –

En positiv  PR-tidning om näringslivet på Dalboslätten!

NÄRINGSLIVBRÅLANDA - MELLERUD
Onsdag 25 oktober 2017

Handla på hemmaplan DET LÖNAR SIG!Öppet alla dagar 8-22

WienerbrödDafgård.

TorgetMatglädje i Mellerud

10:-
2 för

för Bonuskunder

Personnr. ...................................................................................
Mobilnr.   ....................................................................................

50:-
Bli bonuskund och ta del av våra  fantastiska bonuspriser, extrarabatter och bonuskundträffar.  Skriv personummer och mobilnummer på kupongen så får du 50:- när du handlar för 500:-!Manuell fisk, kött, chark & delikatess

Pågående svetsningsarbete av Tommy Jonsson på Brålanda Industri, ett familjeföretag som satsar framåt. Nyligen tog man hem företagets största affär någonsin, bygget av City Gross i Trollhättan. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Ljus framtid för industriföretag
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SK Granans årsmöte
Onsdag 15 november kl. 19.00
Restaurang Solrosen, Brålanda

Årsmötesförhandlingar och fika.
VÄLKOMNA!                              Styrelsen

Centerpartiet tipsar 
Vad ska finnas i Melleruds kommun?

Ge Ditt tips till Översiktsplan nu - 2030!
Tänk, det kan vara okänt för tjänstemän och politiker
Badplats
Bostäder/plats
Bro
Cykelstråk
E45
Fiskeställe
Friluftsliv
Fritidsboende/LIS
Företagsområde 
Hamn
Handikappanpassning
Hållplatser/buss/P-ficka
In-& Utfarter
In-& utfarter torg
Kollektivtrafik
KommunMålbild
Kulturplats
Lekområde
Lägerplats
Medborgarservice
Motionsbana
Museum
Naturområde
Omlastning/timmerterm

Parkeringar/bil/annat
Pilgrimsled
Promenadstråk
Ramp/båt
Rastplatser/besökare
Reklamplats
Ringled/cykel/gång
Ringleder/buss
Samlingslokaler
Servicehus/entrep.
Servicehus/fritid
Sevärt/plats/sak
Skolmiljö
Skyltning/info/Service
Sportutövning
Stationer
Stickspår
Torgmiljöer
Utsiktsplats
Vattendrag/åar/sjö/öar
Vindskydd
Vintervägar/zoner
Vägar/beläggning
Återvinning

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 26 okt. kl. 14
LOPPIS

Välkommen och fynda!
Caféet dukar upp en härlig 

TÅRTBUFFÉ

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

500-års jubileum för Luther
Konstrummet, Melleruds Bibliotek  

28 oktober-17 november

Anders Fredriksson
Lördag 28/10 vernissage kl. 11-13

Välkomna!

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

      Lördag 28/10 kl. 2100-0100

  Månadsmöte
tisdag 7/11 kl. 15.00 i Tingshuset

Visning av det nyrenoverade Tingshuset varefter 
Anneli Andersson berättar om Släktforskning 

OBS! Anmälan senast 31 oktober, tel 0530-320 63
Kaffeservering         Välkommen! 
                   Styrelsen

MELLERUDSBYGDEN

Melleruds Demensförening 
Måndag 30 oktober kl. 18.00 på Älvan

MÅNADSMÖTE
Film: Morfar vart tog du vägen?

Kaffe med dopp till självkostnadspris

I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud
onsdag 8 nov. kl. 19.00

Stig Larsson 
vice ordförande

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

OBS! 26/10 Ändrad öppentid för 
Pastorsexpeditionen 10-12 och 13-14 
25 oktober-1 november 2017
20:e sönd efter Trefaldighet
”Att leva tillsammans”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
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.
Ons 1/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Lena 
  Hildén berättar - Finland 100 år”
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Sön 11.00 Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Ons 1/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16  Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Sammanlyst till Bolstads kyrka

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga syförening träffas på 
  Karolinen.
Sön 11.00  Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Ons 1/11 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Eva-Lisa Fröjd Karlsson, 

egoföredrag

  Rotary
Mellerud

Måndag 30/10 18.15

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
lip

p
 u
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ar
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Tipsa oss!
Ring 0530-125 40

Gravsmyckning

fredag kl. 9.00-17.00 

från 
79:-

 Torget, Mellerud
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Buketter 39:-

3  för 100:-
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 20.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 26/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

   

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE  20.000:-   -  55 rop

BINGO

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

 

Vilken Jävla Cirkus 
(Sv. text)

Onsdag 25/10 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 5 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

Den stora nötkuppen 2 
(Sv. tal)

Söndag 5/11 kl.16.00

Bladerunner 2049
Söndag 5/11 kl.19.00

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

Onsdag 1/11 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 10 min

My little pony (Sv. tal)
Söndag 29/10 kl.16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 39 min

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Avici 
Onsdag 1/11 kl. 19.00

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

Pris 60:-

sidan Universum utan sin 
mäktiga hammare. Han för 
en kamp mot tiden för att ta 
sig tillbaka till Asgård för att 
stoppa Ragnarök – förstörel-
sen av hans hemvärld och 
slutet för hela den Asgårdska 
civilisationen. Thor ställs 
inför ett nytt hot, den mäktiga 
och hänsynslösa Hela. Men 
innan dess måsta han över-
leva en dödlig gladiatortäv-
ling där han tvingas kämpa 
mot sin forna bundsförvant 
och vän från Avengers – Hul-
ken.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 29 oktober 
och onsdag 1 november.

Aktuellt på bio
Thor: Ragnarök
I Marvels Thor: Ragnarök 
hålls Thor fängslad på andra 

Upperud 9:9 i höst och vinter

Easy October gästar Upperud 9:9 den 11 november. Foto: Martin Nord-
qvist.

Upperud 9:9 välkomnar 
sina besökare i den stilla 
årstiden. Kanske dags att 
ta en minisemester på 
hemmaplan? 
Bo i de mysiga rummen, 
vandra i skogen och krypa 
upp i fåtöljen med en god 
bok. Kanske laga lite mat 
med en vän i det egna köket 
och gotta er tillsammans. Det 
behöver inte alltid vara så 
långt hemifrån.  

Upperud 9:9 presenterar 
två musikkvällar i höst/vin-
ter. 11 november kommer 
Easy October. Det är indie/
folk-artisten Kristoffer Hed-
lunds alias som äntligen 
kommer till Upperud 9:9:s 
scen. Kristoffer spelar i olika 
konstellationer och sätt-
ningar men kommer till Up-
perud 9:9:s scen tillsammans 
med Fredrik Askerdal. 

I höst kommer Easy Octo-
bers femte album, Tangled 
up in black. Många trådar är 
knutna till 60- och 70-talets 
amerikanska folkscen, men 
de är flyhänt placerade i sam-
tiden, med en uppdaterad 
känsla och en produktion 
som vågar vara både tidlös 
och skamfilad på samma 
gång. Låtar med varm ame-
ricana-twang och starka 
melodier. Det kommer att bli 

Tricky Trail bjuder på allt från pop och rock till country och blues.

en stämningsfull kväll under 
Upperuds Eld & Ljusfest. 

2 december blir det en ef-
terlängtad countrykväll med 
Tricky Trail. Bandet, med 
rötter i Dalsland, bildades 
2012 och har sedan dess 
släppt ett eget album. Tricky 
Trail har uppträtt på olika 
countryevenemang och nu 
senast under Seljord Country 
Festival i Norge (Nordens 
största countryfestival). 

Bandmedlemmarna bidrar 
alla till de egenskrivna lå-
tarna som i genre vandrar 
från pop och rock till blue-
grass. Dra på er bootsen och 
kom! 

Lunch i advent 
Detta är Upperud 9:9:s vari-
ant på julbord som serveras 

onsdagar och fredagar i de-
cember. Samlas med kolle-
gorna eller vännerna till en 
stämningsfull lunch i advent 
i den gamla spannmålssi-
lon. Vid förbokning väljer 
man en av de tre tallrikarna 

Sillen, Vilda eller Gröna. En 
kryddig varm äppleglögg 
välkomnar alla gäster och till 
kaffet en god kaka som doftar 
av julen. Här lagas all mat 
från grunden med bra råvaror 
i eget kök. 

Höstlov är lika med ”Läslov”
Höstlovet kallades från 
början för potatislov, ef-
tersom det var tänkt att 
barnen på landsbygden 
skulle kunna vara hemma 
från skolan och hjälpa 
till med potatisskörden. 
Detta ersattes sedan av 
höstlovet. Nu är det dags 
att tänka nytt igen!
Idén till att byta namn på 
höstlovet till läslovet kom 
redan för 2,5 år sedan av 
Läsrörelsen. Detta för att 
uppmärksamma betydelsen 
av läsningen och språket i det 
moderna samhälle som vi 
lever i idag. Förra året ställde 
sig även statsministern bak-
om att höstlovet istället 
skulle komma att kallas läs-
lovet. 

Därmed har vecka 44 blivit 
en vecka då det anordnas 
hundratals läsaktiviteter runt 
om i hela landet. Så läs och 
njut på årets höstlov!

Självklart uppmärksam-
mas läslovet även på biblio-
teket i Mellerud. På onsdagen 

den 1 november kan den som 
törs gå på spökvandring med 
tipspromenad i bibliotekets 
gamla magasin. Och på tors-
dagen den 2 november bjuds 
det på sagostund och pyssel 
för de lite yngre barnen. Hela 
veckan kan också den som 
vill gå på spökskattjakt på 
bibliotekets barnavdelning. 
Alla som är med har chansen 
att vinna fina priser. 

För den som inte nöjer sig 
med att läsa endast på läslo-
vet finns bibliotekets bok-
klubbar för alla barn mellan 
åtta och tolv år. Här träffas 
barnen några gånger per ter-
min och diskuterar böcker, 
fikar och pysslar tillsam-
mans. Det är ett bra tillfälle 
att träffa likasinnade bokslu-
kare och verkligen grotta ner 
sig i nya spännande äventyr. 

Hittills i höst har barnen i 
bokklubbarna bland annat 
gjort luftballonger och vikt 
avancerade pappersflygplan 
som de sedan har fått an-
vända i en prestigefylld flyg-

Under höstlovet, även kallat läslovet, anordnar biblioteket flera spän-
nande aktiviteter.

planstävling. Nu när läslovet 
och likaså Halloween närmar 
sig finns det naturligtvis 
också en risk för att även 
dessa barn bjuds på en läskig 
vandring i det mytomspunna 
biblioteksmagasinet…

Biblioteket hälsar att det 
finns platser kvar i bokklub-
barna för den som är intres-
serad.

Berättar om inventeringen av missionshus
På söndag den 5 november 
i Bolstad Prästgård berät-
tar arkitekt Stig Florén, 
Uddevalla om dalsländska 
missionshus som han har 
byggnadsinventerat. 
Han har i 20 års tid åkt runt i 
Västra Götalands län och 
dokumenterat  vad som finns 
kvar av missionskyrkans 
hus.  Det rör sig om över 700 
byggnader. För Dalsland in-

går även baptistkapell och 
metodistkyrkor eftersom 
Svenska Missionsförbundet 
numera gått samman med 
baptister och metodister till 
Equmeniakyrkan.

Stig Florén var ordförande 
för Svenska Missionskyrkan 
i Uddevalla år 1997 när ett 
missionshus mellan Ljung-
skile och Lilla Edet skulle 
säljas. Stig Florén mätte upp, 

gjorde arkitektritningar, do-
kumenterade och fotografe-
rade då detta kapell innan 
försäljningen. 

Resultatet blev så lyckat att 
Missionskyrkans regionchef 
ville att Stig Florén skulle 
byggnadsinventera alla mis-
sionshusen i Västra Göta-
land. Något som Stig Florén 
nu har genomfört helt ideellt 
under 20 års tid. Missions-

kyrkan har betalat material 
och resor för honom i detta 
arbete. Dokumentationen 
har publicerats i bokform och 
på länsstyrelsens hemsida. 

Stig Floréns dokumenta-
tion av missionshus på dals-
landsslätten visas som ut-
ställning i Bolstads Prästgård 
under hösten och våren lik-
som en mindre utställning 
om Folkskolan 175 år. 

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 Heili-
genhafen o. julmarknad i Kiel 15/12
TYSKLANDSHOPPING 
från 600 krK
MC MÄSSAN i Göteborg 27/1 
Buss o inträde 450 kr
BÅTMÄSSAN i Göteborg 10/2 
Buss o inträde  450 kr 

Mer kommer, följ oss på  
facebook.se/gtbuss 

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

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuella resor!
Göteborgsweekend 
med Jul på Liseberg
25/11, 2 dagar ............. 1.590:-
Kiels Julmarknad
1/12, 3 dagar ............... 2.260:-
Köpenhamns Julmarknad
6/12, 3 dgr ................... 1.490:-
Röros Julmarknad i Norge
7/12, 3 d. fr. Säffle ...... 2.990:-
Jul på Liseberg
16/12, Dagstur ............... 500:-

Läs mer & boka på vår hemsida!
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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

      

HÖSTLO
V

Vecka 44
Måndag 30/10: Kokt köttkorv med rotmos och 
gröna bönor. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 31/10: Ugnsfärs med brunsås, potatis, 
broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 1/11: Fiskbullar i dillsås, potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 2/11: Ärtsoppa.   
Dessert: Pannkaka med sylt.

Fredag 3/11: Stekt kyckling med gräddsås,  
potatis, bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 4/11: Viltfärsbiff med svampsås, potatis, 
herrgårdsgrönsaker och gele. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 5/11: Fisk- och skaldjursgratäng med 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 44
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker. Tis: 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 
Ons-fre: Köttbullar med potatismos och grönsaker. 
Lör: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 
Sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Senior

Reborn Band till Erikstad

Reborn Band består av från vänster: Morgan Ottosson, Bengt Johansson, Christer Mårtensson och Bele 
Fransson.

Nu på lördag den 28 ok-
tober gästar Reborn Band 
Erikstads bygdegård. Det 
blir knytkalas med pub-
känsla. 
”Rock för alla!” är något av 
ett motto för Reborn Band.  

Samtliga bandmedlemmar 
inledde sina karriärer på 
1960-talet och har varit ak-
tiva på högre eller lägre nivå 
sedan dess. Mest rutinerad är 
sångaren och gitarristen 
Morgan Ottosson, som med 

covergruppen Beatstones 
flera gånger var förband till 
bland andra Hep Stars, Ola & 
Janglers och Caretakers. Så 
det utlovas en helkväll fylld 
med gamla härliga ”rock’n 
roll musik” från 60-talet.

Kamp för förändring!

Kamp för förändring, akvarell av 
Lisbeth Claesson. Foto: Ulf Claes-
son.

Jubileumsåret med 
500-årsminnet av Martin 
Luther närmar sig sitt slut. 
Som ett led i firandet åter-
står dock en utställning på 
Melleruds bibliotek med 
alster av lokala konstnä-
rer, som arbetat utifrån 
temat ”Martin Luther och 
reformationen”. 
Det är en grupp damer som 
samlats varje tisdag i Dals 
Rostock, som valt att upp-
märksamma reformatorn i 
sina konstverk. Lisbeth 
Claesson, Lisbeth Fürdell, 
Elsie Larsson och Mona Falk 

från Dalslands Konstfören-
ing samt Britt-Marie Fors-
man, Monica Torstensson 
med flera bidrar. Ett urval av 
deras akvareller, skulpturer, 
emaljbilder och reliefer 
kommer att ställas ut.

Vernissagen sker nu på 
lördag den 28 oktober. Ut-
ställningen pågår sedan fram 
till 17 november och arrang-
emanget är ett samarbete 
mellan konstnärerna, biblio-
teket och Svenska Kyrkan i 
Melleruds pastorat.

En galakväll för 
barnens skull

Lördag 11 november fylls 
Kulturbrukets scen av  en 
mängd hyllade sångare 
och musiker. Aldrig förr 
har så många artister va-
rit samlade här samtidigt. 
Det är dags för galakväll 
till förmån för Barndia-
betesfonden. Arrangörer 
är sångerskan Anna For-
sebo, dirgenten Martin 
Nagashima Toft och Kul-
turbruket på Dal.
Programmet blir lika varierat 
som utbudet av musiker och 
sångare. En operettavdel-
ning med pärlor av Franz 
Lehar och Johann Strauss, en 
klassisk del med opera av 
Rossini, Mozart, Bellini och 
Beethoven och en romansav-
delning.

Det blir duetter, kvartetter 
och solon att njuta av och 
publiken får också se hur 
man jobbar med klassisk 
musik. Det är en stor del av 
Anna Forsebos och Martin 
Nagashima Tofts nätverk av 
internationellt verksamma 

Angelica Strandberg och Anna Forsebo, båda mammor till barn med typ 
1 diabetes. De vill  sprida kunskap om sjukdomen som drabbar många 
så hårt och som man vet så förvånande lite om.

Anna Forsebo i föreställningen La Sonnambula på Opera Hedeland i Dan-
mark förra året. Tillsammans med  maken Martin och många sångar- och 
musikerkollegor ger hon en galakväll till förmån för Barndiabetesfonden 
på Kulturbruket på Dal den 11 november. Foto:  Privat.

kollegor som sammanstrålar 
denna kväll. 

Hur Anna Forsebos stäm-
ma låter vet de flesta här i 
bygden och många minns 
nog sopranen Angelica Lars-
son Asps sprudlande sång 

från trettondagsgalan i Up-
perud i januari. Till henne 
och Anna sällar sig denna 
kväll mezzosopraner, teno-
rer och baritoner av samma 
kaliber.

Deltar gör också lokala 
sångare och musiker, Skål-
leruds Drängar sjunger bar-
bershop, En Vokalist & En 
Cellist kommer med egen-
skrivna låtar och den prisbe-
lönta 17-åriga dansaren 
Pauline Strandberg kommer 
att dansa två medleyn utvalda 
för kvällen.

Det kommer att bli en unik 
afton på Kulturbruket på Dal 
och alla intäkter går till Barn-
diabetesfonden.

– Vi vill att människor ska 
få kunskap om hur svårt det 
är att få diabetes som barn, 
hur det drabbar hela familjen 
och om hur viktigt det är att 
forskning görs på området. 
Det är upprörande att det 
finns så lite forskning och att 
okunskapen är så enorm, 
säger Anna Forsebo, vars 
dotter drabbades när hon var 
14 månader gammal.

För Pauline Strandberg, 
landslagsdansaren som själv 
fick denna form av diabetes 
när hon var fem, kändes det 
självklart att ställa upp med 
både dans och personlig be-
rättelse under galan. Hon vet 
allt om hur tusen och åter 
tusen nålstick, ständiga 
provtagningar, fördomar och 
okunskap kan ställa till det i 
livet.

Kvällen konferencier är 
Jonny Lindblom och det 
kommer förutom allt musi-
cerande att visas två korta 
filmer om personer som 
drabbats av diabetes typ 1. 
Antingen själva, som anhö-
riga eller som engagerade 
läkare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Talgbollar, 6-pack 
6x90 g. Ord. pris 1690

Dekorationer till graven
Alla våra gravdekorationer är svensktillverkade!

10:-

Vi har öppnat dörrarna till vår 
ombyggda butik i Vänersborg. 

Välkommen till en butik 
full av erbjudanden!

4990
Från

OMBYGGNAD KLAR

NYPREMIÄR
VÄNERSBORG

Oljeljus  Brinntid ca. 55 tim. 
Ord. pris 990/st

129:-
 Vid köp av hel låda,  

 20 stycken = 6,45/st 

4990

Gravlykta För 55 tim. grav- 
ljus. Höjd 24 cm. Ord. pris 6990

Lev livet lite grönare
Vänersborg   Brogatan 1. Öppet: vardag 10-19, lördag 10-16, söndag 11-16.  

Gäller t.o.m. 29/10 2017. Pris avser växt om inget annat anges.  Reservation för slutförsäljning.  www.blomsterlandet.se

Julmarknader i december

I december anordnas flera julmarknader runt om i kommunen. Arkivbild.

Vi är inne i oktober och det 
börjar bli hög tid att tänka 
på julstöket. Följande jul-
marknader är inplanerade 
i december månad.
2-3 december, helgen för 
första advent, anordnas tra-
ditionell julmarknad i Dals-
land Center, Håverud. Förra 
året hade man cirka 35 för-

säljare och närmare 1 800 
besökare på plats under de 
båda marknadsdagarna. 

Förutom hantverk, hem-
bakt, julpynt och finfina jul-
klappar brukar det även bju-
das musik och pyssel för 
både barn och vuxna. För dig 
som vill medverka på något 
sätt (försäljning, workshop 

Typ 1 diabetes– en 
livshotande epidemi 
som vi inte pratar om

Typ i diabetes misstänks av många forskare vara orsakad av virus som 
sprider sig som en epidemi. Behandlingen är intensiv, för många plågsam 
och pågår varenda dag resten av livet. Foto: Privat.

eller annat) kontakta eva.
nilsson-olsson@mellerud.se 
senast 8 november.

Lördag 9 december är det 
julmarknad i Dals Rostock. 
Drygt 20 försäljare brukar 
vara på plats. Dessutom ord-
nas Klappjakten, en tipspro-
menad med fina priser. Vill 
du boka plats? Kontaktper-
son Maria Pettersson Lans, 
tel: 0763-91 08 99.

Söndag 10 december an-
ordnar Lions sin årliga jul-
marknad i centrala Mellerud. 
Det kommer vara marknad, 
scenprogram, luciakröning, 
dans kring granen med mera. 

För dig som vill medverka 
finns möjlighet att boka plats 
för försäljning via Per Al-
bertsson på Lions som nås 
på: 0702-60 82 55 senast  
8 december.

Arrangörerna för gala-
kvällen till förmån för 
Barndiabetsfonen har va-
rit i kontakt med Johnny 
Ludvigsson, professor, 
barndiabetesläkare och 
Sveriges ledande barndie-
batesforskare. Han skrev 
i september denna artikel 
om Typ 1 diabetes, som vi 
fått lov att publicera:
”När svininfluensan spred 
sig så formligen exploderade 
media! Ingen kunde missa 
vad som höll på att hända. 
Samhället satsade enorma 
resurser! Massvaccinering. 

När fågelinfluensa hotar 
sprida sig med några dussin 
dödsfall i Asien så darrar 
världen. HIV, en annan virus-
sjukdom, har tack och lov 
stoppats upp tack vare enor-
ma resurser.

Men det finns EN sjuk-
dom, som av många forskare 
misstänks vara orsakad av 
virus, som sprider sig som en 
epidemi. Sjukdomen drabbar 
tusentals barn och vuxna. 
”Vår tids polio” har den kall-
lats. Sverige har världens 
näst högsta frekvens bland 
barn och sjukdomen blir allt 
vanligare.

Trots detta är den så okänd, 
att de som insjuknar allt of-
tare hinner bli allvarligt sjuka 
innan de får sin diagnos. Den 
senaste nyinsjuknade på vår 
klinik, 7 år gammal, var med-
vetslös, ytterst nära döden.

Vem som helst kan drab-
bas, som en blixt från klar 
himmel. Inte en enda botas! 
Behandlingen är intensiv, för 
många plågsam, pågår var-
enda dag resten av livet. 
Ibland blir patienten med-
vetslös, får kramper. Många 
drabbas redan i unga år av 
invalidiserande skador och 
dödligheten är kraftigt ökad. 
Inte en enda botas!

Men sjukdomen väcker 
ganska liten uppmärksam-
het, trots att tiotusentals be-
höver livsuppehållande be-
handling dygnet runt. De 
flesta ger inte en krona till 
forskning. Märkligt!

Kanske beror det på att den 
livshotande epidemin har det 
skändliga namnet diabetes, 
Typ 1 diabetes? Direkt rea-
gerar många med ”skyll dig 
själv!” Livsstil förklarar till 
stor del cancer, trafikolyckor, 
fetma, missbruk, Typ 2 dia-
betes, men INTE Typ 1 dia-
betes. Orsaken till Typ 1 dia-
betes är en gåta!

Tänk om Barndiabetesfon-
den, som satsar på Typ 1 dia-
betes hos barn och vuxna, 
kunde få en tiondel av vad 
Barncancerfonden får till 
forskning. Fantastiskt! 

Men det räcker inte med att 
gilla, göra tummen upp. Du 
och jag måste donera! Gå in 
på Barndiabetesfondens 
webb”.

Johnny Ludvigsson, 

professor och barndiabetes-
läkare i Linköping

Scouter fick stipendium
Melleruds Scoutkår träf-
fas varje torsdag, oftast 
vid sin lokal på Ängenäs. 
Vid senaste träffen kunde 
man dessutom glädjas lite 
extra åt ett stipendium 
som kom att delas ut.
”Lovande förebilder” är ett 
stipendium som delas ut till 
verksamhet som på något sätt 
arbetar aktivt för att minska 
droganvändning, öka livs-
kvalitén, motverka utanför-
skap och därmed bidrar till 
en bättre vardag för unga 
människor. Stipendiet delas 
ut av Länsförsäkringar Älvs-
borg.

– Stipendiet delas ut varje 

år. Melleruds Scoutkår får 
priset för sitt tydliga budskap 
om allas lika värde, kamrat-
skap och förmåga att bygga 
relationer genom en aktiv 
fritid. Särskilt beröm ska 
Melleruds Scoutkår ha för 
arbetet med att vidareutbilda 
sina ungdomsledare, sade 
Lena Arwedal, Länsförsäk-
ringar Åmål, när hon över-
lämnade blommor, diplom 
och själva stipendiet om 10 
000 kronor, för att bidra till 
föreningens fortsatta arbete.

Filip Björndahl berättade 
att man ansökte om stipen-
diet redan i våras och att det 
nu var en mycket glad över-

raskning när man fick veta att 
scoutkåren fått det och de är 
mycket tacksamma. 

– Pengarna kommer främst 
att gå till ledarutbildningar, 
säger Filip, men även till 
uppdatering av en del mate-
rial. Det slits ju.

Melleruds Scoutkår hyr 
lokalen vid Ängenäs av kom-
munen. De har också en 
scoutstuga i Ekholmsskogen 
som de använder med jämna 
mellanrum. Föreningen har 
för närvarande ett 50-tal 
medlemmar och alla från sju 
år och uppåt är varmt väl-
komna i verksamheten. 
 Ing-Marie Norrman

Roland Björndahl, ordförande i Melleruds Scoutkår, mottar stipendiet av LF:s representant Lena Arwedahl.
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DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

FÖDDA

Välkommen till välden Ivar, vår älskade son och Alice 
efterlängtade lillebror. Ivar föddes 5 juni och vägde vid-
födseln 4024 gram och var 52 cm lång. Stolta föräldrar är 
Johan och Caroline Falk.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår. Sönd 11 Gudstj. 
Bengt Andersson m.fl. Tisd 
14.30 Andakter på Berg och 
Fagerlidshemmen, medv. 
Lennart Larsson. 19 Mis-
sionskväll med sångarpastor 
Lennart Larsson m.fl.
Equmeniakyrkan: Onsd 
18.30 Samling det Sophia 
Sjödin. Torsd 17.30 Scout 
åker till Bäckefors. Torsd 
18.30 StickCafé. Fred 18.30 
Tonår i Smyrna. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 19 Inför Gud, bön- 
och lovsångskväll. Fred 
14.30 Andakt på service-
huset. 19.30 LifeLine, ung-
domskväll på Sörgården. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
predikan, bön och lovsång, 
kyrkkaffe i Equmeniakyr-
kan.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. i Equme-
niakyrkan, präster och pas-
torer medv. Servering.
Brålanda: Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Equmenia-
kyrkan, Sigward Karlsson, 
David Celinder, Thomas 
Holmström, Anette J. Carl-
son. Ssk. och servering. 
Månd 11 Förmiddagsträff 
i fsh. ”Från Kalix ut i vida 
världen”. Nils Lundbäck 
berättar, spelar dragspel och 
sjunger. 12 Middagsbön 
i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 

15.30 Kyrkliga syförening-
en i fsh. 17-19 Kulturcafé i 
fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. och refor-
mationsjubileum. Thomas 
Holmström, Anette Jarsved 
Carlson och Pastoratskören. 
Kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Torsd 19 Film-
kväll: Spelfilmen ”Luther” 
visas i fsh. Tisd 15 Norra 
sykretsen hos Gunnel Da-
nielsson. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 
10 Markusläsning. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe . 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Anki och Agnes Frisk. Sol 
vind och vatten i höstens tid. 
Sönd 10 Gudstj. Ralph Lil-
jegren. Tisd 13.30 Gudstj. 
på Ringhem Ralph Lilje-
gren. Torsd 19 Församlings-
afton. Kväll för Zambias 
barn. Göran Forsell. Kaffe, 
C-kvinnorna.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Allan Tropp. Akten inleddes 
med att kyrkomusiker An-
ders Fredriksson spelade 
”Jag har hört om en stad ovan 
molnen” varefter han sjöng 
”Som en bro över mörka vat-
ten”. Officiant var Margareta 
Olsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 231, 
304 och 249. Anders sjöng 
”Strövtåg i hembygden” och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Så skimrande var aldrig 
havet”. Avsked togs av fa-
milj, släkt och vänner. Koret 
var vackert dekorerat med 
blommor till minnet av Allan.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Torsten Larsson. Akten in-
leddes med att kyrkomusiker 
Maria Andersson framförde 
”Amazing grace”. Officiant 
var Pär-Åke Henriksson och 

tillsammans sjöng man psal-
merna 297, 249 och 251. Man 
lyssnade också på ”Himlen är 
oskyldigt blå” med Ted Gär-
destad. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Stad i ljus” med 
Tommy Körberg. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Torsten. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Hanne Drewitz. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Largo” – Händel. 
Officiant var Margareta Ols-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 285, 203 och 
248. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Hanne. Efter avslut-
ningsmusiken som var ”Ave 
Maria” – Schubert, bars kis-
tan ut till graven där avsked 
togs av familj, släkt och vän-

ner. Vid graven sjöng vi 
psalm 297 ”Härlig är jorden”.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Smyrnakyrkan i 
Mellerud för Franklin Mun-
dadi Kayinda. Som inled-
ning på akten spelade Ingrid 
Berglöv Karlsson ”Amazing 
grace”. Akten förrättades av 
pastor Tommy Pettersson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 149 och 201. Jan 
Berglöv sjöng ”Flyttfåglar-
na” samt ”Jag har hört om en 
stad” av L Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Härlig är jorden” av B. 
Ingemann/C. Bååth-Holm-
berg. Vid kistan togs avske-
det av makan Birgitta, barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Franklin 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Man fick även 
lyssna på sång som sjöngs på 
språket lingala och som led-

des av kusin Anny Kabongo 
tillsammans med släktingar 
och vänner. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenören 
som även inbjöd till minnes-
stund på Sunnanå Golfres-
taurang. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för 
Astrid Andersson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström varef-
ter hon sjöng ”Det finns djup 
i Herrens godhet” av B. G. 
Hallqvist. Akten förrättades 
av Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 277 samt 297. 
Solisten sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” av Osborn/Miller 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 

Vid kistan togs avskedet av 
syskon med familjer, övrig 
släkt och vänner. Till minnet 
av Astrid var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter akten ägde gravsättning 
rum på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Elin 
Amalia Johansson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ett stilla prelu-
dium tonsatt av Elins ena 
syskonbarn Stig Johansson. 
Officiant var Margareta Ols-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 235 ”Som en 
härlig gudomskälla”, 177 
”Pris vare Gud, som låter” 
och 297 ”Härlig är jorden”.

Avsked togs vid kistan av 
släkt och vänner. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Elin Ama-
lia.

Jazzig konsert i föreningshuset 

Bandet ”For Evert” som består av Erik Lindberg (piano), Anders Ljungqvist (trummor), Lars Wallin (trumpet), 
Bertil Sandberg (bas och sång) och Ivan Eliasson (saxofon) bjöd på en underhållsrik kväll i föreningshuset i 
Åsensbruk.

Under pausen bjöds det på förtäring i form av korv och bröd, samt 
kaffe och kaka.

Ett 30-tal besökarna fanns på plats i lokalen för att lyssna på jazzbandet ”For Evert”.

Under torsdagkvällen den 
19 oktober anordnade 
Skålleruds byalag en jazz-
kväll i föreningshuset i 
Åsensbruk. Bandet ”For 
Evert” bjöd på uppskat-
tad underhållning med 
välbekanta låtar inför ett 
30-tal jazzintresserade 
besökare.
Kvällens konsert bjöd på 
flera musikaliska höjdpunk-
ter. Det spelades låtar som 
”Down by the riverside” och 
”As time goes bye” av mu-
sikensemblen, som bestod av 
två proffsmusiker och tre 
mycket duktiga amatörer. De 
spelade tillsammans för för-
sta gången för många år se-
dan, då av en ren slump.

– När en kär vän och kol-
lega som hette Evert gick 
bort för flera år sedan, tog 
Anders Ljungqvist initiativet 
och fixade ett gäng som 
skulle spela på kollegans 
begravning. Ett gäng som 
aldrig spelat tillsammans ti-
digare. Vi hade vårt första 
uppträdande i Bolstads kyr-
ka. Eftersom prästen blev 
mycket imponerad av spel-

ningen frågade han om det 
fanns möjlighet för oss att 
spela en gång till på en kon-
sert i Grinstads kyrka. Vi 
tackade ja och blev presente-
rade och därmed döpta av 
prästen som bandet ”For 
Evert”. Sedan dess har vi 
uppträtt med detta band-
namn, berättade Erik Lind-
berg stolt under kvällen. 

Han tillade att ”For Evert” 
kan ses som en hyllning till 
vännen Evert om man tänker 
på ”For Evert – forever”

Under pausen fanns det 
tillfälle för mingel och det 
serverades korv och bröd, 

samt kaffe och kaka till be-
sökarna som längtade efter 
att få lyssna på fortsättningen 

när flera favoriter ur bandets 
repertoar framfördes. 

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

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

Följ oss på

Nyheter på

Dambyxa
Med resår i midjan

Stickad tröja

199:-
/st

damavdelningen

249:-
/st

Väskor

Välbesökt fredagscafé

PRO-lokalen i Mellerud räcker nästan inte till längre vid de populära fredagscaféerna. I fredags dök 34 fikasugna 
PRO:are upp. Det blev fullsatt runt långbordet, så man fick använda sig av bordet i köket för att alla skulle 
kunna få sitta ner. Allt inleddes med gymnastik, ledd av Börje Skoogh. Därefter brukar det ske någon form av 
information om olika aktiviteter. Dagens caféansvarige, Lars Andersson, berättade bland annat om att PRO 
Mellerud numera har möjlighet att ta emot swishbetalningar. Foto: Susanne Emanuelsson.

Gripande berättelse om ett liv som papperslös

Måndagen den 16 oktober 
gästade Danjin Malinovic 
Kulturbruket på Dal och 
berättade om sina upple-
velser som sexåring - om 
flykten från kriget och ett 
liv som papperslös och 
gömd i Sverige. 
Det var en föreställning som 
upplevdes otroligt gripande 
och som även idag är lika 
aktuell som för 25 år sedan. 
En föreställning som produ-
cerades av Riksteatern och 
som inte lämnar någon obe-
rörd. Fler borde se den. 

Danjin berättade hur han 
som barn måste uppleva kri-
get som utbröt 1992 i Bos-
nien-Hercegovina, hur det 
var att uppleva hot mot fa-

miljen och att tvingas fly 
hemifrån genom att passera 
minfält och prickskyttar. 
Han utsattes för ännu mer hot 
och våld under sin resa från 
ett trygg och lycklig barn-
dom till ett liv som pappers-
lös och gömd med sin familj 
någonstans i ett nytt och 
okänt men spännande land. 
Det berättade Danjin om i 
monologen ”Var är mitt 
hem?”

Dramatisk skildring
Under kvällen bjöds det på 
en dramatisk skildring av hur 
Danjin upplevde att bara få 
spela fotboll när det var 
mörkt, att inte få vistas vid 
fönstret för att inte riskera att 

blir upptäckt samt om sin 
längtan till att få gå till skolan 
och få träffa andra barn. 

Han berättade även om 
lycka och hopp, om upple-
velser och möten med hjältar 
som hjälpte till på många 
olika sätt. De försökte skydda 
familjen och underlätta till-
varon för dem i deras göm-
ställen, eftersom familjen 
ofrivilligt hamnat i situatio-
nen av att vara papperslös i 
Sverige.

32-årige Danjin, som är 
skådespelare och bland annat 
medverkade i Wallanders 
”Vittnet”, har förmågan att 
berätta om händelserna och 
dela med sig av det som skett 
genom en känslostark före-

Danjin Malinovic berättade på ett gripande sätt om hur han överlevde 
kriget i Bosnien som barn samt om livet i hopp, förtvivlan och sorg under 
den tvååriga flykten.

Under flykten upplevde familjen mycket våld och hot som lämnade 
djupa sår. 

Först 1997 fick han och familjen det glädjande beskedet om beviljat uppe-
hållstillstånd och därmed förhoppningen om ett liv i trygghet i framtiden.

ställning. Den började i raskt 
tempo, precis så som flykten 
måste gått till för familjen. 

Fortfarande finns det fa-
miljemedlemmar som över-
levt krig och flykten, men 
som än idag inte har förmå-

gan att  överhuvudtaget prata 
om upplevelserna de drab-
bades av, som är fyllda av 
rädsla och skräck.

Än idag, och säkerligen för 
all framtid, finns det kvar 
bilder i Danjins minne från 

lyckliga ögonblick av barn-
domen i Derventa i Bosnien, 
av barndomshemmet där 
farfar och farmor satt i träd-
gården och från doften av 
vinbärsblommor.

Tanja Mueller
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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

Brålanda • Frändefors

På hemväg med Samuelsson

Lasse Franklin, Ralph Liljegren och Jard Samuelsson hjälptes åt att för-
medla budskapet ”Vägen hem”.

läsarsång till country. 
Många kom, lyssnade, 
sjöng med och applåde-
rade. 
Uppväxt på en värmländsk 
bondgård på 1950-1960-ta-
let berättade och skojade Jard 
Samuelsson om sådant som 
delar av publiken hade erfa-
renhet av. Många igenkän-
nande leenden och skratt gav 
en fin stämning. 

Som titeln säger handlade 
sångerna och talet om vägen 
hem till Gud där den kristna 
tron är en bra grund i livets 
alla skeenden.

Tillsammans med Lasse 
Franklin på klaviatur och 
inspelad musik framfördes 

bland annat Han är min sång 
och min glädje, Gud hjälp 
mig gå, Vi ska ses igen, Jag 
vill vara där du är (Moody 
Blue) samt Fyrbåken. 

Publiken sjöng gärna med 
och man avslutade med Har 
Du kvar din barnatro. 

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren höll en andakt på samma 
tema. Förutom att man sjöng 
med i Jards sånger sjöngs ett 
par psalmer.

– Det här var både lättsamt 
med innehållsrika texter och 
musik som man tycker om, 
sådana här konserter borde 
man ha mer av, sade Lilian 
Jonsson, Brålanda.

Marianne Karlsson

Trivseltisdag
startar igen

Anna Eriksson, Erikstad, är initiativtagare till tisdagskvällarnas stickca-
fé. Eva Wahlström, Assarebyn, Agneta Larsson, Sundals Ryr och Ingrid 
Flood, Brålanda uppskattar verkligen möjligheten att handarbeta och 
fika tillsammans. – Vi hoppas att fler kommer, hälsar de.

Leif Jonasson, Eivor Skoog, Astrid Svensson och Helle Nielsen serverar 
danska smörrebröd. Gun-Britt Jonsson, Inger Pettersson, Elvy Utter 
och Eva Hjalmarsson passar på att fika och dela med sig av sin rika 
livserfarenhet och trivs denna tisdag i Brålanda galleria. 

Höstcafé med 
dikter och sång

Gunilla Rubbestad och Thor Andersson gav dikter och betraktelser i ord 
och ton i Gestad missionshus.

Många tänkvärda ord och 
sånger fick deltagarna i 
lördagens Höstcafé i Ge-
stad Missionshus ta del 
av när Gunilla Rubbestad 
och Thor Andersson bjöd 
på dikter och betraktelser 
i ord och ton.
Gunilla Rubbestad och Thor 
Andersson gästade höstca-
féet på hemmaplan.

Med sin förmåga att finna 
ord delade Gunilla med sig 
av sina tankar om livet och 
dess utveckling. De närva-
rande lyssnade andäktigt till 

budskapet som kan samman-
fattas. 

– Nu är tiden inne att leva. 
Gå varligt där du går, det blir 
ärr efter läkta och oläkta sår, 
sade Gunilla.

Thor Andersson hade 
dammat av gitarren och 
sjöng sånger om livet av 
bland annat Börge Ring och 
Ingemar Olsson. Lille Benja-
min, Veckopengdag och Du 
vet väl om att Du är värdefull 
var några av titlarna.

Alla sjöng med när möjlig-
het gavs.

I Brålanda Galleri startar 
åter ”Trivseltisdag” sista 
tisdagen i månaden mel-
lan oktober och mars. 
För den sticksugne är det  
stickcafé varje tisdag då 
det är kvällsöppet.
Tolv företagare med alltifrån 

matnyttigt, kläder, hantverk 
och salvor till sko- och cykel-
reparationer erbjuder sina 
varor och tjänster på lördagar 
och tisdagskvällar i Brålanda 
Galleria. 

I gallerians café har Britt 
Johansson olika teman.

– Nu i oktober blir det 
höstmys med pumpatema 
och troligen något pumpa-
pyssel, i november återkom-
mer populära afternoon tea. 
Inför nästa år har vi nya 
tankar och idéer som vi arbe-
tar med, säger Britt.

Årets Brålandabakelse 
finns att köpa på temadagar-
na andra lördagen i månaden.

– Vi hoppas att många 
kommer, tar med sig stick-
ningen eller annat handar-
bete och har det trevligt här 
på tisdagarna, säger initiativ-
tagaren Anna Eriksson.

Marianne Karlsson  

Sånggudstjänsten i Frän-
defors på torsdagskvällen 
bjöd på både lättsamheter 

och allvar. Jard Samuels-
son turnerar i hela landet 
med ”Vägen hem” från 

– Tack för en fin kväll med 
mycket tänkvärt, det borde 
fler få ta del av, sade försam-
lingens pastor Sigward 
Karlsson.

Närproducerat fika till kaf-
fet och ett vinstrikt lotteri 
avrundade kvällen.

Marianne Karlsson

Resultat för Lions Club, 
Brålanda 2016-07-01 till 
2017-06-30. Insamlade 
medel: Lotterier 46 000 kr, 
julmarknad 49  000 kr, gåvor 
– privat 7 000 kr, allsångs-
kvällar 50 000 kr, catering 9 
000 kr. Totalt: 161 000 kr. 
Utdelade medel: Stipendier 
10 000 kr, hörselskadade 5 

000 kr, FUB 5 000 kr, läger 
ungdom, diabetes 8 000 kr, 
allsångskvällar 31 000 kr, 
barnavdelningen NÄL 13 
000 kr, Cancerfonden väst 
14 000 kr, Syrien, Afrika med 
flera 19 000 kr. Övrigt 6 000 
kr. Fonderat 50 000 kr. Totalt: 
161 000 kr.
Folke Olsson, kassaförvaltare

Lions, Brålandas septem-
bermöte öppnades av presi-
dent Roland Smedbäck inför 
en stor skara medlemmar. 
Efter det att revisionsberät-
telsen föredragits diskutera-
des, på vilket sätt man i 
framtiden skall förvara klub-
bens julmarknadsfordon och 
hur förberedelserna inför 
julmarknad och tomtetåg 
skall arrangeras. Vidare före-
drogs arbetet med att bredda 
engagemanget kring 

julmarknaden 2/12 i samver-
kan med den nya föreningen 
”Jul i Brålanda”.

Mötet beslutade också att 
skänka 30.000 kronor till 
”De Glömda Barnen,” 
15 000 kronor till ”Cancer-
fond Väst” samt 30 000 kr till 
Lions arbete mot sjukdomar 
och internationella katastro-
fer.

Mötet beslutade också att 
erbjuda tre personer med-
lemskap i föreningen.

FÖRENINGSREFERAT
Södra Dals SPF Seniorerna 
har hållit oktobermöte i Brå-
landa. Vice ordförande Åke 
Fridell hälsade medlemmar-
na välkomna. Därefter blev 
det underhållning av Kennet 
Holmström från Vara, som 
stod för dagens program. Det 
var musik med klarinett, 
saxofon och gitarr med sång 

till. Han inledde med ”Under 
djupa björkars grönska” 
samt en  norsk låt. Han var-
vade med historier från ska-
raborgstrakten på äkta dia-
lekt därifrån. I hans program 
fanns också med en rolig visa 
om grynkorven som har en 
egen dag 19 oktober. Det 
bjöds även på flera kända 

SPF-seniorerna Södra Dal 
har hållit septembermöte i 
Ekebro samlingslokal i Frän-
defors med stort deltagande 
av medlemmar. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade väl-
kommen. På de vackert du-
kade borden hade man lagt ut 
planscher med fågelbilder 
som blev ett trevligt inslag 
som tävling för gästerna.

Magnus Hummerhjelm 
informerade om planerade 
landskapscirklar. Dagens 
underhållare var Anders 
Ljungqvist, som till gitarr 
sjöng ett uppskattat sångpro-
gram. Även allsång blev det 
i vissa låtar. Anders sjöng till 

exempel Gamle Svarten, 
Torparevisan och Fattig 
bonddräng.

Vi fick bra information om 
Dalsspira Mejeri i Färgelan-
da som nu har 15 anställda. 
Kaffeservering med smörgås 
följde därefter. Det blev fort-
satt underhållning av Anders. 
I denna del fick vi höra en del 
önskelåtar, Du lilla solsken, 
Sven-Ingvars musik, med 
mera.

Efter dragning av lotteri-
erna avslutades mötet och 
nationalsången sjöngs ge-
mensamt.

Doris Severinson

låtar, bland annat potpurri av 
Sven-Ingvars melodier.

Efter kaffeserveringen och 
lotteridragningen blev det 
information av Tage Severin-
son, från KPR (Kommunala 
Pensionärsrådet) senaste 
möte. Det var angående äld-
reboenden i kommunen samt 
om en kampanj om fallo-
lyckor hos äldre och att före-
bygga dem. Vice ordförande 
informerade angående ut-
frågningen av politiker se-
nare i oktober i Vänersborg.

Underhållningen fortsatte 
med melodier från 60- och 
70-talet, Elvislåtar med 
mera. Även scenkläder från 
den tiden kom då fram. Den 
uppskattade underhållaren 
avslutade med ”Två mörka 
ögon”, med lite hjälp av pu-
bliken. Nationalsången av-
slutade mötet.

Doris Severinson

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Idag Onsdag kl 14.00 
Modevisning – Seniorshopen 
Lätt förtäring, lotteri (deltagaravg.) 
- Torsdag 26/10 kl 15.00 
Alban Faust gästar stationshuset 
Se separat annons 
- Lördag 28/10 kl 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen 
- Onsdag 1/11 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
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Varmt välkomna på vår officiella 
invigning lördag 28 oktober!
Vi bjuder på fika och fina priser!

Hantverkargatan 3
464 34 Mellerud
0530-100 13

Installation ingår

22.500
ORD.PRIS 24.500:-

Miljötänk som håller dig varm

Rekommenderad yta: 25-120 m2

Låg ljudnivå - 20 dB

Underhållsvärme ner till 8°C

Luftvärmepump FH 25

ByggaBo-mässa med många trevliga inslag

Lördagens ByggaBo-mäs-
sa på Kulturbruket på Dal 
och Dahlstiernska gymna-
siet bjöd på en hel del mat-
nyttigt. Två intressanta 
föreläsningar, utställare 
– alltifrån energirådgivare 
till möbeltapetserare, 
omröstning av Melleruds 
vackraste byggnad och 
flera tävlingar. Melleruds 
kommuns förslag till ny 
översiktsplan fanns också 
att ta del av.
– Vår ByggaBo-mässa är en 
liten mässa med stor bredd 
och tänkt som en mässa för 
att knyta kontakter och där vi 
vill visa den bredd av företag 
som finns i vårt närområde 
inom bygga-bo, säger Filip 
Björndahl på plan- och byg-
genheten i Melleruds kom-
mun.

– Vi vill också visa oss och 
komma närmare invånarna i 
kommunen, samtidigt som 
alla ska kunna få ut något av 
det hela, såväl utställare som 
besökare. En mötesplats för 
kunskapsutbyte för allt som 
hör byggande och boende 
till, tlllägger han.   

Tog tillfället i akt
Och visst var det många som 
tog tillfället i akt. Besöksan-
talet uppskattas till 500 per-
soner. Robert Bengtsson och 
Ann-Marie Olsson var två 
personer i vimlet. Båda be-
sökte mässan för första 
gången och tyckte den var 
både intressant och spän-
nande, med flera nya upp-
slag. 

Vi träffar dem i en flerfa-
cetterad monter där de båda 
entreprenörerna och barn-
domskamraterna Daniel 
Hedström och Daniel An-
dersson presenterar sina fö-
retag, både egna och gemen-
samma. Ett par herrar med 
många järn i elden, som båda 
lovordar mässkonceptet som 
en plats att knyta kontakter 
på. Här visade de bland annat 
vad företaget Skruvat och 
Klart hade att erbjuda. 

Totalt fanns ett 20-tal ut-
ställare på plats denna lör-
dag. Filip Björndahl hade 
gärna sett ännu fler hantver-
kare medverka på mässan.  

– Men det är väl så att i 
dessa tider har de fullt upp 

ändå, vilket ju är väldigt po-
sitivt, tillägger han.   

Två föreläsningar
Anders Solvarm föreläste 
om hållbart byggande och 
Anton Blomgren från Väs-
tarvet presenterade den se-
naste kulturhistoriska bygg-
nadsinventering som nu 
gjorts över centrala delarna 
av Mellerud samt Sjöskogen. 
Senast detta gjordes är 35 år 
sedan och sträckte sig fram 
till 1930-talet. Nu har man 
fått med även 50,- 60- och 
70-talet. Alla berörda fastig-
hetsägare kommer innan ut-
givningen få ett utskick där 
det finns chans att komplet-
tera och komma med syn-
punkter. 

Anton Blomgren avslutade 
sin föreläsning med att tacka 
Evert Magnusson, Kjell 
Åberg, Sten Torstensson, 
Gustaf Eriksson, Monica 
Johansson samt Gudrun Ry-
berg för värdefull hjälp under 
själva inventeringen. 

Montern där Melleruds 
vackraste byggnader presen-
terades och där alla kunde 

Välfyllt i entrén på Kulturbruket på Dal.Jonas Söderqvist, Filip Björndahl, Max Nordström Rydahl alla tre från plan- och byggenheten i Mellerud 
tillsammans med Hanna Laakso, Dalslands Miljö & Energikontor.

lämna sin röst, var välbesökt. 
Segrande ur striden gick 
Tingshuset, som fick hela 40 
procent av rösterna. 

Konkurrenterna i omröst-
ningen var; Dalslands konst-
museum i Upperud, ett fri-
tidshus i Dals Rostock, 

Ekholmens Herrgård, ett 
bostadshus i Bolstad samt ett 
bostadshus i Ryr.
 Ing-Marie Norrman

Gammal marknadsdikt

I ottetimman, 
när hela Valbo 
är höljt av dimman, 
då kör herr Dalbo, 
att uppå markna’n i Mellerud 
försälja kampen till bästa 
bud.

En annan spänner 
just för i Tösse 
en kamp som ränner 
likt snarbent jösse. 
Av folk och fordon en brokig 
rad 
drar jämt mot marknadens 
punkt åstad.

Allt större flertal 

sig här förblanda: 
från Ör och Lerdal 
och Rännelanda 
det kommer skaror i hundra-
tal 
till marknadsfesten på södra 
Dal.

Ja, markna´n gästar 
båd´dräng och piga 
och svin och hästar 
och kalv och kviga 
här byta ägare inom kort, 
att klubbas ner eller bytas 
bort.

Vad bång och buller 
på marknadsbacken, 

vad larm och muller 
från män´skotacken!
En myrstack vorden är mark-
nadsvrån, 
med myror nära och fjärran 
från.

Till guldsme´n ryckas ung 
Erk och Inger,
där paret smyckas med ring 
på finger. 
Så går vårt blivande hjonelag 
att öka boet med skilda slag.

Vår gamle köping 
på Dalboslätten 
till stadsformstöpning. 

Denna dikt lämnades nyli-
gen in till Melleruds Nyhe-
ters redaktion av Vendel 
Eriksson, Mellerud. 
Vendel hade fått ett tidnings-

urklipp med dikten skickad 
till sig av sin vän Kjell Abra-
hamsson i Lilla Edet. Urklip-
pet hittades i Kjell Abra-
hamssons mors gömmor, 

Agnes Abrahamsson, född 
Kjellberg, Dalskog. Tid-
ningen, oklart vilken, är från 
den 8 juli 1939. Även dikta-
ren är okänd.

På Melleruds marknad

Frida Norenby lämnar ut röstsedlar i omröstningen 
”Melleruds vackraste hus”.
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Melleruds kommun har fan-
tastiska möjligheter att vara 
en blomstrande kommun där 
människor oavsett födelseort 
kan samsas och arbeta till-
sammans för att göra Dals-
land än mer levande och än 
mer välmående. En lyckad 
integration innebär inte bara 
etablering och en menings-
full sysselsättning för de 
nyanlända, utan också ökade 
skatteinkomster för kommu-
nen. 

Skatteinkomster som kan 
gå till att genomföra en grön 
omställning med hållbart 
boende, med gröna jobb, 
stärkta resurser till kultur- 
och friluftslivet och bättre 
kollektivtrafik. 

Regeringen har givit Mel-
lerud resurser för att genom-

föra en lyckad etablering för 
våra nyanlända. Därtill har 
många just de kompetenser 
som kommunerna i Dalsland 
skriker efter. Det finns lärare, 
läkare, sjuksköterskor och 
civilekonomer för att bara 
nämna några yrkeskatego-
rier. Regionen har delvis 
varit framgångsrika i att ak-
tivt rekrytera personal till 
vårdcentraler och sjukhus. 
Melleruds kommun har dess-
värre inte varit lika aktiva, 
vilket exempelvis de som var 
boende på Kroppefjäll vitt-
nar om och det är både tra-
giskt och ekonomiskt idio-
tiskt. 

Tragiskt därför att vi går 
miste om fantastiska möjlig-
heter som skulle gynna hela 
vår hembygd, idiotiskt där-

för att varje invånare med 
utanförskap tär på social-
nämndens resurser. Därmed 
minskar kommunens lång-
siktiga möjligheter att göra 
något konstruktivt, att göra 
något bra. Dubbeldumt, 
tycker vi i Miljöpartiet. Vi 
måste förändra och förstärka 
kommunens arbete.

Mellerud kan bättre – vi 
har de bästa av förutsätt-
ningar för att lyckas! I en 
fullmäktigedebatt kändes det 
nyligen som att såväl libera-
ler som centerpartister genu-
int och ärligt slöt upp kring 
miljöpartiets krav om att ta 
ett omtag i arbetet. Det ger 
hopp för framtiden. 

Låt Melleruds kommun ta 
till sig av goda exempel från 
hela landet kring hur en kom-

mun kan arbeta metodiskt, 
målmedvetet och ännu mer 
aktivt för att inte bara väl-
komna nya invånare, utan 
också för att ge dem en för-
utsättning för att bli integre-
rade och involverade i det 
lokala samhällsbygget. Så 
trots att Mellerud som kom-
mun kunde göra så mycket 
mer redan från start, så kän-
ner vi oss hoppfulla för fram-
tiden. 

 För Miljöpartiet  
de gröna i Mellerud

Sofia Falander, ledamot  
i kommunstyrelsen

Tony Johansson, gruppledare 
i kommunfullmäktige

Ett lyckat integrationsarbete 
kan gynna Melleruds kommun

På Holmsgatan i Mellerud 
inom 50 km/tim-begräns-
ningen kör många fordon 
som  bilar, mc och fyrhju-
lingar i mycket höga hastig-
heter!

Detta har pågått länge utan 
att någon trafikansvarig 
tycks bry sig! En del av gatan 

går utmed ett bostadsområde 
där många promenerar, cyk-
lar, rastar hundar och så vi-
dare. Ska det behöva hända 
en allvarlig olycka innan 
trafikansvariga agerar och 
ordnar med exempelvis fart-
gupp som på Långgatan?

”Holmsgatan”

Sänk hastigheten!

I Melleruds Nyheter nr 35 
2016 fanns det en artikel som 
hette ”Gång och cykelväg på 
gång”.

Det rör sig om byggandet 
av en gång- och cykelbana 
från brandstationen till pen-
delparkeringen vid järnvägs-
stationen. En representant 
från Mellerud kommun ut-
talar sig i artikeln och säger

– Nu har vi hittat en lösning 
och hoppas kunna påbörja 
arbetet sent 2016 om vädret 
blir bra”.

Nu är det sent 2017 och 
någon gång- och cykelbana 
är inte klar. För mig är det 
helt oförklarligt att Melle-
ruds kommun inte tycks prio-
ritera detta projekt då det är 
en mycket hårt trafikerad 
sträcka där gående och cy-
klister utsätts för mycket stor 
risk av förbipasserande bilar 
och bussar.”

Gående pendlare

Vart tog gång- och 
cykelbanan vägen?

Muslimska föreningen i 
Mellerud vill bygga en 
moské i Mellerud men vill 
först informera invånarna 
om sin religion och på så sätt 
motverka ”islamofobi” med 
föreläsningar på Kulturbru-
ket på Dal. Föreläsare Abdul 
Rashid iman från Göteborgs 
moské.

Vad är islam?
Ordet ”islam” är ett ara-

biskt ord som betyder ”un-
derkastelse” och ”överläm-

nande av din vilja åt Gud Den 
Allsmäktige”.

Fler frågor blir nog besva-
rade för dem som kommer på 
dessa tre föreläsningar under 
oktober, november och de-
cember. 

Pernilla Ouis är fil.dr i 
humanekologi och docent i 
hälsa och samhälle vid Mal-
mö högskola. Hon konverte-
rade till islam och levde i 20 
år som troende muslim men 
började tvivla på sin tro och 

Moské i Mellerud?
Islam på gott och ont?

Angående Pridefestivalen i 
Mellerud 22-23 september 
(och överallt i vårt land).

Ropen bör skalla!
Läs bibeln alla!
Där ska ni finna,
att vi är skapta
till man och kvinna!
Till alla präster och herdar 

och till alla folk som blundar 
för detta, vill jag påminna 
och berätta! Att det står mer 
om de här i (Guds ord) i Bi-
belns bok. För det har för 

längesen gått fullständigt på 
tok!

Sanningen förkunnas ej 
längre på ”torgen” 

och de är sorgen.
När vi nu ser denna flod 

välla in
som snart förvränger vart 

sinn.
Skall vi då alla bara ”jamsa 

me”? 
Och inte kunna säga som 

de e?
Att vi ej tror på nå’n regn-

bågsfamilj eller hen med 
mera”.

Dettas kan vi inte accep-
tera!

Man är man och kvinna 
kvinna.

Detta måste vi besinna.
Nu har vi detta rätt ut.
Så nu får det bli slut.
För i denna förvirring kan 

vi inte leva.
Sanningen skall göra er fria

Pridefestivalen i Mellerud

Ungdomar! Vart åker ni nästa sommar 
när tåget, bussen och båten blir gratis?

Vill ni hälsa på en kompis i 
Skövde, ta båten till Vrångö 
för att bada, gå på bio i Åmål 
eller sticka till Liseberg? 
Nästa sommar vill vi att alla 
ungdomar i Västra Götaland 
ska att ha ett sommarlovskort 
som ger fria resor på all kol-
lektivtrafik med Västtrafik i 
hela Västra Götalandsregio-
nen. Från Strömstad i väst till 
Karlsborg i öst, Svenljunga i 
söder och Bengtsfors i norr 
och med Göteborg som cen-
tralort.  

Vänsterpartiet har i bud-
getförhandlingar med reger-

ingen fått igenom 350 miljo-
ner kronor så att alla 
ungdomar som slutat sjätte 
klass och upp till dem som 
gått ut andra året på gymna-
siet ska få ett sommarlov-
skort till kollektivtrafiken. 
Det har uttryckts som att 
kortet ska gälla inom den 
egna kommunen, men att det 
ibland kan göras undantag.

Det är ett bidrag från staten 
som ges till de kommuner 
som söker och erbjuder alla 
sina ungdomar fria resor. 

Hur kul är det att åka kors 
och tvärs i Mellerud? Eller i 

Dals-Ed? Vi i Vänsterpartiet 
ser att sommarlovskortet 
självklart ska gälla för hela 
Västra Götalandsregionen! 
Vi har sett till att Kollektiv-
trafiknämnden har en ekono-
misk beredskap för att upp-
gradera kortet till att gälla i 
hela regionen sommaren 
2018, om det skulle behövas 
när statsbidragen fördelas. 

Vi vet att majoriteten av 
unga värnar om miljön och 
vet att ett hållbart samhälle 
bygger vi tillsammans bland 
annat genom att resa kollek-
tivt.  Genom ett gott samar-

bete mellan Vänsterpartiet i 
Västra Götaland och Vän-
sterpartiet i rikspolitiken får 
vi jämlika villkor för alla 
ungdomar, så att alla kan 
hälsa på kompisen i Skövde, 
ta båten till Vrångö, gå på bio 
i Åmål eller lägga pengarna 
på Lisebergs berg- och dal-
banor, istället för på resan dit. 

Egon Frid (V) ledamot i  
kollektivtrafiknämnden

Jessica Wetterling (V)  
ledamot i styrelsen 

för Västtrafik 

Ge dina synpunkter 
om Mellerud!

Centerpartiet i Mellerud an-
ser att dialog är viktigt!

Fram till den 31 oktober 
har alla kommuninnevånare 
och fritidsboende chansen att 
säga sin mening om den nya 
översiktsplanen som skall 
gälla från och med nu och 
fram till 2030.

Översiktsplanen (= vilje-
inriktning) är ett av de vikti-
gaste dokumenten som kom-
munen har att luta sig mot 
och då vill vi i centerpartiet 
ha det bästa tänkbara under-
laget. Det underlaget skapar 
vi tillsammans och allas me-
ning är viktig nog att bli 
lyssnad på. 

Vi i centerpartiet ser gärna 
att många lämnar förslag på 
förändringar. Oavsett om det 
handlar om som möjligheten 

att gå på tåget i Dals-Rostock, 
var det borde vara möjligt att 
bygga bostäder – nära vatten, 
en parksoffa i Åsebro eller en 
vandringsled i Åsensbruk till 
exempel.

Centerpartiet tipsar om 
värdefulla punkter att fun-
dera kring i en annons i 
denna tidning.

Men allra VIKTIGAST är 
att göra sin röst hörd an-
tingen digitalt via kommu-
nens hemsida eller att lämna 
sitt förslag till Medborgar-
kontoret/biblioteket. Utgå 
från att det behov du ser är 
okänt för andra. Motivera 
kort varför du ser behovet. 
Tillsammans skapar vi fram-
tidens kommun i Mellerud!

Centerpartiets kommunkrets

tog beslutet att ta av sig slö-
jan.

Idag är hon kritisk mot 
mycket av det islam står för. 

Läste malmöforskaren Aje 
Carlboms ord om ”Islamism 
på gott & ont” som säger 
”Samtidigt som islamismen 
främjar goda livsideal ökar 
den risken för segregation”. 

Den muslimska förening-
en i Mellerud vill med sina 
föreläsningar ”synliggöra” 
att det inte alltid är en sant 
vad medias bild säger! Vi får 
hoppas att frågetecknen rätas 
ut hos Melleruds invånare 
efter dess föreläsningar.

Rolf Lindh

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och 
telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. 
Manus returneras ej.
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Bränsleförbrukning blandad körning: 6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 156 g/km (V90 T4 aut). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofi nans Bank, Volvo Serviceavtal, Vinterhjul och Volvo-
kort med drivmedelsrabatt ingår. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter och Vovia försäkring tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Inclusive Billån: 20 % kontant, 84 månader. 4,95% ränta 5,06% effektiv ränta. Volvo 
Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Volvia försäkring tillkommer. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Med reservation för tryckfel och slutförsäljning. 

Prisexempel  Pris Billån Privatleasing 

Volvo V90 T4 Business Automat   351 700:- 4 175:-/mån 4 995:-/mån 
inkl Klimatpaket och Volvo On Call 

NU MED SNÅL OCH STARK BENSINMOTOR
Volvo V90 har satt en ny standard för säkerhet, komfort och körglädje. Den nya tidens herrgårds-
vagn har snabbt blivit en av de mest populära bilarna i Sverige. Nu lanserar vi V90 med snåla, starka 
bensinmotorn T4 på 190 turboladdade hästkrafter. En perfekt kombination som dessutom är extra 
prisvärd.  Välkommen in på en provtur!

NYA VOLVO 
V90 T4 

PRIVATLEASING
 från 4 995:-/MÅN

   Ord. pris  Nu Pris 

S60 D3 BA R-Design Aut Svart 389 800:- 319 900:-
S90 D5 AWD Inscription Aut Blå 694 690:- 549 900:- 
V40 CC D2 Business Advanced Aut Blå 304 300:- 269 900:- 
V40 D2 Inscription Man Svart 344 500:- 289 900:- 
V60 CC D4 AWD BA Summum Aut Blå 418 000:- 349 900:- 
V90 CC D5 AWD Pro Aut Brun 675 985:- 589 900:- 
V90 D5 AWD Inscription Aut Grå 692 500:- 589 900:- 
XC60 D4 AWD Classic R-Design Aut Silver 412 200:- 385 000:-  
XC60 D5 AWD Classic Summum Aut Grå 458 100:- 429 900:-

SNABB LEVERANS. BÄSTA PRIS. 
Slutförsäljning av modellår 2017. Ta chansen att köpa en ny Volvo till riktigt bra pris.  

Du hittar komplett aktuell lagerlista på vår hemsida.

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

VINTERHJUL 4 900:-
Vinterdäck på Volvo Original alu.fälg för endast 4 900:- 
Gäller vid beställning av ny Volvo modellår 2018 t.o.m. 30 okt 2017. (ej XC40, XC60 och XC90)

Rekordmånga besökare på ljus-och lyktafton

En mycket nöjd Anna Eriksson, med en av sina leverantörer, Olle Lundkvist, och Mia Larsson.

På torsdag, den 19 ok-
tober, var det dags igen 
för den alltid så populära 
ljus- och lyktaftonen hos 
Annas Design. Mer än 400 
besökare kom till Annas 
blomsterbutik i Eriksbyn, 
Skållerud under evene-
manget, för att kolla in 
höstens aktuella trender.
Redan utanför butiken hälsa-
des besökarna välkomna av 
en lång rad marschaller längs 
infarten till en redan propp-
full parkering. Det bjöds på 
vältempererad glögg som 

värmdes över elden utanför 
ingången. 

Gårdsplanen var dekore-
rad med många vackra och 
inspirerande detaljer i hös-
tens färger. Hela butiken var 
fylld med ljus, lyktor, buket-
ter och planteringar, moss-
hjärtan och fantastiska kran-
sar som personalen tillverkat 
under flera dagar. 

Alla jobbade även under 
själva tillställningen utan 
paus och hyllorna fylldes på 
med nya höstkreationer un-
der kvällens lopp. 

Långa köer vid kassan 

vittnade om ett uppskattat 
sortiment.

För den som var sugen på 
något gott, fanns det möjlig-
het att njuta av en härlig 
höstlig soppa som sedan 
några år tillbaka tillhör ljus-
kvällens tradition. 

I år tillagades trattkanta-
rell- och nässelsoppa, men 
även ostsmörgås eller kaka 
med vispgrädde serverades i 
lokalen på loftet och blev en 
mycket omtyckt måltid bland 
besökarna.
 Tanja Mueller

Gerd och Pierre Branquet från Ed njuter av en tallrik varm höstsoppa på loftet tillsammans med Eva-Britt 
Ekberg, Christina Larsson, Katharina Johansson och Maj-Britt Svensson. 

Många besökare hittade till Annas Design och den fantastiska utställningslokal på logen i Eriksbyn.
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MP Mellerud presenterade program 
och toppkandidater inför valet 2018

Toppkandidaterna för MP Mellerud i kommunvalet 2018. Övre raden från vänster: Mohamed Mahmoud, Tony 
Johansson och Henrik Sandberg Nedre raden från vänster: Inger Jochnick och Sofia Falander.  

Lördagen den 21 okto-
ber blev Miljöpartiet det 
första partiet i Mellerud 
att presentera program 
och toppkandidater inför 
kommunvalet i september 
2018. 
Programmet har reviderats i 
en öppen process där såväl 
invånare som medlemmar 
har haft chans att tycka till 
kring de frågor som Miljö-
partiet bör driva i kommun-
politiken.

Inger Jochnick, Dalskog, 
utsågs till den femte platsen 
på valsedeln:

– För mig är energifrågorna 
viktiga, säger Inger. I Mel-
lerud måste vi prioritera 
solenergifrågorna genom att 
sätta solceller på taken till de 
kommunala byggnaderna.

Till den fjärde platsen val-
des Mohamed Mahmoud, 
Mellerud:

– Som ny invånare i Mel-
lerud märker jag att vi behö-
ver stärka kurserna efter SFI 
(Svenska för invandrare), det 
behövs för en lyckad integra-
tion. Dessutom måste kom-
munen öka takten med att 
bygga nya hyresbostäder, 
köerna är alldeles för långa.

Bygg- och miljöfrågor in-
tresserar Henrik Sandberg, 
Åsebro, partiets tredjenamn 
på listan:

Veterinärklinik byggs i Bäckefors

En ny veterinärklinik åt Distrikstveterinärerna byggs vid resecentrums pendelparkering i Bäckefors, utmed Lasarettsvägen.

Vid resecentrums pen-
delparkering i Bäckefors 
pågår bygget av en veteri-
närklinik för smådjur. Det 
är Distriktveterinärerna 
i Högsäter som ska flytta 
in nästa sommar.
– Vi flyttar vår verksamhet 
till Bäckefors första augusti 
nästa år, om inte tidigare, 
som vi hoppas på. Det inne-
bär att vi kommer att fort-
sätta som vi gör med både 
mottagning för smådjur och 
ambulerande verksamhet för 
lantbrukets djur och häst, 

men i bättre och mer ända-
målsenliga lokaler, berättar 
Hanna Strutz, klinikchef i 
Högsäter.

Kliniken får genom flytten 
möjlighet att utöka sina ope-
rationsresurser för smådjur 
och det geografiska läget mitt 
i Dalsland är också ett plus, 
det är mer centralt för klini-
kens kunder. 

I dagsläget arbetar fem 
veterinärer och två djurvår-
dare i Högsäter. I och med 
flytten utökas styrkan med 
ytterligare en veterinär och 

en legitimerad djursjukskö-
tare.

Hanna Strutz berättar att 
det händer mycket organisa-
toriskt för Distriktsveterinä-
rerna framöver. I Frändefors 
görs en stordjurssatsning, 
bland annat med besättnings-
service på nötboskap och en 
veterinär med hästtandläkar-
kompetens. 

– Samarbetet mellan Di-
striktsveterinärerna i Bäcke-
fors och Frändefors kommer 
att öka. Vi vill ordna till det 
bättre för alla djurslag, med 

rätt utrustning och rätt perso-
nal på plats, säger Hanna 
Strutz. 

Jordbruksverket, som är 
Distriktsveterinärernas hu-
vudman, kommer att hyra 
lokalerna av Kvarnetjärnet 
Förvaltnings AB som är 
byggherre. Bolaget har kon-
tor på Gamla Bruksgatan i 
Bäckefors.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

– Vi vill se att löftet om en 
giftfri innemiljö för barn- 
och ungdomar i barnomsorg 
och skola ska bli verklighet. 
Vi vill bygga ekologiska 
bostäder i trä och dessutom 
kräver vi att det blir gratis för 
Melleruds invånare att åter-
vinna på Hunnebyns miljö-
station. 

För kandidaten på andra 
plats, Sofia Falander, Ör, är 
integrationsfrågorna överst 
på ”att göra- listan”:

– Kommunen måste vässa 
arbetet med att integrera och 

etablera Melleruds nyaste 
invånare. Det gör vi genom 
att arbeta mer uppsökande, 
målmedvetet och strategiskt 
från kommunens sida.

Partiets kommunala hand-
lingsprogram innehåller 63 
stycken tydliga förslag inom 
samtliga kommunpolitiska 
områden, vilka kommer att 
ligga till grund för partiets 
valrörelse och eventuella 
förhandlingar om att ingå i 
majoritet i Melleruds kom-
mun efter valet 2018.

Tony Johansson, Gärdse-

rud, som är kandidat på första 
plats förklarar partiets stra-
tegi:

– Det team som vi ställer 
upp med kommer att driva de 
här frågorna aktivt därför att 
Melleruds invånare måste få 
en tydlighet kring vilken 
politik som varje parti står 
för. Den samarbetskultur 
som vi värnar i Mellerud får 
inte bli en loj nonsenskultur. 
Invånarna har rätt att få reda 
på vilka skiljelinjer som finns 
i lokalpolitiken, avslutar Jo-
hansson. Bertil Marklund, professor i allmänmedicin, kåserade om sin bok.

FÖRENINGSREFERAT

Gabriella Hemme informerade.

Vid SPF Seniorerna Mel-
lerudsbygdens oktobermöte 
gästades vi av professorn i 
allmänmedicin Bertil Mark-
lund samt arkitekten Gabri-
ella Hemme från kommunen.

Bertil Marklund kåserade 
om sin bok 10 tips-må bättre 
och lev 10 år längre. Det är 
du själv som bestämmer hur 
du vill åldras – eller inte. 75 
procent beror på din livsstil 
och 25 procent på dina gener. 
Vi fick många tips om hur 
man kan fördröja åldrandet

Det viktigaste är att ha 
goda kostvanor. Den stora 
boven är de så kallade fria 
radikalerna. De påverkar 
vårt immunförsvar och ger 
upphov till inflammationer. 
Dessa måste bekämpas och 
det gör man genom att äta 
mat som innehåller mycket 
antioxidanter. Exempel på 
detta är fisk som innehåller 
omega 3-fetter, grönsaker 
avocado och blåbär.

Han betonade vikten av 
daglig motion samt god och 
regelbunden sömn.  Att sola 
en kvart om dagen är också 
nyttigt. Han kom också med 
överraskningen att tre-fyra 
koppar kaffe om dagen kan 
motverka för tidigt åldrande. 
Kontroversiellt kan man 
kanske tycka att han ansåg att 
ett glas vin om dagen kunde 

vara hälsosamt,speciellt om 
druvan är Pinot noir eftersom 
den innehåller mycket anti-
oxidanter.

Efter kaffet informerade 
Gabriella om arbetet med 
kommunens nya översikts-
plan. Hon vill gärna att vi 
lämnar in förslag till kom-
munkontoret. Man kan även 
gå ut på nätet och skriva in 
förslagen direkt i översikts-
planen.

Mötet avslutades i vanlig 
ordning med ett lotteri.

Lars-Åke Svensson

Tre frågor till
Johansson (S)

Anette Levin, Liberalerna i 
Mellerud, ställer i en inter-
pellation tre frågor till kom-
munstyrelsens ordförande 
Tommy W Johansson (S). 
Hon skriver att Melleruds 
kommun tampats med höga 
arbetslöshetssiffror ända se-
dan pappersbruket lades ner 
i Åsensbruk. Idag är arbets-
lösheten tolv procent av den 
registerbaserade arbetskraf-
ten. För ungdomar mellan 
18-24 år är siffran 15 procent. 
Liberalerna i Mellerud är 
djupt oroade över den höga 
arbetslöshet som råder i Mel-
lerud, som trots högkonjunk-
tur inte verkar återhämta sig 
nämnvärt. 

Därför ställer partiet föl-
jande frågor:

Har socialdemokraterna 
och centerpartiet några ge-
mensamma mål för att 
minska arbetslösheten i Mel-
lerud?

Mot bakgrund av kommu-
nens vision om att Mellerud 
ska vara en kommun som står 
för nytänkande och upp-
muntrar till kreativitet, har 
det gjorts några särskilda 
riktade insatser för att göra 
våra arbetslösa mer anställ-
ningsbara?

Planeras några extra insat-
ser med tanke på de av reger-
ingen utlovade medlen för att 
minska arbetslösheten under 
valåret 2018?
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SPORT

Thea återvänder till Sverige – 
väljer spel i Åsebro/Brålanda

FOTBOLL 
Therese Nolin blir Åsebro/
Brålandas spelare perma-
nent från och med i mars, 
det blev klart i veckan. 
Först var det tänkt att 
19-åringen bara skulle 
spela futsal för klubben 
i december och januari, 
men nu blir det alltså även 
fotbollsspel i klubben 
kommande säsong.
– Det ska bara bli skönt att 
komma hem, jag saknar allt 
och alla jättemycket. Känns 
som att jag behövde komma 
hit för att inse att jag har allt 
jag behöver hemma i Sveri-
ge, berättar försvararen när 
vi fick kontakt med henne i 
USA.

Therese spelar just nu fot-
boll för William Carey Uni-
versity, Mississippi, USA, 

FAKTA
Therese Nolin:
Ålder: 19 år
Bor: Hattiesburg, Missisippi, USA
Position: Mittback
Moderklubb: Kroppefjälls IF
Tidigare klubbar: Kroppefjälls IF, 
Åsebro/Brålanda, Vänersborgs FK

Therese Nolin återvänder från USA till Åsebro/Brålanda i mars månad, 
men resan i december kan vi se henne i Rådahallen. Foto: Privat

där hon har fått mycket 
speltid och förtroende.

– Jag känner att jag har 
utvecklats mer dom här två-
tre månaderna jag har varit 
här än jag gjort senaste 1,5 
åren, berättar Therese som 
väljer att återvända till Åse-
bro/Brålanda och inte till 
Vänersborgs FK, som var 
hennes senaste klubb i Sve-
rige.

–  Det ska bli jätteroligt att 
spela med Åsebro/Brålanda 

igen, jag har saknat dem och 
jag hoppas att jag kan tillföra 
mycket till laget.

Redan i december kommer 
vi att kunna se Therese Nolin 
i Åsebro/Brålandas match-
dräkt, men i januari återvän-

der hon till USA för en kort 
sejour innan hon blir perma-
nent hemma från och med i 
mars.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Stinget firade 40 år
BADMINTON 
Badmintonklubben Stin-
get firade sin 40-årsdag 
med en tävling i Rådahal-
len och seriespel i division 
2 under två helger. 
27 augusti 1977 bildades 
Stinget i Mellerud. 40-årsda-
gen firades med en  tävling 
den 14 oktober med spelare 
från Borås i söder till Arvika 
i norr. 82 spelare var anmälda 
och 155 matcher genomför-
des från nio på morgonen till 
21 på kvällen. 

Det var många fina place-
ringar från hemmaklubben 
med klassegrar för Agnes 
Ferm och Elvira Olsson i 
damdubbel U13. Agnes 
Ferm tog silver i singel U13 
och Elvira Olsson vann ett 
brons i samma klass. I U15 
tog både Erik Andreassen 
och Julia Jonsson ett brons.

Martin Norrman var out-
standing i klass A i singeln 
och vann även mixed A med 
Lovisa Frid. Tävlingen blev 
till en folkfest med cirka 130 
personer på läktaren i Råda-
hallen.

21 oktober åkte Stingets 
Martin Norrman, ankare i seri-
elaget.

Anders Norén hjälper Erik Andreassen och Alexander Östlind-Backelin.

Inspirationskväll med Johan Röjler
Den 17 oktober var den 
trefaldiga OS-deltagaren 
och svenska skridskoåka-
ren Johan Röjler på besök 
hos OK Kroppefjäll i Dals 
Rostock.
OK-stugan i Dals Rostock 
var välfylld med OKK-
medlemmar och flera andra 
träningsintresserade som 
hade kommit för att ta del av 
Johan Röjlers föreläsning 
om sig själv, sin uppväxt, 
träningsfilosofier och en del 
tips inför vinterns träning. 

Johan berättade om sin 
uppväxt i Örebro då han som 
barn kom i kontakt med 
några av skridskosportens 
mest välkända namn och 
tillsammans med andra barn 
kom att börja med sporten, 
mest som en lek. Eftersom 
skridskosporten i Sverige är 
ganska liten kom han tidigt 

Johan Röjler, svensk skridskoå-
kare, född 1981 i Örebro.
Juniorvärldsmästare år 2000.
Juniorvärldsrekord på 5000 
meter.
Hans främsta meriter i senior-
sammanhang är en niondeplats 
i allround-VM 2003, en sjätte-
plats i allround-EM 2006 och en 
sjätteplats på VM 10 000 meter 
2007.
VM-silver för svenska lagtempo-
laget 2009.
OS 2002 i Salt Lake City
OS 2006 i Turin
OS 2010 i Vancouver
Den svenske skridskoåkare som 
tagit flest individuella SM-guld 
(51 st).
Tillsammans med Peter Knob-
lach har han den snabbaste ti-
den på hela Bergslagsleden (28 
mil traillöpning) med 85 timmar 
och 33 minuter.

Källa: Wikipedia

FAKTA JOHAN

Håfreström missar 
uppflyttning
FOTBOLL 
Det blir inget spel i divi-
sion 4 för Håfreströms 
IF 2018. Detta efter att 
Kungshamns IF förlorat 
sin kvalmatch mot IFK 
Valla som tidigare i kvalet 
besegrade Håfreström.
Kungshamn hade även möj-
lighet att själva bli uppflyt-
tade vid seger, men förlorade 
på hemmaplan.

– Det känns tråkigt, vi var 
nere och kollade igår. Första 
halvlek var Kungshamn helt 
odugliga, spelade inte alls för 
att satsa på seger. Vid 1-1 var 
det spännande, men när 2-1 
kom dog det ut, berättar Hå-
freströms före detta tränare 
Michael ”Svea” Eriksson 
som var på plats tillsammans 
med fotbollssektionens ord-
förande Kjell-Arne Karls-
son.

Håfreströms enda chans 
var att Kungshamn skulle 
vinna matchen, men med 
mindre än fyra mål. Detta då 
både Valla och Håfreström 

stod på tre poäng inför sista 
matchen.

– Spelmässigt var vi det 
klart spelmässiga laget, men 
kvalen är ju luriga, vi har 
gjort det jättebra i år. Hade vi 
haft lite flyt hade vi gått upp, 
men Ödsmål räckte inte hel-
ler till. I det stora hela är vi 
nöjda, hoppas alla i laget 
känner det, berättar Eriksson 
som förra veckan meddelade 
att han inte fortsätter som 
huvudansvarig nästa säsong, 
som blir i division 5.

Håfreström hade en liten 
jokerchans till division 4 om 
Ödsmåls IK hade vunnit sitt 
kval och tagit steget upp i 
division 3. Då hade det blivit 
en plats tom i fyran, vilken 
hade tilldelats tvåan i kval-
gruppen som var Håfre-
ströms IF. Dock förlorade 
Ödsmål den avgörande kval-
matchen mot Jonsereds IF 
med 2-4, vilket gör att de får 
stanna i division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

serielag till Mariestad för ett 
sammandrag. Det var Kung-
älv och Mariestad som stod 
som motståndare för Stinget. 
Det blev två segrar, först mot 
Kungälv med 6-2 och vidare 
mot Mariestad med 7-1. Stin-
get har ett starkt lag och är 
aspiranter på att vinna serien 
i division.2 . 

Med syskonen Martin och 
Malena Norrman som ankare 
i laget fyller David Vidén, 
Erik Rödin och Lovisa Frid 
på med sina talanger så att 
laget är mycket komplett. 

Nästa seriematch är den 25 
november i Rådahallen. Då 
finns chansen att få se de 
duktiga spelare som finns i 
Stinget.

BMK Stinget

ut och fick tävla och träna i 
Europa. Han satsade under 
tonåren på målmedveten trä-
ning och blev juniorvärlds-
mästare år 2000.

Träningstips
Han berättade också hur allt 
tävlande och resande, att säl-
lan få vara hemma i Sverige, 
var en påfrestning och stress 
för honom. Han liknande det 
hela vid en pyramid där man 
behöver en stabil grund av 
hälsa och grundträning för att 
nå toppen och kunna lägga 
högintensiv träning på elit-
nivå.

Johan gav tips på sitt sätt 
att träna genom att under-
stryka att inte träna med 
alltför hög puls, utan att som 
riktvärde ligga på en puls 
som är 180 slag/minut minus 
sin ålder.

Han visade den utrustning 
han under karriären använde 
i form av tävlingsskridskor 
och tävlingsdräkt.

Johan tog också med grup-
pen ut för ett fysiskt tränings-
pass längs elljusspåret med 
löpning som uppvärmning. 

Därefter utfördes ett antal 
olika övningar liknande 
djupa skridskoskär och ut-
fallshopp med en låg tyngd-
punkt kombinerat med löpin-
tervaller. Troligen undkom 
ingen detta utan att känna 
träningsvärk dagarna efter.

Idag ultralöpare
Johan berättade att han nu-
mera ägnar sig åt bland annat 
ultralöpning. Han och en vän 
satte som mål att slå rekordet 
på Bergslagsrundan, 28 mil 
kuperad löpning, och göra 
detta på endast fyra dagar. 
Vid första försöket klarade 
duon inte detta utan fick ge 
upp efter tre dagar då varken 
kropp eller psyke höll. 

Året efter gjordes ett nytt 
försök och då klarade de det 
på totala rekordtiden 85 tim-
mar och 33 minuter. Normalt 
genomförs detta mycket ex-
trema lopp, som bara ett fåtal 
personer i Sverige sprungit, 
på fem dagar. En av dem som 
provat och i år även vunnit 
loppet är klubbens egna ul-
tralöpare Helle Manvik.

Hälsosam kost
Något som Johan föresprå-
kar är hälsosam kost och han 
visade prov på sina gröna 
smoothies. Med hans proff-
siga mixermaskin gjordes 
flera olika smoothies som 
alla i klubbstugan kunde 
provsmaka. I en grön smoo-
thie bör man ha något sött 
som en frukt, något grönt, 
olivolja eller kallpressad 
kokosolja samt vatten. 

Sedan kan man prova och 
blanda olika kombinationer 
med till exempel banan, spe-
nat, sallad, äpplen, nötter, 
kakao och honung. Man kan 
mixa det mesta, även björk-
löv, rönnbär, brännässlor och 
blasten från rödbetor funge-
rar, menar Johan.

Kvällen avslutades med att 
tacka Johan Röjler och flera 
andra klubbmedlemmar som 
gjorde detta möjligt bland 
andra Helle Manvik, Jan 
Hagelbrand, Stenis Wallen-
tin och Mikael Olsson. 

Text: Patrik Lundgren,  
OK Kroppefjäll 

Foto: Lena Arwedahl

Skridskoåkaren Johan Röjler, trefaldig OS-deltagare, föreläste och gav träningstips i OK-stugan. Foto: Lena 
Arwedal.
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Tellander fixade segern 

15-årige August Tellander (i svart) gjorde fyra mål i sin A-lagsdebut för Melleruds IBK. Foto: Andreas Asp.

INNEBANDY 
Hemmapremiären för 
Melleruds innebandy-
klubb kunde inte ha blivit 
skönare. Tvåsiffrigt mot 
Dingle AIK och en debu-
tant som gjorde fyra mål 
i 10-4 segern i Rådahallen.
Det var härlig stämning på 
läktaren när Melleruds inne-
bandyklubb, med smeknam-
net Giants, besegrade Dingle 
AIK med hela 10-4. Mot-
ståndarna hade vunnit sina 
två första matcher denna sä-
song, men i Rådahallen tog 
det stopp.

– Det finns inget roligare 
än att spöa Dingle, det kan 
inte bli så mycket bättre, 
berättar tränaren Christian 
Ragnevi efter matchen som 
var hans debut som tränare 
på hemmaplan.

Giants började bäst och 
snurrade upp Dingle redan 
efter fem spelade minuter. 
Då fick Filip Karlsson visa 
upp sina kvaliteter för publi-
ken när han likt Zorros svärd 
svingade klubban med bol-
len som han sedan lade in i 
mål.

Dingle kvitterade men 
Karlsson kunde fixa led-
ningen på nytt några minuter 
senare. Det stod  hela 4-1 
innan paussignalen ljöd.

– Vi gör en riktigt bra första 
period där vi är mycket 
bättre på alla plan. Vi rullar 

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK 
– Dingle AIK

10-4 (4-1, 3-1, 3-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar, Giants:
August Tellander, 4
Filip Karlsson, 3
Mio Forsberg, 2

Handboll i skolan 
en succé

HANDBOLL 
Som ett led i Melleruds 
Handbollsklubbs arbete 
åker nu tränarna Johan 
Eriksson och Petra Gull 
och besöker kommunens 
skolor. Där har man en 
idrottslektion med fokus 
på handboll för att fler ska 
få testa på sporten.
För några veckor sedan var 
duon i Åsebro skola och i 
förra veckan på Karoliner-
skolan i Dals Rostock för att 
visa upp sporten handboll. 

En lektion på nästan en 

timma i varje årskurs uppde-
lat på två dagar. Detta är ett 
projekt från Handbollsför-
bundet Väst och nästan obli-
gatoriskt för klubbarna i 
Göteborg där varje klubb fått 
ett område tilldelats sig.

På Karolinerskolan verkar 
Melleruds Handbollsklubb 
redan fått många nya aktiva 
efter att  många av barnen 
basunerade ut att de minsann 
skulle börja i handboll efter 
detta.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Årskurs två på Karolinerskolan är en av många klasser som fått besök av 
tränarna från Melleruds Handbollsklubb. Foto Adam Olsen.

DFF utbildar 
unga ledare

FOTBOLL 
Dalslands Fotbollsför-
bund hade i veckan en 
utbildning för distriktets 
unga fotbollsledare. Tan-
ken med utbildningen är 
att ge de unga en bredare 
grund att stå på i sin ut-
veckling som tränare, 
vilket i sin tur kan leda till 
en föryngring i Dalslands 
tränarkår.
– Jätteintressant att se vad 
detta kan leda till. Konceptet 
har vi skapat själva och bör-
jade i grund och botten med 
att jag satt och tittade på 
statistik över områdets trä-
nare. Det är övervägande 
män mellan 40-60 år, inte så 
många unga ledare och fram-
för allt väldigt få tjejer, berät-
tar Mikael Israelsson på 
Dalslands FF, vars roll är att 
utveckla både spelare och 
ledare.

I veckan var det en första 
träff med åtta unga ledare 

som förhoppningsvis kan 
vara framtidens utvecklare 
inom fotbollen. Utbildning-
en sträcker sig till 2018 och 
kommer att fokusera på trä-
narutbildning, ledarskap, re-
hab och skadehantering, fy-
sik och föreningskunskap, 
berättar Israelsson som hop-
pas att ledarna i sin tur kan 
sprida kunskapen i sina res-
pektive klubbar.

– Till helgen kommer vi att 
åka och besöka BK Häckens 
arbete. Där kommer vi att 
lyssna på hur de jobbar, se 
deras organisation och även 
besöka en träning, berättar 
Mikael Israelsson som berät-
tar att en träff med den lo-
kala profilen Lucas Hedlund 
också står på schemat.

Från vårt område deltar 
Elias Olsson, Åsebro IF, 
Kreshnik Bytyqi samt Ri-
kard Westman, Melleruds IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dalslands FF anordnar en bred tränarutbildning riktad till unga ledare 
i distriktet. I veckan var den första träffen som framöver kommer att 
ske månadsvis. Foto: Privat.

boll, får in lägen och skulle 
kunna göra ännu fler mål, 
berättar tränaren Ragnevi.

Den andra perioden blev 
desto sämre spelmässigt, 
trots att målen rullade in för 
Giants. Mycket spelavbrott 
och avblåsningar gjorde pe-
rioden sönderryckt. Men i 
tredje kunde hemmalaget 
spela ut och spelarna njöt av 
stunden inför hemmapubli-
ken som till slut fick se tio 
mål.

– Definitivt inte varje dag 
man vinner med tvåsiffrigt. 
Men det roligaste är att vinna, 
siffrorna spelar ingen större 
roll egentligen, berättar 
Christian.

Tellander visade upp sig
En av spelarna i Giants som 
verkligen visade upp sig i 
Rådahallen var 15-årige Au-
gust Tellander. Grabben 
gjorde A-lagsdebut och 
gjorde det med bravur. Fyra 
mål och en assist blev hans 
facit mot Dingle.

– Det är fruktansvärt roligt. 
Han är en lirare och showare 
som stänker in snygga mål. 
Han kan vara stolt när han går 
hem och lägger sig ikväll, 
berättade tränaren Ragnevi 
stolt efter matchen.

Debutanten själv är nöjd 
med matchen, vilket kanske 
inte är så konstigt.

– Det känns riktig bra fak-
tiskt. Det var en jättebra 

match från vår sida även om 
vi inte fick till det absolut 
bästa spelet. Jag hade hop-
pats på att göra mål, men inte 
att jag skulle göra så många, 
berättar fyramålsskytten Tel-
lander, född 2002.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SK Granan och OK Kroppe-
fjäll bjuder in till terräng-
löpning med pannlampa 
på reflexmarkerad bana. 
Starten är den 11 novem-
ber vid skidans hus på 
Granan och målgången 
sker vid OK-stugan i Dals 
Rostock.
Redan är 70 lag anmälda 
trots att det är två veckor kvar 
till anmälningsstopp.

I motionsarrangemanget 
Trailrun ställer man upp med 
ett tvåmannalag som kan 
bestå av dam, herr eller mix-
lag i olika åldrar. Åldersgrän-
sen är 18 år, är man yngre kan 
man delta i målmans säll-
skap. 

Idén till loppet och samar-
betet mellan föreningarna 

Vågar du delta i ”Trailrun”

Mikael Olsson, Sten-Åke Wallentin, Dick Johansson, Lars Persson, Ida 
Wall, Susanne Broberg och Evelina Thuresson ligger bakom evenemang-
et ”Kroppefjäll Trailrun”. De planerar för fullt inför tävlingen som ska gå 
av stapeln den 11 november.

Sandra Zackrisson med bandet 
”Gaia Salamandra” kommer att 
står för underhållningen vid OK-
stugan i Dals Rostock under kväl-
len.

SK Granan och OK Kroppe-
fjäll kom upp för precis ett år 
sedan under en bastukväll.

Antingen kan man anmäla 
sig till loppet över 21 kilome-
ter eller halvdistansen 10,5 
kilometer. Anmälning sker 
via hemsidan kroppefjall-
trailrun.se, där det dessutom 
finns mer information avse-
ende starttider samt ytterli-
gare information som till 
exempel att alla som deltar 
ska ha med sig pannlampa. 
Det är även krav på att laget 
ska ha en mobiltelefon med 
sig.

Arrangemanget är tänkt att 
vara ett ”ljus i höstmörkret”.

Efter målgång vid OK-
stugan serveras det enklare 
mat som ingår i startavgiften 
och det finns möjlighet att 
sitta kvar i relaxmiljö som 
inkluderar en musikupple-
velse där Sandra Zackrisson 
med bandet Gaia Salamandra 
kommer att stå för underhåll-
ning i en tipi under kvällen.

– Det kommer att bjudas på 
mystisk och jordnära musik, 
en blandning med rötter från 
Norden och Sydamerika, 
berättar Sandra, som kom-
mer från Brålanda. Hon job-
bat ihop med en Inka-scha-
man och numera jobbar 
mycket i Uppsala och Lon-
don.

Tanja Mueller
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IFK Vänersborg

Edsbyns IF
Fredag 27 oktober

Matchstart kl. 19 .00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

premiär

VS

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: Quizz och 
underhållning av trubadur 
onsdag 1/11 kl. 17-19.

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

Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 1/11 kl. 10.00. Väl-
komna!

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 22/10
Regn hela dagen, mysigt 
med brasan till fikat. Rätt 
rad vuxen: 1. 1 Kettlebell, 
2. X Roxette, 3. 2 Smolt, 4. 
X Oman, 5. X Kost och 
hälsa, 6. 1 Karlskrona, 7. X 
Koalan, 8. X Giftigt, 9. 2 

Trollhättan, 10. 1 En pryd-
nadssöm, 11. X Strömming, 
12. 1 Skogens veteraner.
Barnfrågor:1 . X PPY, 2. 1 
Vaiana, 3. 2 Tre i rad, 4. 1 
Iskalet, 5. 1 Mister, 6. X Att 
krossa en spegel, 7. 1 Pol-

stjärnan, 8. 2 Pilot, 9. 1 I skog 
och mark, 10. 2 Ronald Rea-
gan, 11. X Polisens, 12. 2 En 
servett.  Skiljefråga:  Grad-
skivan visar 309 grader. Vin-
nare: 1. Göran Ericsson 
12R 308, 2. Jan Magnusson 

12R  308, 3. Anders Lars-
son12R  308. Efter Lott-
ning. Extravinnare:  Björn 
Jansson. Barnvinnare: Isak 
Plate,  Maria Wall- Vedin.

Välkomna nästa söndag 9-12

Förstärker med 
två tekniska yttrar

Alex Von Bothmer samt Halid Zekovic är värvade till FC Mellerud inför 
denna säsong, för art hjälpa laget tillbaka till SFL. Foto: FCM.

FUTSAL 
FC Mellerud har en viktig 
säsong framför sig. Som 
nykomlingar från Svenska 
Futsalligan har man en del 
press på sig samtidigt som 
det egna målet är att nå kval 
till högstaligan.

– Vi längtar efter att få 
kicka igång säsongen som 
kommer att bjuda på både 
möjligheter och utmaningar, 
berättar klubbens huvudan-
svarige Valon Gashi, vars lag 
spelar i division 1 Norra 
Götaland denna säsong.

Gashi kan även presentera 
lagets två första nyförvärv. 
Två yttrar med fina tekniska 
fötter.

–  Alex Von Bothmer spe-
lar till vardags för Väners-
borgs FK i division 2. Han är 
en teknisk ytter. Sedan har vi 

värvat Halid Zekovic från 
Bosna FC, han har bra speed 
och teknisk, berättar Gashi.

Killarna ansluter till trup-
pen som har seriepremiär om 
drygt två veckor, hemma mot 
IFK Lindesberg.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Tredje raka segern satt hårt inne

HANDBOLL 
Melleruds Handbolls-
klubb fick en drömdebut 
när första hemmamat-
chen någonsin spelades i 
Rådahallen. Redbergslids 
IK besökte Mellerud och 
fick åka hem med svansen 
mellan benen efter MHK:s 
snygga seger med 24-20. 
Det var hemmapremiär för 
damlaget i handboll på sön-
dagskvällen. Över 150 åskå-
dare hade tagit sig till Råda-
hallen i regnet för att titta på 
handbollsklubbens världs-
premiär, första hemmamat-
chen. Premiärnerverna syn-
tes inledningsvis, men 
Mellerud grejade tredje raka 
segern till slut.

– Det syntes att det var 
mycket hemmanerver, första 
tio minuterna var alla jät-

Jublande glada tjejer i Melleruds handbollsklubb efter tredje raka segern i hemmapremiären, den första 
någonsin för nystartade klubben.

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 
Redbergslids IK

24-20
Div. 5 Västsverige V

Målskyttar MHK:
Caroline Falk, 9
Drenushe Bytyqi, 6 
Jenny Eliasson, 4 
Malin Jansson, 3 
Emma Mjörnestål, 2

tenervösa, jag ryser. Tre raka 
och nu tar vi tre till av bara 
farten, sade tränaren Johan 
Eriksson efter segern i Råda-
hallen.

Tränaren visste att det 
skulle bli en tuff match, men 
kanske inte så tufft som det 
blev.

– Det var tight, lite för tight 
ett tag. Vi bytte mål med 
varandra en stund. Det här 
laget har rutin och har stora, 
tunga spelare. Men vi löste 
det till slut. Det är denna 

matchen och matchen mot 
Mark som är de tuffaste i 
serien. Jag trodde inte att det 
skulle vara så här tufft, berät-
tar Eriksson som fick fira 
med laget framför publiken 
efter slutsignalen.

Något som tränaren Johan 
tidigare nämnt är att kon-
tringsspelet är något man 
jobbar hårt med. Det såg 
betydligt bättre ut i matchen, 
något som även han höll med 
om.

– I andra får vi till kon-

tringarna bättre. Det kommer 
att komma ännu mer, får vi 
igång det kommer vi att göra 
mängder med mer mål, be-
rättar han och hyllar samti-
digt hela truppen för segern.

– Utan alla spelare som 
kommer på träningarna så 
kan vi inte vinna denna 
matchen. Vi är en trupp på 
16-17 tjejer som alltid tränar, 
utan alla dem så hade vi inte 
klarat det, säger Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dags för Cup Kommunal 
– flera lokala tjejer deltar

F01 när de var på Utvecklingslägret i Halmstad. Från truppen deltar följande i Cup Kommunal: Maja-Stina 
Svensson, Blerona Avdijaj, Anna Johansson, Linn Johansson och Maja Jansson. Samtliga spelar i Åsebro IF.

FOTBOLL 
Den årliga distriktsfot-
bollsturneringen Cup 
Kommunal går av stapeln 
i Karlstad om två veckor. 
I laget med tjejer som 
spelar för Dalsland, födda 
2001, är det flera från vårt 
område.
Det är duktiga fotbollsspe-
lare som är födda 2001, men 
antalet räcker inte till för att 
fylla ett helt lag. Därför får 
truppen som skall åka till 
Cup Kommunal fyllas upp 
med flickor födda 2002.

– Det är en tunn trupp och 
jämfört med killarna i samma 
åldersklass så är det väldigt 
mycket färre spelare. Tje-
jerna är svårare att hålla 
igång då de i den här åldern 
börjar på gymnasium. Vi har 
helt enkelt mer att jobba på 
med flicksidan. Sedan kan 
det också vara så att det är 
mindre årskullar, vilket slår 
extra hårt på flicksidan, be-
rättat spelarutvecklare Mi-
kael Israelsson på Dalslands 
Fotbollsförbund.

Distriktskapten Margareta 
Uhlin har tagit ut 16 spelare 
till turneringen i Karlstad, 
där fem av dem till vardags 
är spelare i Åsebro/Brålanda.

Den enda av flickorna som 

är född 2001 är Maja-Stina 
Svensson. Även Cecilia Wä-
nerlöv hade varit högaktuell, 
men saknas på grund av 
skada. Förutom Svensson är 
även Blerona Avdijaj, Anna 

Johansson, Linn Johansson 
samt Maja Jansson uttagna 
till turneringen.
 Tobias Coster 

 tobias@mellerudsnyheter.se
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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

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

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. 
Vi köper redan en stor del av virket 
lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja 
ett långsiktigt och hållbart samarbete med 
oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål – Mellerud  
Tel. 0702-29 21 71

Anton Johansson  
Bäckefors  
Tel. 0705-94 68 31 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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stiftelsen Stenebyskolan söker ny 
ekonomi- och administrationschef

www.steneby.se SäljeS
3 ST 2-GLAS FÖNSTER sidoöppning. 
10x10. 500:-/st. Tel 070-323 95 89.

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

Vi söker en

LASTBILSCHAUFFÖR
till en tridem krokbil.

Arbetsuppgifter: Förflyttning av maskiner med maskinsläp och kran-
körning.

Kvalifikationer: Du som söker behöver vara stresstålig och gilla 
snabba omväxlingar.

För mer info och ansökan: Ring Magnus 070-673 01 07

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24 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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

Har du någon skrotbil
Ring så hämtar jag!
Betalar från 100- 500:-
Tel. 070-063 40 73

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

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

 SÖKES
Aloe Vera 
produkter från Dr Melomar. 
Tel. 073-892 14 22.

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

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

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Vallsäsongen närmar 
sig med stormsteg!

finansiering till 1,77% ränta

Kampanjpris
189 000:-

+ moms

Flexitrac LRF 1126 minilastare 
inkl. skopa och gaffel

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

UTHYRES
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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

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

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se
Storgatan 26 i Brålanda 

Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage AnderssonSTORGATAN 10, MELLERUD
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Melodikrysset v.43 - 28 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. 43 – 28 oktober

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Vildmarkstjejer
10.30 Natur så in i Norden
11.00 Fråga Lund
12.00 Allt för Sverige
13.00 Moraeus med mera
14.00 Engelska Antikrundan
15.00 Matiné: Med tio cents på 
	 fickan
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 Från vardagssnack till 
 skolspråk
22.30 Lärlabbet
23.00 Byggänget
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

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 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 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 Mr. Robot
23.15 Min squad XL
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Allergimysteriet
18.45 Stjärnkockens 
 rymdmat
19.30 Flykten till vildmarken
20.15 Seriestart: Joanna Lumleys 
 sibiriska äventyr
21.00	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Roms hemliga katakomber
00.35 Berlin-Tokyo med bil
01.20 Kända byggnader berättar

21.00 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Doctor Foster
00.00 Veckans brott
01.00 Nationen - syntolkat
01.30 Mitt i naturen - syntolkat
02.30 Tonårsmammor

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: Sommar-
 soI
16.50 Fixer upper
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Saknad
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Kick-Ass
23.20 Family guy
00.20 American dad
01.20 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 Sverigeresan
10.00 Strömsö
10.30 Uppdrag granskning
11.30 Au pair i Australien
12.00 Skavlan
13.00 Folkets musik
13.30 En kärlekshistoria
14.00 Molinska skrönor: Den 
 ryska dörren
15.00 Engelska Antikrundan
16.00 Seriestart: Tolv ting om 
 Finland
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 Porrens drivkrafter
23.40 Nattsändning

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
14.0 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 Att vinna till varje pris
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.2 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
20.10 Reklamindustrin inifrån
21.00 Studio natur, 21.30 Life
22.20 Japans vildmark
23.10 Vetenskapsstudion
23.40 USA enligt Oliver Stone
00.40 Allergimysteriet
01.25 Motståndskraftiga städer
01.45 Biståndsfällan
02.40 Kända byggnader berättar

21.00 Bästa mannen - tecken-
 språkstolkat
22.00 Top of the Lake: China Girl
23.00 Mr. Robot
00.00 Vildmarkstjejer
00.40 Plus
01.10 Line dejtar Norge
01.40 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat
02.40 Min squad XL

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 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 
 victim s 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 Kick-Ass 2
23.05 Family guy
00.05 American dad
01.05 Seinfeld
02.05 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Family guy
04.10 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.20 Mitt i naturen
11.20 Tolv ting om Finland
11.50 Bästa mannen
12.50 Kobra
13.20 Opinion live
14.05 Vår tid är nu
15.05 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 Rapport
23.05 American odyssey
23.50 Jordskott
00.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

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 Mark och Luther
16.45 Hundra procent bonde
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 Violinisten som blev super-
 modell
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Porträtt av en dam
00.05 Tonårsmammor
00.35 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Seriestart: Guld på 
 godset
19.10 Divor i närbild
19.40 Seriestart: Frisörer i
  världen
20.05 Seriestart: Hjärnkraft
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Det vilda Kina
22.35 Ett hem i världen
23.35 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
00.30 Black dandy - makt och 
 mode
01.25 Berlin-Tokyo med bil
02.10 Homo i populärkulturen

21.00 En kärlekshistoria
21.30 Helikopterrånet
22.00	 100%	vaken
03.00 Min squad XL

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
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
 soI
16.55 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 Drömpyramiden
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

05.00 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 The Green Hornet
00.20 Manick
00.55 American dad
01.20 Seinfeld
02.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Uppdrag granskning
07.45 Opinion live
08.30 Allt för Sverige
09.30 Gotland Grand National
12.00 Molinska skrönor: Sture 
 och Kerstin forever
12.50 Alpint: Sölden
14.10 Folkets musik
14.40 Karl för sin kilt
15.35 Släng dig i brunnen
15.50 Skavlan
16.50 Vår tid är nu
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
21.45 Lördagsbio: Trubbel i 
 paradiset
23.35 SVT Nyheter
23.40	 Nattfilm:	En	fiende	att	dö	
 för

05.00 Rapport
09.00 Rapport
09.20 Förväxlingen
09.50 Alpint: Sölden
11.10 Violinisten som blev 
 supermodell
12.10 SVT Nyheter
12.15	 Glastonburyfestivalen	2015
13.15 Babel
14.15 Att vinna till varje pris
15.15 Vetenskapens värld
16.15 Sverige idag på romani
16.30 Plus
17.05 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
18.00 Drömhuset
19.00 Kulturstudion
19.05 Mavis Staples
20.20 Kulturstudion
20.25 Sam Cooke - sköt du mig 
 just?
22.00 Kulturstudion
22.05 Falsk identitet
23.00 Mark och Luther
23.30 Korrespondenterna
00.00 Hundra procent bonde
00.30 Tonårsmammor
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Cowgirls från Jæren
15.05 Studio natur
15.35 Flykten till vildmarken
16.20 Det vilda Kina
17.10 Historiska hemligheter
17.55 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Staden bland molnen
20.10 Den australiska kusten
21.00 Japans vildmark
21.50 Henrik VIII:s sex fruar
22.35 Det hotade Europa
23.35 Reklamindustrin inifrån
00.25 Nattsändningar

21.00 Hanna badar med en kändis
21.10 Släng dig i brunnen
21.25 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.15 Molinska skrönor: Sture 
 och Kerstin forever - syn-
 tolkat
23.15 Bästa mannen - syntolkat
00.15 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
13.30 Hela Sverige bakar
14.30 Ishockey: Frölunda-
 Linköping
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Glada hälsningar från 
 Missångerträsk
00.00	Man	on	fire
02.00 Att bygga sitt drömhus
03.15 Lucky dog – en andra 
 chans

05.05 Våra värsta år
06.00 The vampire 
 diaries
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.30 Jims värld
10.20 Royal pains
11.10 Simpsons
12.10 Amazing race
13.05 Cops
14.05 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 Hancock
22.50 Defendor
00.55 The marine
02.40 Sports movie
02.00 Sändningsuppehåll
03.00 Bering sea beast

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog

Onsdag 8 november
Manusstopp:

Torsdag 2 november
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
04.30 Sverige!
05.00 Go'kväll
05.45 Natur så in i Norden
06.15 Mitt i naturen
07.15 Sverige!
07.45 Moraeus med mera
08.45 Fråga Lund
09.45 Sportstudion
10.00 Alpint: Sölden
11.00 Skidor: Supersprint Östersund
12.15 Gotland Grand National
12.45 Sportstudion
13.00 Alpint: Sölden
14.00 Fotboll: Damallsvenskan
16.00 Motor: Rally-VM
17.00 Ridsport: Världscupen hoppning
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 Allt för Sverige
21.00 Jordskott
22.00 Helikopterrånet
22.30 Billions
23.25 Nattsändningar

04.00 SVT Nyheter
05.00 SVT Nyheter
08.25 Finland 100 år
08.55 Sverige idag på romani chib
09.10 Motorgalen
09.40 Mavis Staples
11.00 Gudstjänst
12.40 De magiska skorna
13.00 Motor: Rally-VM
14.30 Sam Cooke - sköt du mig just?
16.05 Sverige idag på romani chib
16.10 SVT Nyheter
16.15 Sverige idag på meänkieli
16.20 Irländsk allmoge
16.30 Mark och Luther
17.00	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.14 Dai, domanda!
17.24 NO-land
17.30 En del av mig
18.00	 Seriestart:	Profilerna
18.30 Motorgalen
19.00 Dold kamera bland djuren
19.55 En bild berättar
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Israelisering
22.50 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Black dandy - makt och 
 mode
15.55 Hjärnkraft
16.50 Guld på godset
17.50 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
18.35 Dybbuk - onda andar i Uman
19.25 Flykten till vildmarken
20.10 Life
21.00 Ett mirakel för mig
21.45 Den australiska kusten
22.35 USA enligt Oliver Stone
23.35 Ett hem i världen
00.35 Homo i populärkulturen
01.30 Biståndsfällan
02.25 Allergimysteriet

21.00 Jordskott - syntolkat
22.00 Mitt i naturen - syntolkat
23.00 Halloween: Spider Baby
00.20 Doobidoo
01.20 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.20 Bästa mannen - teckenspråkstolkat
03.20 Anna Järvinen och kvinnorna

05.00 Hela England bakar
06.00 Äntligen hemma
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.15 Ack Värmland
13.50 Tareq Taylors nordiska matresa
14.25 Paul Hollywood bakar jorden runt
14.55 Bytt är bytt
15.55 Bonde söker fru
16.55 Syrror
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Hellenius hörna
21.00 Beck: Gunvald
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Gunvald, forts
23.10 Saknad
00.10 Kalla fakta
01.10 Bedragaren
03.25 Paranormal activity

04.25 Midnight, Texas
05.10 Mulaney
05.30 Frasier
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.30 Amazing race
08.25 Community
08.55 Jims värld
09.20 Anger management
09.50 Marry me
10.15 99 saker man måste göra innan 
 man dör
12.15 NCIS: Los Angeles
15.15 Zoom – skolan för superhjältar
17.00 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
02.55 Cops
03.40 Nattsändningar

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 Strömsö
11.25 Hitlåtens historia på två minuter
11.30 Doobidoo
12.30 Skavlan
13.30 Engelska Antikrundan
14.30 Matiné: Sceningång
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 Seriestart: Första dejten
22.00 Top of the Lake: China Girl
23.00 Au pair i Australien
23.30 First like
23.35 SVT Nyheter
23.40 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.14 Dai, domanda!
08.24 NO-land
08.30 En del av mig
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 Forum
16.15 Att vinna till varje pris
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: Winnie
23.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.05 Studio natur
18.35	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Ett mirakel för mig
21.00 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Intuition - vår värdefulla kunskap
23.25 Divor i närbild
23.55 Henrik VIII:s sex fruar
00.40 USA enligt Oliver Stone
01.40 Motståndskraftiga städer

21.00 Vår tid är nu - syntolkat
22.00 Första dejten - syntolkat
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Nationen - teckenspråkstolkat
00.45 Allt för Sverige
01.45 Jordskott - teckenspråkstolkat

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
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.55112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Partiledardueller
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 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: SommarsoI

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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Guld på godset
10.55 Hitlåtens historia på två minuter
11.00 Från vardagssnack till skolspråk
11.30 Lärlabbet
12.00 Byggänget
12.15 Vår tid är nu
13.15 Engelska Antikrundan
14.15 Matiné: När Bengt och Anders 
 bytte hustrur
15.50 Seriestart: Äventyrsfamiljen
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Det sitter i väggarna
21.00 Veckans brott
22.00 Kobra
22.30 Seriestart: Full patte
22.45 Sökarna
22.55 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Tonårsmammor
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
16.00 SVT Nyheter
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 Vem vet mest?
18.30I shockey: Champions hockey 
 league
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 K2 - dödlig passion
23.40 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Kända byggnader berättar
18.30 Historiska hemligheter
19.15 Frisörer i världen
19.40 Studio natur
20.10 Japans vildmark
21.00 Martin Luthers kamp
21.55 Det vilda Kina
22.45 Dokument utifrån: Israelisering
23.35 Hjärnkraft
00.30 Reklamindustrin inifrån
01.20 Homo i populärkulturen

20.00 Ishockey: Champions hockey 
 league
21.00 Halloween: Night of the living 
 dead
22.35 Falsk identitet
23.30 Scott & Bailey
00.15 Drömhuset
01.15 Tonårsmammor
01.45 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
14.25 Paul Hollywood bakar jorden runt
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 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.00 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 The fast and the furious: Tokyo drift
23.05 Family guy
23.35 Simpsons
00.05 American dad
01.05 Simpsons
02.05 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Visning: Lördag 28/10 kl. 13.00-14.00

Visning: Torsdag 26/10 kl. 17.00-18.00

Dals-Långed / Sandviksudden 
Nyproducerade fritidshus med fantastisk utsikt över Laxsjön och Dalslands kanal.
Pris från 940 000:-

Nyproduktion!

Mellerud / Erlandserud / Havregatan 12
Denna välvårdade villa ligger på en hörntomt i ett attraktivt lugnt och barnvänligt område. 6 rok Boarea: 163 kvm. Tomtareal: 854 kvm. 
Pris: 1 550 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

ÅSENSBRUK – Granvägen 3
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljen. 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:- 

HÅVERUD – Ramslökevägen 10 
Hemtrevlig villa. 5 rok. 129 kvm. Vardagsrum som har 
öppen spis med braskassett. Rymligt kök. Vattenburet 
system Luft/vatten, ved/ack. Källare med direktutgång 
till garage. Nära till bad och akvedukten i Håverud.  

Pris 680.000:-

Visning torsd. 26/10 kl. 18-19

HÅVERUD – Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus beläget i vackra Håverud. Flera 
renoveringar har gjorts, däribland är samtliga fönster 
bytta 2009, nytt tak 2015 samt nytt kök 2011.  Närhet 
till bad och akvedukten i Håverud.  

Pris 875.000:- 

ÅSENSBRUK – Skållerud Backen Jonsberg 
Huset har härliga öppna ytor, två kakelugnar, vedspis 
och spröjsade fönster. Ca 180 kvm fördelas på 5 rok, 
två badrum och tvättstuga. Altan under tak längs gavel. 
Dubbelgarage och fristående förråd.  

Pris 950.000:- 
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 43. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g. Flera olika 
smaker. Gäller ej Premium. Jfr pris 
75:00-83:33/kg.

Äpplen Royal Gala
ICA. Italien/Frankrike. Klass 1. 

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Genuin, 
Harmoni, Serenad och Hela bönor.  
Jfr pris 55:00-61:11/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung Danmark. 
Ca 500 g. Av gris. Jfr pris 59:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Naturgodis
Exotic Snacks 119:-/kg

Minst
25%

rabatt

10:-
/kg

superklipp

  

8990

Minst
25%

rabatt

59:-
/st

superklipp

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst.  Jfr pris 118:-/kg.

55:-
2 för

KORT 
PRIS

 30:-
2 för

KORT 
PRIS

Halloweenpumpa
ICA. Sverige. Klass 1. 
Jfr pris 10:00/kg. 

Var medmbraå

5990
/kg

10:-
/kg

Var medmbraå

1190
/hg

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:-

Kanaldirektör Benny Ruus går i pension
Dalslands Kanal AB:s vd 
Benny Ruus har meddelat 
sin styrelse att han har be-
slutat lämna sitt uppdrag 
vid årsskiftet 2018/19. 
Benny Ruus har varit vd i 
Dalslands Kanal AB i över 
25 år. Styrelsen kommer 
nu att initiera rekryte-
ringsprocessen efter en 
ny vd och kanaldirektör.
Benny Ruus kom till Dals-
lands Kanal AB i september 
1992 från ett vd-uppdrag i 
Stockholm. De sex första 
åren i kanalbolaget var Ruus 
parallellt också chef för 
Dalslands turistråd. 

– Säger man Benny Ruus 
så säger man också Dals-
lands kanal – eller omvänt. 
Han är ett begrepp i kanal-
sammanhang – med ett 
mycket stort kontaktnät så-
väl nationellt som internatio-
nellt. Han är idag ordförande 
i Föreningen Sveriges och 
Norges kanaler och ledamot 
i IWI, Inland Waterways In-
ternational som är ett para-
plyorgan för världens kana-
ler. Bennys stora engagemang 

och alla åren av föreläs-
ningar, i allt ifrån små båt-
klubbar till större internatio-
nella konferenser, har starkt 
bidragit till att sätta Dals-
lands kanal på kartan och 
stärka dess varumärke, säger 
kanalbolagets styrelseordfö-
rande Lars-Göran Ljung-
gren.

Byggnadsvård och kultur-
miljöfrågor har legat Benny 
mycket varmt om hjärtat och 
byggnadsminnesförklaring-
en 2013 bär utan tvekan hans 
namn.

Starkt ledarskap
De svåra översvämningarna 
som under hösten 2000 satte 
kanalbolaget på prov, krävde 
ett starkt ledarskap. Det blev 
Bennys uppgift att kostnads-
beräkna, ta fram ett åtgärds-
program och genomföra 
återställningsarbetet. Tack 
vare detta och med hjälp av 
ägarna och externa kontakter 
lyckades kanalen återställas.

– Benny Ruus har visat 
mycket god förmåga att leda 
såväl stora som mindre orga-

nisationer. Han har fått om-
vittnat positiva omdömen av 
såväl sin styrelse, personal, 
besökare och samarbetspart-
ners. När han nu väljer att gå 
i pension tar han med sig 
oerhört mycket kunskap och 
erfarenhet som kan bli svår 
att ersätta. Han kommer dock 
att stå till förfogande även 
efter sitt uppdrag för att bidra 
till en smidig succession, 
avslutar Lars-Göran Ljung-
gren.

Under Benny Ruus mång-
åriga ledning har ett flertal 
omfattande projekt genom-
förts, såsom om- och till-
byggnationer av slussan-
läggningar, farleder, bostäder 
samt nybyggnation av verk-
städer, serviceinrättningar 
och sjömackar. Ruus deltog 
också i ledningsarbetet under 
de dramatiska översväm-
ningarna i Upperudsälven 
hösten 2000, vilket åsamka-
de betydande skador på Dals-
lands kanals anläggningar 
och flera år av återställnings-
arbeten därefter.

Benny Ruus har under många år varit sammankopplad med Dalslands kanal. Men årsskiftet 2018-2019 går han 
i pension som vd för Dalslands Kanal AB. Arkivbild.

Ett privilegium

– Det har verkligen varit ett 
privilegium att få leda detta 
spännande och viktiga före-
tag, säger Benny Ruus. Att 
arbeta tillsammans med så 
engagerade och skickliga 

medarbetare har varit fantas-
tiskt berikande. Men efter 
mer än 25 år och det faktum 
att jag närmar mig pension, 
är det naturligt att lämna över 
till en ny kraft. Jag kommer 
att kunna se tillbaka på 
många händelserika och 

spännande år och känner stor 
glädje över att ha fått vara 
med på denna resa – eller för 
att använda företagets egen 
devis; ibland är resan vikti-
gare än att komma fram, 
avslutar Benny Ruus.

Bet man i bröstet
En man i 35-årsåldern står 
åtalad för misshandel. Man-
nen ska den 1 maj 2017 ha 
bitit en annan man i bröstet 
och utdelat ett knytnävsslag 
mot dennes ansikte på 
Landsvägsgatan i Mellerud.

Målsägande yrkar på  
10 000 kronor i skadestånd 
för kränkning, sveda och 
värk samt kostnad för läkar-
besök. Den åtalade mannen 
varken erkänner eller förne-
kar brott.

Döda nötkreatur
En man i 60-årsåldern står 
åtalad för djurplågeri. Under 
hösten 2016 och fram till den 
16 december 2016 har man-
nen vanvårdat nötkreatur på 
en fastighet i Melleruds kom-
mun. Vid en kontroll av till-
synsmyndigheten den 16 
december påträffades tio 
döda kreatur, de uppvisade 
tecken på underutfodring. 
Samma dag och dagen efter 
avlivades ytterligare fyra 

nötkreatur av veterinär på 
grund av djurskyddsskäl. 

Mannen har misskött sina 
nötkreatur när det gäller göd-
selhantering, utfodring, till-
gång till vatten och tillsyn. 
Trots att de varit sjuka har 
han inte gett dem nödvändig 
vård eller tillkallat veterinär.

Mannen erkänner brott 
mot djurskyddslagen, men 
förnekar djurplågeri.

Nöp sin dotter
En kvinna i 40-årsåldern står 
åtalad för misshandel av sin 
minderåriga dotter. Kvinnan 
ska ha nypt dottern på armen 
så att smärta, rodnad och 

blånad uppkommit. Detta 
hände mellan 1-8 april 2017 
i Mellerud. Kvinnan nekar 
till brott.

Sparkade på polis
En kvinna i 30-årsåldern står 
åtalad för våld mot tjänste-
man. Kvinnan angrep en 
polis i dennes myndighetsut-
övning genom att sparka 
honom mitt på kroppen 
ovanför könet med smärta 
som följd. Detta hände den 5 
augusti 2017 i Brålanda i 

samband med att målsägande 
och hans kollegor skulle 
gripa kvinnan.

Polismannen yrkar på  
7 000 kronor i skadestånd för 
kränkning.

Kvinnan varken erkänner 
eller förnekar brott.


