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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 44.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2 
kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 44.

Tuc kex
Lu, flera sorter, 105g, jfr-pris 50,00/kg. 
Max 10 köp/hushåll/vecka 44

5:-/st
Eko gurka
Ekologiskt odlade, Nederländerna, klass 1, 
ca 300 g, jfr-pris ca 33,33/kg.

Entrecôte, Ryggbiff
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800 g.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 44.

99:-
 

/kg

6995

för Bonuskunder
/kgGlad 

Halloween!

Fairtrade-rosor
9-pack.

4995
 

/st

10:-
 

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, färsk, 
helsida, vaccad.
Max 2 köp/hushåll/vecka 44.

129:-
 

/kg

www.uteinne.se

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

JUL & 
advent

Nyhet!Stort sortiment av gravdekorationer 
till alla helgon

Gourmet-
produkter 
från Saga 
of Sweden

Höstmys i butiken! Vi har dekorationer och 
utklädnad till Halloween

89:-
Rek. ca pris  

136:-

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

BRANDVARNARE
Optisk brandvarnare

Lördag den 4 november, 
Alla helgons dag har 

butiken stängt

  

Nu är den 33,5 meter långa rännan i Håveruds akvedukt tömd på vatten och har lyfts upp 70 centimeter från sin ursprungliga position. Vikten på 
akvedukten inklusive ställningen ligger på imponerande 100 ton. Fästen till trästocken inne i rännan slipas, bearbetas och förbereds. Samtliga 
stockar kommer att bytas ut under den historiska renoveringen som beräknas vara klar innan jul. Foto: Tanja Mueller.

– Sidan 8 –

Båtföretag utökar
Fastigheten Svens Såg & Maskinservice HB är 
sålt till nybildade Fritzéns Marin HB. Bakom af-
fären står Daniel Fritzwik och Niclas Johansson. 
Anledningen är att Fritzéns Maskin AB behöver 
mer yta för sina båtar.

– Sidan 8 –

Historiskt lyft

Första aktören klar
Nu är det klart vem som blir första aktören på 
Nuntorp – Swedish Agro Machinery. Det avslöja-
des under Brålanda företagarförenings möte om 
det gröna klustret. Regionchef Magnus Karlsson 
och säljare Lennart Eriksson applåderades.

– Sidan 9 –

Pär blir klubbchef
Melleruds golfklubb har anställt en klubbchef 
som tillträder idag, 1 november. Det är välme-
riterade Pär Söderlund det handlar om. Han 
kommer närmast från en tjänst som klubb- och 
sportchef i anrika Sandvikens AIK Bandy.

– Sidan 14 –
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 21.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 2/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

    

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE  21.000:-   -  56 rop

BINGO

Bolstad
Prästgård

Söndag 5 nov. kl. 15
Stig Florén,

Uddevalla: Inventeringen av 
dalsländska missionshus
Entré m. kaffe: 75 kr.

Nya utställningar:  
Missionshus på dalslands-

slätten och Folkskolan 175 år
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst.

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

Filmvisning
Sameblod

Torsdag 2 november kl. 14.00 

Sparbankssalongen, Kulturbruket på Dal
Fri entré

Bostadsmöte
Tisdag 7 november kl. 17.00

i Hyresgästföreningens lokal, Nygatan 1 
Lennart Björkman svarar på juridikfrågor
Vi bjuder på fika!          VÄLKOMNA!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 2 nov. kl. 14
Aktuellt på biblioteket 

Bibliotekarie  
Lennart Åberg 

Välkommen!

   

Kulturbruket på Dal
firar 15 år!

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

Biljetter, à 350 kr, finns att köpa på Kulturbruket på 
Dals kontor eller ring 0530-182 91. 

        info@kulturbruketpadal.se

          Begränsat antal 
                            biljetter.

Mer info på 
www.kulturbruketpadal.se

Jubileum
år

Fredag 17 nov • kl. 19.00

Jubileumskväll med mingel, 
mat och underhållning.

Meddelande från
Majblomman!

I år har vi  
ändrade rutiner!

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

Allt för att hjälpa så 
många som möjligt.

Majblomman  
Mellerud/Kroppefjäll

Nyvalda –  
Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

onsdag 15 nov. kl. 19.00
Stig Larsson 

sammankallande

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1 november - 8 november 2017
All helgona Helgen
Fre 24/11 Julmarknadsresa till julmarknaden i 
Göteborg, mer info nästa vecka samt se vår hemsida.
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Fre 15.00-17.00 Gravsmyckningskaffe i  Bolstads kyrka. 
  15.00–15.45 Musik.
Fre 15.00-17.00 Gravsmyckningskaffe i Erikstads kyrka. 
  16.00-17.00  Musik.
Fre 15.00-17.00 Gravsmyckningskaffe i Grinstads församlings-
  hem. 15.00-15.45 Musik i kyrkan. 
Lör 11.00   Gudstjänst med små och stora i Erikstads kyrka, 
  Marit Järbel. Bolstads barnkör. 
Sön 16.00 Minnesgudstjänst i Grinstads kyrka, Marit Järbel.
   Bolstads kyrkokör. Ljuständning över de under 
  året bortgångna.
Sön 18.00 Minnesgudstjänst i Bolstads kyrka, Marit Järbel. 
  Bolstads kyrkokör. Ljuständning över de under 
  året bortgångna.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Anders Fredriksson 
  och Pär-Åke Henriksson. En ensemble ur 
  Järns sångkör.
Fre 15.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Holms kyrka. 
  17.00–18.00 Musik.
Fre 16.00–16.45  Musik vid gravsmyckningen i Järns kyrka.
Lör 16.00  Minnesgudstjänst i Järns kyrka, Lena Hildén. 
  En ensemble ur Järns sångkör. Ljuständning för 
  de under året bortgångna.
Lör 18.00  Minnesgudstjänst i Holms kyrka, Lena Hildén. 
  En ensemble ur Järns sångkör. Ljuständning för 
  de under året bortgångna.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.
Sön 17.00  Requiem i Holms kyrka, Järns sångkör under 
  ledning av Anders Fredriksson, flöjt: Peter 
  Söderlund. Recitation: Margareta Olsson.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Marit Järbel
Tis 14.30  Mässa på Berg, Marit Järbel.
Ons 8/11 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Fre 10.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan, Röda Korset.
Lör 10.00-18.00  Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan, Röda Korset.
Lör 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist. 
  Ann-Britt Jakobsson och Fredrik Johansson.
Lör 18.00  Minnesgudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. 
  Ann-Britt Jakobsson och Fredrik Johansson. 
  Ljuständning för de under året bortgångna.
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Fre 12.00-16.00  Allhelgona Café i Örs kyrka. 15.00-15.45 Musik.
Lör 16.00  Minnesgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Örs kyrkokör. Ljuständning för de under året 
  bortgångna.
Lör 18.00  Minnesgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel 
  Westin. Örs kyrkokör. Ljuständning för de under 
  året bortgångna.
Sön 18.00  Minnesgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel 
  Westin. Ann-Britt Jakobsson och Fredrik 
  Johansson. Ljuständning för de under året 
  bortgångna. 
Mån 15.00  Örs kyrkliga arbetskrets symöte hos MajLis Lans.

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

MELLERUD  
HÖSTMÖTE 

onsdag 8/11 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO
Sedavanliga förhandlingar. 
Landsfiskalens son berättar

Sång o musik: Kjell Fredriksson
Kaffe, smörgås och lotteri

Om skjuts önskas ring 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

Välgörenhetskonsert 
till förmån för 
Barndiabetesfonden 

Kulturbruket på Dal lördag 11/11 kl. 19
Arrangörer Anna Forsebo och Martin Nagashima Toft 

samt medarrangör Kulturbruket på Dal

Stolta sponsorer till den dalsländska insamlingen:
Bröderna Brandt Personbilar AB

Café Gruzzolo/Wärdshuset på Dal

Coop Mellerud

Dalslands El & Maskin Service 

Dalslands Sparbank 

Dalslands Sång & Musik Service

Emballator Mellerud Plast AB 

E.R.G Reklam AB

Evenstorps Gård

Fiskarhedenvillan, Karlstad

ICA Kvantum, Vänersborg

Jessica’s Delikatesser

Lindströms Blommor HB

Lions Brålanda

Lions Mellerud

Living Proof

Mariannes Biodling

Martin Art Management

Melleruds Nyheter AB

Möbelhörnan Brålanda AB

Optimera Bygghandel, Mellerud

Restaurang Börsen

Reveda Revision AB

Rotary Mellerud

Salong 3C Cut, Colour & Care!

Tonsberg Maskin Teknik

Vill ditt företag också stötta Barndiabetesfonden 
och synas här när vi presenterar slutresultatet 
efter välgörenhetskonserten?
Kontakta Anna Forsebo på 070-283 87 15 senast den 14/11

Bidrag lämnas via: 
Lokal insamling Barndiabetesfonden  

Swish nr: 123 514 89 45 

Föreningskonto/Dalslands Sparbank  

Konto nr: 82347 35918507 (märk inbetal. med företagets namn)

HÖSTMÖTE
ONSDAG 15/11 KL. 19.00

Klubbstugan 
Välkomna!
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0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

On stage: STEREO
Priser till de 10 bästa

Lörd. 4 nov. 21.30-02

c-

Thor Ragnarök
Onsdag 1/11 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 10 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Blade runner 2049
Söndag 5/11 kl.19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 44 min

Den stora nötkuppen 2 
(Sv. tal)

Söndag 5/11 kl.16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 31 min

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

All inclusive
Söndag 12/11 kl.19.00

Onsdag 15/11 kl.19.00

Avicii: True Stories
Onsdag 8/11 kl.19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

2 tim. 19 min

 

ELD- & LJUSFESTELD- & LJUSFESTELD- & LJUSFESTELD- & LJUSFESTELD- & LJUSFEST
RUNT HÖLJENRUNT HÖLJENRUNT HÖLJENRUNT HÖLJENRUNT HÖLJEN

11 november
Åsensbruk – Håverud – Upperud
17.00 - 17.45

Åsensbruk: Föreningshuset - Jimsons
Håverud: Dalsland Center -
 Modelljärnvägsmässa 11-16

 Brasseriet - Ljusbuffé 12-19
 Teater Mimulus - Eldkungen
 En musikalisk eldföreställning för barn och vuxna
 Innergården vid Dalsland Center 18.20-18.40

 Kanalmuseet - Fri entré
 Försäljning av korv, kaffe och bulle

 Dalslands Glashytta 11-19
 Akveduktens Vintage 11-17
 Patriks Antik 11-19
Upperud: Konstmuseum - Fri entré
 Försäljning av korv, kaffe och våfflor

 Upperud 9:9 - Easy Oktober
 Mat och snacks från 17.00
 Bandet spelar från kl. 19 - fri entré

Ett samarbete mellan Skålleruds Byalag, Skålleruds Hembygdsförening,
Melleruds kommun/Dalsland Center, Restaurang ”The Visitor”,

Dalslands Glashytta, Håveruds Brasseri, Akveduktens Vintage, HIF, Patriks Antik, 
Spångens Båtklubb, Dalslands Konstmuseum, Upperud 9:9

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

19.00 - 22.0018.00 - 18.45

ca 3000 st 

marschaller 

runt sjön

www.haverud-upperud.se

Från mejerinäringen i Dalsland till 
massajernas rådgivare i Tanzania

Torsdag 9 november kl. 18.00
Stallet i Tingshusparken 

Arr: Mellerud-Holm-Järns hbf  
i samarbete med Vuxenskolan

Bertil Wennerberg berättar  
Inträde 60:- inkl. fika

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Avicii 
Onsdag 1/11 kl. 18.00

Barntillåten    2 tim 19 min 
Pris 60:-

DAHLSTIERNSKA GYMNASIET

15-årsjubileum
ÖPPET HUS

ONSDAG 8/11 KL 17-19

KULTURBRUKET PÅ DAL, MELLERUD

informerar om programutbudet-

VUXENUTBILDNINGEN

KULTURSKOLAN
”Vi bjuder på jubileumsfika”

VÄLKOMNA!

BF, ES, LÄRLING; VVS OCH IM

Visar Lärvux, Vård- och omsorg, VVS- och fastighet

underhåller

DAHLSTIERNSK
A GYMNASIET

15-årsjubileum

ÖPPET HUS

ONSDAG 8/11 KL
 17-19

KULTURBRUKET
 PÅ DAL, MELLERUD

informerar om program
utbudet-

VUXENUTBILDN
INGEN

KULTURSKOLAN

”Vi bjuder på ju
bileumsfika”

VÄLKOMNA!

BF, ES, LÄRLING
; VVS OCH IM

Visar Lärvux, Vå
rd- och omsorg, VVS- och 

fastighet

underhåller

15-årsjubileum

ÖPPET HUS
Onsdag 8 nov. kl. 17-19

Kulturbruket på Dal

Dahlstiernska gymnasiet
informerar om programutbudet

BF, ES, Lärling: VVS och IM

Vuxenutbildningen
Visar Lärvux, Vård- och omsorg,  

VVS- och fastighet

Kulturskolan
underhåller

Vi bjuder på jubileumsfika

VÄLKOMNA!

Christer Mårtensson  

visar Dalslandsbilder

  Rotary
Mellerud

Måndag 6/11 18.15

Nu börjar vi snart gräva i området:
Ingribyn-Anolfsbyn-Sandviken-Låttsbyn-Backa-Hunnebyn.

Information till markägare och er som vill bli medlemmar på  

www.skallerudsfiberforening.se

Skålleruds Fiberförening 

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 4/11  
Kl. 1000-1400

Gravsmyckning

fredag kl. 9.00-17.00 

från 
79:-

 Torget, Mellerud
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Buketter 39:-

3  för 100:-

GT-BUSS
ULLARED  9 timmar shopping 
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

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 24 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 7 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 december

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

Lions storsatsar på julmarknaden

Välkände Anders Ljungqvist är konferencier under Lions julmarknad.

Det var länge sedan som 
programmet på Lions jul-
marknad i Mellerud var så 
fullspäckat som i år. För 
att locka fler besökare sat-
sar man på aktiviteter som 
lockar gammal som ung 
söndagen 10 december.
Vid 12 öppnar butikerna och 

Sopraren Anna Forsebo framträ-
der under julmarknaden.

knallarna finns på plats. Lot-
teriförsäljningen startar lik-
som möjligheten att gå tips-
promenad. Det kommer även 
att bjudas på underhållning 
på torget under dagen. Da-
gens konferencier är Anders 
Ljungqvist.

Tomten och hans tomtenis-
sar kommer med häst och 
vagn och levererar en jute-
säck full med julklappar som 
hissas upp på torget. Varje 
timme under eftermiddagen, 
med start klockan 13, dras 
fyra vinnare i lotteriet som 
får varsin resa värd 2 000 
kronor – en båttur med M/S 
Dalslandia, mat på båten och 
rälsbussresa hem igen.

Klockan 14 dras vinnarna 
i tipspromenaden. Samtidigt 
anländer delar av tomtetåget 
i Brålanda och Roland Skarin 

börjar skjutsa runt barnen 
med häst och vagn.

Därefter blir det dans kring 
granen med musik av tomte-
orkestern och godispåsar 
delas ut från scenvagnen.

Sopraren Anna Forsebo 
från Ör framför julsånger, 
bland annat Helga Natt. Hon 
står för övrigt tillsammans 
med sin make Martin Na-
gashima Toft och Kulturbru-
ket på Dal för en välgören-
hetskonsert på Kulturbruket 
den 11 november, där intäk-

terna går till Barndiabetes-
fonden.

Sedan halas julklapps-
säcken och utlottning sker av 
klapparna. Det totala vinst-
värdet, inklusive resevin-
sterna, uppgår till 25 000 
kronor. Samtliga intäkter 
från lotteriet går till Barndia-
betsfonden.

Julmarknaden avslutas 
med att Lucia med följe an-
länder med häst och vagn. 
Kortegen startar i år vid tom-
temuséet. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

VI VÄLKOMNAR ALLA 

KNALLAR TILL VÅR 

I  B rå l anda  

Lö rdag  2  de cembe r

All information finns på 

Eller kontakta:

Karl-Evert Johansson 0521-30367, 070-5364739

Hardy Wikström 0521-30001, 070-6975289

facebook.com/julibralanda 
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    85:-
Helglunch  från 115:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 45 Måndag 6/11: Ugnstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Bakelse. 
Tisdag 7/11: Biff Stroganoff med potatis 
och bukettgrönsaker. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 8/11: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 9/11: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 10/11: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis och herrgårdsgrönsaker, 
äppelmos. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 11/11: Örtkalkon, potatisgratäng 
och grönsaksmix. 
Dessert: Äppelkaka med vaniljsås.

Söndag 12/11: Fisk Bordelaise med dillsås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mannafrutti med saftsås.
Hemtjänstens alternativ v. 45
Mån-ons, fre-lör: Fisk Grenadier med  
potatismos och grönsaker. Tors, sön:  
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 

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

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål.
Alt: Quorngryta.

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

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

Fredag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, kokt potatis och herr-
gårdsgrönsaker, äppelmos. 
Alt: Grönsaksbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Sju anmälda
Förra veckan hade sju grup-
per/solister anmält sig till 
Musikhjälpskonserten tors-
dag 14 december. Det finns 

plats för några till. Intresse-
anmälan till Lars Nilsson, 
Melleruds kommun.

Böcker på Älvan

Blade Runner 2049
Trettio år har gått sedan sist. 
En ny blade runner – Los 
Angeles-polisen K (Ryan 
Gosling) – avslöjar en sedan 
länge begravd hemlighet 
med potential att rasera det 
lilla som nu återstår av sam-
hället. K:s avslöjande leder 
honom ut på en jakt efter 
Rick Deckard (Harrison 
Ford), en tidigare blade run-
ner som varit försvunnen i tre 
decennier.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 5 no-
vember.

Aktuellt
 på bio

Luthers 500-årsjubileum

Några av de deltagande konst-
närerna tillsammans med kyrko-
herde Pär-Åke Henriksson. Från 
vänster: Elsie Larsson, Kajsa Ols-
son, Britta Andersson, Lisbeth 
Claesson och Asta Strid.

Närmast syns den vackra bildväven ”Halmkors” av Mona Falk.

500 års-jubileum för Luth-
er heter den utställning 
som pågår i konstrummet 
fram till den 17 november. 
En mängd konstnärliga 
verk visas som samtliga 
har någon koppling till 
Martin Luther.
Det är tio stycken kvinnor 
som ställer ut målningar, 
stengods, skulpturer, emalj-
bilder och reliefer till minnet 
av att det är 500 år sedan 
Martin Luther spikade upp 
de 95 teserna.

– Det var Svenska kyrkan 
som kontaktade oss om vi 
ville medverka i utställning-
en. Vi deltar med både nypro-
ducerat och gamla verk. Vi 
har diskuterat med varandra 
om vad vi skulle göra och vad 
konsten skulle härröra till. 
Jag tänkte på vilken kamp 
han förde för att få föränd-
ring, säger Lisbeth Claesson, 
som ställer ut akvarell, olja 
och träsnitt.

Kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson framhåller att Martin 
Luther bröt ny mark med sin 
uppenbarelse.

– Vi har haft olika aktivite-
ter under året och det är jät-
teroligt att få samarbeta. 21 
november kommer Dick 
Harrison till Kulturbruket 
och berättar om Luther, 
framhåller Pär-Åke.

Elsie Larsson visar inga 
nyproducerade konstverk.

– Luther var inte så bekant, 
men mina saker passar ändå 
när det gäller kyrkan, säger 
hon och pekar på några av 
sina vackra stengodsfigurer. 
En heter ”Tröst”, en ”Helge-
dom” och en ”Madonna”.

– Jag har även en ny relief 

Sandras 
soloprojekt

Sandra Zackrisson ska turnera i vårt område med sitt soloprojekt Gaia 
Salamandra. Foto: Robert Qvist.

I november 2017 tar brå-
landasångerskan och 
artisten Sandra Zackris-
son sitt soloprojekt Gaia 
Salamandra på turné i Väst 
i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan 
och Nordens största tipi-
tältföretag. 
Sandra är mest känd som ti-
digare medlem i rockabilly-
bandet Top Cats tillsammans 
med sångerskan Erica Lars-
son där de 2012 deltog i 
Melodifestivalen. Sandra har 
även vid flertalet tillfällen 
deltagit i bland annat Svensk-
toppen Nästa P4 Väst. 

Efter tre år av jobb som 
artist i London är nu Sandra 
tillbaka för turné med sitt 

nysläppta soloprojekt Gaia 
Salamandra. Där jobbar hon 
med att förena musikkulturer 
världen över in i populärmu-
siken, med fokus på jorden 
och gemenskapen mellan 
människor.

Den 4 november startar 
Gaia Salamandra Tentipi 
Tour i Väst med första stopp 
Vänersborg. Den 10 novem-
ber gästas Brålanda och den 
11 november OK-stugan på 
Kroppefjäll. 

Detta blir en upplevelse 
utöver det vanliga. Med en 
konsert i ett tipitält med en 
lägereld och en publik be-
gränsad till endast 40 perso-
ner, gör denna upplevelse 
unik. 

På torsdag inbjuder Idé-
gruppen Älvan i Mellerud till 
ett intressant ämne: Böcker. 
Det är bibliotekarie Lennart 
Åberg som och berättar om 
vad som kan rymmas i ett 
bibliotek. Melleruds kom-
munbibliotek är välförsett 
med både skön- och facklit-
teratur. Man kan också få 
hjälp med att låna från andra 

bibliotek. I en läshörna med 
aktuella tidningar finns både 
orts, fack- och rikstidningar. 
En trappa ner är ett rum med 
intressanta utställningar som 
skiftar under året. Ta gärna 
med egna böcker till sam-
lingen på Café Älvan eller 
berätta om din egen favorit-
bok. Intressant kan också 
vara att höra vilken bok som 
var den allra första boken 
utöver skolböckerna som jag 
och du läste.  

Idé-gruppen Älvan finns 
på Café Älvan hörnet PD 
Lundgrensgatan – Linnéga-
tan. Idé-gruppen inbjuder 
även till stavgång på månda-
gar, sittgymnastik på tisda-
gar, bingo eller annan under-
hållning på torsdagar.

som heter ”Vårt liv med kyr-
kan”, förklarar Elsie.

Kajsa Olsson målar i akva-
rell och deltar med ”Flatruet” 
som ger en känsla av stillhet 
i naturen. Både Britta An-
dersson och Asta Strid har 
också satsat på naturen i sina 
akvareller. Övriga deltagare 
är: Anita Johansson, Lisbeth 
Fürdell, Britt-Marie Fors-
man, Mona Falk och Monica 
Torstensson.

Det finns även texter på 
väggarna med information 
om Luther.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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30år
Detta fi rar vi med

30%
på alla hårvårdsprodukter 

och smycken under torsdag
och fredag 2-3/11

gäller ej värmeverktyg

Alla betalande kunder under båda
dagarna deltar i utlottning av fi na priser 

Vi bjuder på
kaff e och tårta!

Välkommen till TLAB på braskväll!
Torsdag 2 november kl 15.00-19.30

SLUTA FRYSA -  
BÖRJA MYSA!

SPARA
UPP TILL

6 000:-
vid köp av kamin från 

Jøtul/Scanspis och
NVI skorsten

Vi visar ett stort 
sortiment kaminer 
Representanter från Contura 

och Jøtul finns på plats

SPARA 
upp till
5.000:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Nu ska det firas –15 år sedan skolbygget

Den nya fotbollsplanen på skolgården som vetter mot Parkgatan. Dahlstiernskas gymnasiets rektor Matti 
Bertilsson t.v och Rådaskolans rektor Robert Olsson dribblar med sina bollar.

Onsdagen den 8 novem-
ber firar Dahlstiernska 
gymnasiet, Rådaskolan 
och Vuxenutbildningen 
15-årsjubiléum i sina lo-
kaler. Samma dag håller 
gymnasiet och Vuxenut-
bildningen även öppet hus 
för allmänheten då man 
visar upp sin verksamhet.
Dagen börjar med jubileum-
slunch för högstadiet, gym-

nasieeleverna och vuxenut-
bildningen i matsalen 
tillsammans med personalen. 
Detta sker i samverkan mel-
lan kostenheten, skolorna 
och samhällsbyggnadsför-
valtningen.

Det är alltså 15 år sedan 
som Rådaskolan stod färdi-
grenoverad och Dahlstiern-
ska gymnasiet var nybyggt. I 
gymnasiets lokaler huserar 
även delar av Vuxenutbild-

Innergården, som också fått en rejäl ansiktslyftning, är avsedd för hög-
stadieeleverna på Rådaskolan. Det som ska tillkomma är ett skärmtak, 
bordtennisbord och sittplatser.

Rep och randigt gästade
i Kulturbruket på Dal

Petter och Åsa spelade melodier som bland annat ”Huvud, axlar, knä 
och tå”, som de flesta i publiken kände till och därför kunde vara med i 
under hela föreställningen.

Den 22 oktober på Kultur-
bruket på Dal gavs en före-
ställning där Åsa Thorsén 
Mogensen och Petter 
Wickman i ”Rep och ran-
digt”, på ett annorlunda 
sätt visade allt som kan 
göras med snören. 
Det var en föreställning som 
alla barn mellan ett och fem 
år och därutöver kunde för-
stå, oavsett vilken språk man 
talar. 

Det var nästan som trolleri 
när ensemblen lekfullt visade 
för barnen hur katter, hundar, 
badbaljor och mycket annat 
spännande skapades med 
hjälp av helt vanliga snören.

Under showen spelades 
flera välbekanta melodier 
som de flesta av besökarna 
kände igen, av Åsa på fiol och 
av Petter på kontrabas.

En speciell upplevelse för 
barnen var det när de fick 
komma fram till Petter för att 
känna på kontrabasens vibra-
tioner under spelningen, som 
tack för den stormande app-
låden.  

Tanja Mueller

grammet, estetprogrammet, 
yrkeslärlingsprogrammet, 
VVS och IM. Vuxenutbild-
ningen finns på plats och in-
formerar om Lärvux, vård- 
och omsorgsutbildningen 
och VVS Fastighet, berättar 
Matti Bertilsson, gymnasiets 
rektor.

Under hela dagen bjuds 
besökarna på jubileumsfika. 
Kulturskolans elever bjuder 
dessutom på underhållning.

Fräscha lokaler
– Det är väldigt roligt att 

skollokalerna fortfarande är 
så fräscha, konstaterar Matti.

– Ja, allt är otroligt välhål-
let, man kan inte tro att det 
gått 15 år. Men vi håller sta-
digt efter eventuellt slitage 
och klotter, säger Robert.

Vad gjorde ni 2002 när 
lokalerna invigdes?

– Åren 1990 till 2005 var 
jag lärare på Rådaskolan. Jag 
återvände hit hösten 2014 
som rektor, svarar Robert.

– 2002 var jag rektor på 
Vuxenutbildningen, då fanns 
vi på AME och Telaris. Det 

som hänt sedan dess är att 
Vuxenutbildningen till viss 
del flyttat hit till gymnasielo-
kalerna, svarar Matti.

Även D-huset med slöjd-
salarna har tillkommit.

– Skolan har gjort en jät-
teresa de här åren, samman-
fattar Robert.

Idag har Rådaskolan cirka 
340 elever, medan 
Dahlstiernska gymnasiet har 
cirka 175 elever. Då tillkom-
mer Vuxenutbildningen, SFI 
och Kulturskolan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

ningen och Kulturskolan 
idag. Kulturbruket på Dal 
firar också 15 år 2017, men 
har eget jubileumsfirande 
fredag den 17 november.

Efter lunch är det högtidlig 
invigning tillsammans med 
elevrådet av den nya skolgår-
den. Det handlar både om 
skolgården ut mot Parkgatan 
med fotbollsplan, basketplan 
och beachvolleybollplan 
samt innegården som fått en 
rejäl ansiktslyftning, bland 
annat med en bandyplan.

– För att uppmuntra perso-
nalen och rektorer anordnas 
en happening med trivselak-
tiviteter inne på skolan på 
eftermiddagen, säger Robert 
Olsson, Rådaskolans rektor.

Därefter bjuds eleverna i 
åttan och nian på Rådaskolan 
och deras föräldrar plus all-
mänheten in till Öppet hus på 
gymnasiet.

– Då kan man få informa-
tion om barn- och fritidspro-
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model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller november och december 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens bågar
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Varmt tack
till alla Er som hedrat  

vår mamma 

Siv Larsson
vid hennes bortgång.

Maj-Britt och Sven-Ove 
med familjer

All uppvaktning
undanbedes. Bortrest.  

Astrid Andersson

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

SORGTACK

TILL MINNE

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Bengt-Sture Ershag, nattv. 
Tisd 19 Bönesamling..
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lörd 
Alla helgons dag, 11 Gudstj. 
Thomas Segergren sång-

arna. Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 11 Önskepsalmer med 
Anders Pahlén. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. De som gått 
före, predikan David C. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats med andakt 
och servering. Torsd 15 
Kongogruppen. Lörd 11 
Brålanda, Alla helgons dag. 
Gudstj. med nattv. och ljus-
tändning. Sigward K. ”Det 
som växer” Markus kap 4, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14-17 Öp-
pen kyrka vid gravsmyck-
ningen. Kaffe, musik, still-
het, möjlighet att tända ljus. 
Fred 14.30 Nattv. på Ser-
vicehuset, Thomas Holm-
ström. Lörd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J. Carlson. 
Gudstj.grupp. Ssk och kyrk-
kaffe. Kyrkbil 308 70. Sönd 
18 Minnesgudstj. i Brålanda 
kyrka, Thomas Holmström 
och sångare från Brålanda 
och Gestad. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
Kl. 12.15-13.30 Lunch. 17-
19 Kulturcafé i fsh. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström. Onsd (8/11) 
18 Församlingsafton i Brå-
landa fsh. SPF:s sånggrupp 
sjunger. Servering. Andakt: 
Anette J. Carlson.

Sundals-Ryr: Fred 14-
17 Öppen kyrka vid grav-
smyckningen. Kaffe, musik, 
stillhet, möjlighet att tända 
ljus.
Gestad: Fred 14-17 Öppen 
kyrka vid gravsmyckningen. 
Kaffe, musik, stillhet, möj-
lighet att tända ljus. Lörd 
18 Minnesgudstj. Anette J. 
Carlson och Hembygdskö-
ren m.fl. Kyrkbil 321 18. 
Timmervik: Fred 14-17 
Öppen kyrka vid grav-
smyckningen. Kaffe, musik, 
stillhet, möjlighet att tända 
ljus. Sönd 11 Gudstj. m. 
nattv. och sånger om him-
len. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats med andakt 
och servering. Brålanda. 
Torsd 15 Kongogruppen. 
Brålanda. Lörd 11 Brålanda, 
Alla helgons dag. Gudstj. 
med nattv. och ljus-tänd-
ning. Sigward K. ”Det som 
växer” Markus kap 4, kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Torsd 19 För-
samlingsafton. Kväll för 
Zambias barn. Göran For-
sell. Kaffe. C-kvinnorna. 
Fred 16-18 Öppet i kyrkan. 
16 Kaffeservering. 17 Stilla 
orgelmusik, Ruben Bengt-
son. Lörd 18 Minnesgudstj. 
Kyrkokören Anna K. Lars-
son, Pernilla Nilsson och 
solister. Kyrkkaffe i fsh, C-
kvinnorna. Ralph Liljegren. 
Sönd 10 Gudstj med nattv. 
Lennart Staaf. Kyrktaxi.

Veckans 
ros...

...vill vi ge till Fagerlidshemmet 
avd. 3, samt HSV’s personal 
för all omvårdnad ni gav vår 
kära Astrid. Ni har varit guld 
värda. Ni gör ett fantastiskt 
jobb. 

Astrids anhöriga

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstad kyrka för 
Harry Lydhig. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Morgonstäm-
ning” av E. Grieg. Akten 
förrättades av Lena Hildén 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 190 samt 
303.Som avslutningsmusik 
spelades ”Air” av J. S. Bach. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Harry Lydhig var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter ceremonin 
bjöds gästerna in till Håkans 
Bar och Festvåning i Brå-
landa för en minnesstund.
Gravsättning kommer att äga 
rum på Frändefors kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Rune Eriksson. Som inled-
ning på akten spelade Barbra 

Magnusson ”Höstvisa” av E. 
Tauro/T. Jansson/G. Wid-
lund varefter hon sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. 
Lithell. Akten förrättades av 
Thomas Holmström och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 251 samt 297. 
Barbro sjöng ”Vår sista dans” 
av B. Andersson/B. Ulvaeus 
och som avslutningsmusik 
spelades ”För kärlekens 
skull” av T. Gärdestad/K. 
Gärdestad/G. Widlund. Vid 
kistan togs avskedet av sam-
bon Eva med familj, släkt och 
många vänner. Till minnet av 
Rune Eriksson var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor i höstens alla färger. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Brålanda kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Fredrik Ahlberg. Inled-
ningsmusiken framfördes av 
Alban Faust som på säckpipa 
spelade ”La Passion”, en 
fransk melodi, som sedan 
övergick till ”Brudmarsch 
från Nössemark”  av Gott-
fried Johannesson. Officiant 
var Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
830 och 730. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”, en skotsk folk-
melodi, på säckpipa. Avsked 
togs till toner av ”En livstid i 
krig” av Sabaton, av familj, 
släkt, arbetskamrater och 
många vänner. Koret var 

vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Fredrik.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Inga-Britt Andersson. Ak-
ten inleddes med att kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
spelade ”Gammal fäbod-
psalm”. Officiant var Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
235 och 297. Anders sjöng 
”Var jag går i skogar berg och 
dalar” av C.O. Rosenius och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Tröstevisa”. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Inga-Britt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Karin 
Andersson. Akten inleddes 
med att kyrkomusiker Maria 
Andersson spelade ” Gymno-
pedié” av E. Satie, vartefter 
Jan Berglöv sjöng ”Jag har 
hört om en stad ovan mol-
nen” av L. Lithell. Officiant 
var Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 223, 190 och 235. Jan 
sjöng ”Där rosor aldrig dör” 
av J.Osborn/J.C. Miller och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace”, en 
skotsk folkmelodi. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Karin.

PRO Mellerud. Höll sitt 
månadsmöte 10 oktober på 
Templargården. Ordförande 
Lennart Israelsson hälsar 
dryga 60-talet medlemmar 
välkomna. Mötet började 
med några ärenden som be-
rörde ekonomi och med-
lemsnytt. Rapport från KPR 
och Birgerfonden av Evert 
Magnusson. Vår lokala för-
ening fyller 60 år 2018, pla-
nering påbörjas redan nu. Val 
av programkommitté kom-
mer att ske, det finns önske-
mål om personer som ska 
ingå. Information om kom-
mande program resten av 
året sker dels på Templargår-
den samt i PRO-lokalen. 
Kort information av kom-
mande resor. 

Sedan välkomnades Gab-
riella Hemme och Jenni 
Hagman från Melleruds 
kommun. De utgör en pro-
jektgrupp för att tillsammans 

FÖRENINGSREFERAT

Främst sitter mellerudsprofilen Torsten Lindblom som visade bilder från olika delar av kommunen.

med föreningar och allmän-
het, ta fram synpunkter för 
underlag till en ny översikts-
plan. Alla uppmanades att 
tänka till hur vi utformar 
områden för en god använd-
ning till allas bästa.

Ordförande hälsade sedan 
välkommen till Torsten 
Lindblom, känd melleruds-
profil, men med ett enormt 
kunnande och bred doku-
mentation av främst Dal-
skog. Han visade ett stort 
antal bilder som han kom-
menterade, foton från de 
flesta delarna av kommunen. 
Han har samlat på sig en 
samling om flera tusen bil-
der, allt välordnat och med 
god information om vad som 
finns på fotot. Ett mycket 

uppskattad programpunkt 
under kvällen. Kaffeserve-
ring och lottdragning. 

Så startade Hobbygänget, 
bestående av Stig-Arne Lars-
son och Ingemar Bengtsson 
sitt framträdande. Underhöll 
med många goa låtar från 
några år tillbaka. Musik som 
vi väl minns, men som inte 
hörs i dagens radioprogram.

De inbjöd till danspar som 
rockade och svängde om.

Alla deltagare tackades för 
sin medverkan av ordförande 
som  avslutade mötet med att 
påminna om kommande träf-
far bland annat fredagskaffe 
i lokalen.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Satsning på kortare 
väntetid på akuten

Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen beslöt den 19 oktober att 
fördela 195 miljoner kronor 
till sjukhusen i Västra Göta-
landsregionen för att korta 
väntetiderna på akutmottag-
ningarna. Målet är att 90 
procent av patienterna ska 
kunna lämna akutmottag-

ningen eller bli inlagda på en 
vårdavdelning inom fyra 
timmar. Ett antal åtgärder 
kommer att prioriteras, bland 
annat fortsatt satsning på 
särskilda akutläkare och in-
läggningsrätt för akuten på 
en vårdavdelning.
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JUL PÅ 
BALDERSNÄS

Julmarknad!
På kvällen dukar vi upp ett  
stämningsfullt julbord med  

inspiration från omgivningarna! 
Pris 495 kr  

Förbokningar till Herrgården!

Julshow med julbuffé  
24, 25 nov och 1, 2 dec  395 kr. 

Förbokningar på +46 531-412 13

www.baldersnas.com   info@baldersnas.com

7-10 december

Kl: 15 - 20   Pris 495 kr p/p  
För våra små gäster kostar julbordet 100 kr ( 6-12 år)
Förbokningar till Herrgården på tel: +46 531 - 412 13

Boende 
och Julbord 
från 995 kr p/p

Lunch med julens goda smaker.  
Kl: 12 - 15 Pris 175 kr. Förbokningar

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Julbord

Melleruds  
luciakandidater

Kimberly Johnsson, 15 år
Går i 9D på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Att gå ut 
gymnasiet med bra betyg.
Vad gör du på fritiden? 
Rider.
Finaste julsången? Nu tän-
das tusen juleljus.
Finaste luciaminnet? Jag 
kommer inte ihåg något lu-
ciaminne.
Varför deltar du i luciatå-
get? Jag deltar för att jag 
tycker det är fint med lucia-
tåg och att det är en fin tradi-
tion. Det är kul att göra det 
med sina vänner.

Årets ljusdrottning i Mellerud kommer att krönas på scenen under 
Lions julmarknad den 10 december.
Innan de anländer till Köpmantorget har de åkt med häst och vagn i 
kortegen från Tomtemuséet. Liksom tidigare år kommer Melleruds lucia 
att lottas fram och presenteras då i Melleruds Nyheter.

Tjejerna kommer att öva på sina sånger tillsammans med Anders 
Ljungqvist, som även är årets konferencier under julmarknaden.

Susanne Emanuelsson

Traditionellt julbord
Norebyns

Café & Camp
Ring oss för bokning 0531-350 17

www.norebyn.se

Emilia Richardsson, 15 år
Går i 9C på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Gå på 
gymnasiet och antagligen 
plugga vidare efter det.
Vad gör du på fritiden? Jag 
gillar att rida och umgås 
med vänner.
Finaste julsången? Julen är 
här.
Finaste luciaminnet? När 
jag och min syster sjöng för 
våra släktingar när vi var 
små.
Varför deltar du i luciatå-
get? För att jag tycker det är 
roligt att sjunga och jag tror 
det kommer att bli kul.

Emelie Norberg, 15 år
Går i 9D på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Att gå 
på gymnasiet.
Vad gör du på fritiden? 
Rider.
Finaste julsången? Nu 
tändas tusen juleljus.
Finaste luciaminnet? 
Jag kommer inte ihåg 
något luciaminne.
Varför deltar du i lucia-
tåget? För att det verkar 
vara kul och det är en fin 
tradition.

Julia Åkerstedt, 15 år
Går i 9C på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Att gå på 
gymnasiet och gå klart det, 
sedan så har jag väl inga 
direkta framtidsplaner.
Vad gör du på fritiden? 
Gillar att rida och umgås 
med familj och vänner.
Finaste julsången? En 
stjärna lyser så klart.
Finaste luciaminnet? Jag 
har nog inget luciaminne, 
men jag kommer nog att ha 
det efter det här.
Varför deltar du i luciatå-
get? För att jag tycker det är 
en fin tradition och sedan för 
att det är roligt.

Ronja Gardtman, 16 år
Går första året på gymna-
siet, inriktning Vård och 
omsorg.
Framtidsplaner? Jag vill 
jobba inom vården när jag 
blir äldre.
Vad gör du på fritiden? 
Då går jag två utbildningar 
och sjunger.
Finaste julsången? Tänd 
ett ljus.
Finaste luciaminnet? 
Förra året när jag var Lucia 
i Mellerud.
Varför deltar du i luciatå-
get? Jag var med förra året 
och det var inte så många 
som sökt i år så jag ställer 
upp igen. Men jag ska inte 
vara med på lottningen.

Karin Stefansson, 15 år
Jag går i 9A på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Gå klart 
skolan och sedan skaffa ett 
jobb.
Vad gör du på fritiden? 
Då jobbar jag extra i en 
butik och sedan tittar jag 
oftast på serier.
Finaste julsången? Det 
strålar en stjärna.
Finaste luciaminnet? Alla 
de gånger som man varit 
med vid Luciafirandet i 
skolan som liten.
Varför deltar du i luciatå-
get? För att det är kul att 
sjunga och att föra traditio-
ner vidare och speciellt 
Lucia som jag tycker att fler 
borde var med på. Då får 
man gå runt och sjunga för 
andra människor.

Anna Kihlberg, 15 år. 
Bor i Köpmannebro och 
går i årskurs 9 på Rådasko-
lan. 
Anna är på semester och 
har tyvärr inte möjlighet 
att svara på de frågor som 
övriga luciakandidater 
svarat på.

Idrottslärare som 
önskar  bättre 
friidrottsanläggning

Idrottslärarna på 
Dahlstiernska gymnasiet, 
Rådaskolan och Nordal-
skolan efterlyser en upp-
rustning av friidrottsan-
läggningen på Rådavallen.
”För några år sedan var en 
upprustning av friidrottsan-
läggningen på  Rådavallen på 
gång. Av detta blev dock 
inget, vilket var väldigt synd. 
Vi anser nu att frågan åter 
behöver lyftas då anlägg-
ningen är i väldigt dåligt 
skick”, menar lärarna.

Det som behöver åtgärdas 
och som de från skolan sak-
nar är;

• Fungerande löparbanor 
med en ordentlig sarg där 
metermarkeringar finns ut-
satta.
    • En ordentlig längdhopps-
grop på Rådavallen samt yt-
terligare en utanför idrotts-

huset (finns en gammal där 
redan). 

Till dessa måste det finnas 
ordentliga ansattsbanor.

Idrottslärarna önskar även 
att man gör i ordning kul-
ringen som en gång fanns.

”Vi ser ett ökat intresse för 
friidrott och skall vi kunna ge 
ungdomarna en chans att 
prova på friidrott krävs en 
ordentlig satsning på anlägg-
ningen. 

Vikten av att ungdomar rör 
på sig behöver vi väl knap-
past utveckla här. Hoppas  vi 
kan få till en bra dialog om 
hur vi får ordning på Råda-
vallens anläggning”, avslu-
tar idrottslärarna sin skri-
velse.
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Företaget behöver mer plats till sina båtar

Daniel Fritzwik har tillsammans med sin bror Niclas Johansson köpt fastighet och tomt som hör till Svens 
Såg & Maskinservice (som syns till höger i bild). Butiken och asfaltsplanen framför kommer att hyras ut.

Det nybildade bolaget 
Fritzéns Marin HB har 
köpt fastigheten och 
tomten där Svens Såg är 
beläget idag. Det är brö-
derna Daniel Fritzwik och 
Niclas Johansson som står 
bakom affären.
Affären var klar i början av 
oktober. Andreas Andersson 
kommer att ha kvar sin verk-
samhet Svens Såg till års-
skiftet, då de nya ägarna har 
tillträde.

– Behovet har funnits 
länge. Vi behöver ytan utom-
hus och en verkstadslokal 
till. Vi skulle kunna bygga på 
vår nuvarande tomt, men då 
blir det ännu trängre för bå-
tarna, förklarar Daniel Fritz-
wik, säljare på Fritzéns Ma-
skin AB. 

Det är Fritzéns Maskin AB 
som hyr lokal och utställ-
ningsmark av det nystartade 
handelsbolaget.

Fritzéns Maskin  och Svens 

Andreas Andersson har sålt Svens Såg och kommer att koncentrera sig 
på sitt företag Eas Betonghåltagning och rivning. Foto: Privat.

Reparationen av akvedukten pågår för fullt

Kanaldirektör Benny Ruus berättade om fästen och nitarna som användes under bygget för närmare 150 år 
sedan och som är nästan i originalskick.

Här gömmer sig rännan under skyddspresenningen.

Såg gränsar till varandra på 
Västerråda.

– Vi kommer själva att 
använda verkstaden och tält 
och grusplanen på baksidan 
till båtuppställningar och la-
ger. Vi behöver ha en plats att 
montera båtvagnar som idag 
ligger i stuv. Många lämnar 
dessutom in sina båtar för 
service och vinterförvaring 
eller andra tjänster som reno-
veringar eller bottenmål-
ning. I början ska vi hyra ut 
butikslokalen och asfaltspla-
nen ut mot Sapphultsgatan. 
Vi vill gärna ha en levande 
butik där, berättar Daniel.

Butik med kontor är på 
cirka 260 kvadratmeter och 
asfaltsplanen (som är inhäg-
nad) ligger på cirka 1 200 
kvadratmeter.

Det är Andreas Andersson 
som driver butiken fram till 
årsskiftet. Därefter kommer 
han att fortsätta driva sitt 
företag Eas Betonghåltag-
ning och rivning, som han 
arbetat med parallellt genom 
åren.

– Det känns bra att ha sålt, 
nu kan jag koncentrera mig 

på betonghåltagningen som 
jag sysslat med i 20 år. Men 
jag kommer också att fort-
sätta installera och göra ga-
rantijobb på robotgräsklip-
pare, jag har sålt många här 
i närområdet, säger Andreas. 

Fritzéns Maskin ska börja 

ta in ett nytt aluminiumbåt-
märke som kommer till buti-
ken i november-december. 
Det handlar om båtar mellan 
5,5 meter upp till åtta meter 
med aluminiumskrov och 
plastinnerline.

– Fördelen är att de är 

oömma och går tyst i sjön. 
De är lämpliga för trolling-
fiske eftersom de är lätta att 
transportera på trailer, po-
ängterar Daniel.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Direkt efter turistsäson-
gestartade renoveringen 
av  akvedukten I Håverud. 
Den unika reparations-
processen av Dalslands 
största turistattraktion 
beräknas vara färdig 
innan jul. 
Det fanns 15 företag som 
visade intresse av att utföra 
arbetet med akveduktens 
renovering. Tre olika entre-
prenörer lämnade in anbud, 
Mytec Ytebehandling AB 
fick uppdraget. Mytecs 
Conny Åkerlind är stolt.

– 2010 jobbade vi med 
restaureringen av en fyr på 
Tylön utanför Halmstad. Vi 
fick transportera samtligt 
material med helikopter. 
Fyrens plåtvägg skulle reno-
veras både in- och utvändig 
och trappan behövde bytas 
ut. Sådana uppdrag kräver 

mycket planering och höga 
krav på kunskap, precis som 
akvedukten här i Håverud, 
berättar han.

Sakkunnig inspektion 
Tekniskt och antikvariskt 
sakkunniga har inspekterat 
akvedukten för bedömning 
av hur arbetet ska gå till en-
ligt de villkor som finns för 
byggnadsminnen. 

Sven Olof Ahlberg från 
Kulturbyggnadsbyrån i Lid-
köping som antikvariskt 
kontrollant, Roger Karlsson 
från Sweco som teknisk kon-
trollant.

Hela akveduktens 33,5 
meter långa vattenränna är 
nu torrlagd och ska tvättas 
med varmt vatten. Sand-
blästring ska genomföras, 
och samtliga 33 000 nitar ska 
kontrolleras. Vanligtvis kol-

las nitarna genom ljudprov 
med små hammarslag, men i 
det här fallet är det bara möj-
ligt med en okulär besikt-
ning, eftersom det kan finnas 
sprickrisk. Kontrollen av 
nitarna utförs av Elis Smide 
AB från Uddevalla.

2 000 liter färg 
För målningen av akveduk-
ten behövs upp till 2 000 liter 
specialfärg. Närmare 1 000 
kvadratmeter ska målas, in-
vändig 350 och utvändig 
600. 

– Kromomoxidgrön är 
tänkt som ny kulör. Färgen 
kommer att vara en aning 
mörkare än den som finns 
idag, berättar kanaldirektö-
ren Benny Ruus.

– När vi är färdiga med 
arbetet kommer akvedukten 
troligen inte att behöva må-

las om så övergripande på 
kanske 60 år, förutsatt att 
underhållsmålning sker un-

der tiden, tillägger Conny 
Åkerlind. 

Tanja Mueller

 I handen håller Benny Ruus en av 
nitarna som byttes ut i samband 
med en olyckshändelse 1999.

Här visar Conny Åkerlind hur rännan kommer att ser ut efter blästrings-
arbetet. Den ljusa delen har redan blivit sandblästrad och har nu en sträv 
yta som snart ska målas i kromoxidgrön.
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Gröna klustret har 
fått sin första aktör

I torsdags kväll hade 
Brålanda företagarför-
ening kallat till möte om 
grönt kluster på Nuntorp. 
Arbetsgruppen presen-
terade för cirka 50 mö-
tesdeltagare arbetet som 
gjorts i den första fasen av 
förstudien och om planer 
framöver. Mötets high-
light var presentationen 
av klustrets första aktör; 
Swedish Agro Machinery.
Förväntan låg i luften, men 
det var inte förrän en bit in i 
mötet på Brålanda Vandrar
hem som nyheten släpptes:

Under våren 2018 kommer 
Swedish Agro Machinery att 
etablera sig på Nuntorp, i 
lokalen där den före detta 
skogsverkstaden låg. Både 
Swedish Agro Machinerys 
regionchef Magnus Karlsson 
och säljaren Lennart Eriks
son fanns på plats på Brå
landa vandrarhem och ut
tryckte stor belåtenhet med 
beslutet. Det blev mycket 
applåder.

– Detta passar som hand i 
handske för vår verksamhet. 
Vi kommer att kunna täcka 
både Dalsland och Bohuslän 
med denna placering, läget 
vid E45 är perfekt och det är 
även utrymmet, sade Karls
son och Eriksson.

På helt rätt väg
Innan detta visades att ar
betsgruppen för Nuntorp lagt 
ner ett gediget arbete i förstu
diens första fas. En power
pointpresentation visade 
klart och tydligt hur arbetet 
gått framåt.

Ett kluster är ingen ny idé, 
det finns flera fantastiskt 
lyckade kluster att inspireras 
av, tänk Silicon Valley i Ca
lifornien, Innovatum i Troll
hättan, Lindholmen i Göte
borg och Vreta kluster som är 
en förebild för det kommande 
klustret på Nuntorp. 

Dit hade arbetsgruppen 
rest på ett mycket givande 
studiebesök som stärkt upp
fattningen att vara på helt rätt 

väg. Kluster fungerar, ger 
synergier och mervärden. 
Det som krävs är en offentlig 
finansiering av en till två 
heltidstjänster, en stödjande 
region, en kraftfull första 
hyresgäst och god kommuni
kation/marknadsföring. 

En framgångsfaktor för ett 
grönt kluster på Nuntorp är 
att idén är bärkraftig och pas
sar just här.

Många förslag på aktörer
Under förra mötet kom det 
fram 150 förslag på olika 
verksamheter som kan passa 
i ett kluster på Nuntorp. 

Efter utvärdering finns nu 
förslag på intressanta aktörer 
inom forskning och utveck
ling som Sveriges Lant
bruksuniversitet, Innova
tum, Högskolan Väst, 
Agroväst, forskningsinsitu
tet RISE, LRF och lokala 
företag. 

Som finansiärer kan arbets
gruppen tänka sig VGregio
nen, Fyrbodals kommunal

Först ut att etablera sig på Nuntorp, där ett grönt kluster för olika verksamheter inom de gröna näringarna 
ska uppstå, är Swedish Agro Machinery. Regionchef Magnus Karlsson (till höger) och säljaren Lennart Eriks-
son är nöjda med beslutet.

förbund, Tillväxtverket, 
skogsbolag, kommuner, 
dalsländska företag och SLF 
(svensk lantbruksforskning). 

När det gäller utbildningar 
ligger uppdrags och lär
lingsutbildningar högt på 
prioriteringslistan. 

Kommersiella verksamhe
ter inom djurhälsa, maskin
försäljning, företag inom 
livsmedelsbranschen, foder
företag och andra kan också 
passa in i klustret på Nuntorp.

Det förväntade resultatet 
av mötet var att alla blev 
uppdaterade, att styrgruppen 

får fortsatt stöd och att alla 
blev stärkta i tron på ett grönt 
kluster i Dalsland. 

Arbetet går vidare
Så blev det utan tvekan och 
arbetet går nu vidare. Man 
ska träffa politiker, identi
fiera forskningsprojekt, leta 
aktörer och förbereda ansö
kan för finansiering av drif
ten av klustret. Man ska eta
blera samarbete med SLU i 
Skara, Agroväst och RISE 
och ta fram en långsiktig plan 
för forskning och utveckling.

Bland Dalslands styrkor 

ser arbetsgruppen faktorer 
som en sammanhängande, 
bördig jordbruksbygd, att 
här finns ett centrum för balj
växter, grisbönder, grön en
ergi, fröodling, ett centrum 
för koavel, gott om vatten 
och duktiga företagare.

– Detta kommer att lyckas 
om vi gör rätt saker, sade 
Gunnar Olsson, gruppledare 
för gruppen med fokus på 
forskning och utveckling.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Intressanta föreläsningar som kunde nått fler

Första dagen riktade sig till 
arbetsgivare och inspiratö
ren Atle Johansens föreläs
ning hade titeln ”Smile”. På 
Atles tröja stod det YES på 
framsidan och KÄRLEK på 
baksidan, det passade bra till 
hans budskap. 

Atle säger att han är impo
nerad av människor som gör 
saker tillsammans. En Skin
narmo som kämpar sig fram 
ensam över isvidder är inget 
som riktigt imponerar på 
honom. 

Kärleken grunden till allt
Föreläsningen handlade om 
det viktiga i att bekräfta sina 
medmänniskor, att sprida 
glädje och uppmuntra,  på 
jobbet, i samhället och i fa
miljen.  

– Var och en kan göra skill
nad, kärleken är allt, och 
samhället bygger på famil
jens värderingar, underströk 
Atle. 

Han framhöll också att 
personalen i skolan är något 
av det viktigaste som finns. 
Det är de som ger ungas 
drömmar en chans. 

Han riktade frågan till pu
bliken om vilken totem Mel
lerud har. Vad är det man 
samlas kring? Vilka tydliga 
ramar finns och vilket mål? 
Något svar fick han inte, det 
var tunt med publik i bän
karna, tyvärr.

Atle Johansen uppmanade 
till att frigöra sådant som inte 
fungerar. Ta bort det och 
bygga nytt. Sträva framåt. 

– Skaffa en totem och tänk 
”Lite mer varje dag” var Atle 
Johansen budskap.

Kandidaternas marknad
Oscar Rydman, senior mana
ger på Linkedin hade rest till 
Mellerud från huvudkonto
ret i Stockholm och knöt an 
till Johansen föreläsning 
med tanken att de kontakter 
som knyts genom Linkedin i 
grunden är kärlek. Man läg
ger inte bara upp sitt CV och 
letar nya jobb på Linkedin, 
plattformen används också 
för att skapa proffessionella 
relationer och kunskapsut
byten. 

Rydman jobbar mot of
fentliga arbetsgivare och 
beskrev Linkedin som det 
proffesionella nätverket som 
förmedlar vem som kan vad. 
Tre miljoner svenskar är 
medlemmar i Linkedin, här 
beskrivs medlemmar, arbets
givare, kompetenser, jobb. 

Utvecklingskontoret finns 
i Tromsö och Linkedin är i 
ständig utveckling med ti
den. Är du med kan männ
iskor hitta dig.

– Det är lika svårt att söka 
jobb som att rekrytera, sade 
Oscar Rydman som menar 
att kompetensförsörjningen 
går för  trögt och långsamt 
idag. 

Det är kandidaternas 
marknad, ett paradigmskifte 
har skett. Tiden är förbi när 
den arbetssökade stod med 
mössan i hand och frågade 
om jobb. Nu handlar det om 

vad arbetsgivaren har att er
bjuda kandidaterna. 

Arbetsgivare, som till ex
empel en kommun eller re
gion, behöver en säljare för 
verksamheten, en marknads
förare som till exempel tar 
sig ut till universitet och 
högskolor för att knyta kon
takter med studenter. 

Oscar Rydman tog lands
tinget som exempel och pe
kade på glappet mellan 
mediabilden av att jobba där 
och verkligheten. En trend 
som blir vanligare är ett köpa 
redaktionellt utrymme i lo
kaltidningen för att berätta 
vad man gör.

– Ni behöver en spindel
väv av kontaktytor, sade 
Oscar Rydman.

Fler föreläsare
Dagen fortsatte med fler in
tressanta föreläsare. Sandra 
Johansson från Milöbron 

Fyrbodal och Sjuhärad talade 
om hur företag kan få kontakt 
med studenter med de allra 
senaste kunskaperna och hur 
många studenter som ska 
skriva examensarbeten och 
söker passande ämnen.

Cecilia Brunnström och 
Nils Bacos, från Anställ Pri
vat Adalta AB redogjorde 
för möjligheten att som pri
vatperson anställa en annan 
privatperson, vilket kan vara 
en språngbräda för många till 
arbetslivet och fast jobb. 

Emil Ekman och Jonas 
Westling från SmartOn So
cial pratade om smarta sätt 
att använda sociala medier 
vid rekrytering. 

Andra föredrag, som Ran
stad Trollhättans Thomas 
Bylunds, handlade om hur 
man blir en attraktiv arbets
givare och Arbetsförmed
lingen – Arbetsgivarcenter 
Norra Älvsborg berättade 

Inspiratören Atle Johansen i samtal med föreläsarna Nils Bacos och Cecilia Brunnström från Lund.

Marita Vackenfeldt, Mai Karlsson och Birgitta Dahlin, hade besökt kun-
skapsdagen för arbetssökande. De beklagade att inte fler fick chansen. 
Evenemanget kunde nått ut till fler.

26 och 27 oktober arrangerade Melleruds kommun två 
kunskapsdagar på Kulturbruket på Dal. Temat var fram-
tidens rekrytering och sju olika föreläsare inspirerade 
och förmedlade sina kunskaper i ämnet.

om utmaningar och möjlig
heter på arbetsmarknaden.

Maj Karlsson, arbetssö
kande nätverkstekniker som 
besökte kunskapsdag num
mer två, som riktade sig till 
arbetssökande, tyckte att 
dagen var intressant och för
medlade nyttiga kunskaper.

Nöjda besökare
– Det var ett jättebra initiativ  
Helt underbart att lyssna till 
Atle Johansen och mycket 
intressant att ta del av, men 
det borde gått ut bättre. Jag 
fick av en slump  veta om det 
av min handläggare på ar
betsförmedlingen i Väners
borg, säger arbetssökande 
nätverksteknikern Mai 
Karlsson, Mellerud. 

Hon och hennes kamrater 
Marita Vackenfeldt och Bir
gitta Dahlin konstaterar att  
det inte fanns information 
om  kunskapsdagarna nå
gonstans. Inte på Melleruds 
kommuns hemsida, inget på 
kommunhusets anslagstavla, 
ingen annons. 

– Det var ju dålig uppslut
ning på grund av det tror vi 
och det är synd för det var så 
bra. Och varför var inte elev
erna i nian och gymnasiet 
med? undrar Maj, Marita och 
Birgitta.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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I Tingshusets vackra festsal var det festligt dukat och alla gäster umgicks i trevligt sällskap med varandra.

Anees Alkhalili, Etab Antoz och barnen Nour och Yossef firade kvällen tillsammans med vännerna Gerd och 
Kjell Stake från Åsensbruk.

Med under festligheterna fanns detta glada syskongäng. Nazanin, Nilofar 
och Sara Masoumi kom till Sverige för sex år sedan tillsammans med 
mamman Zhara Heidar. Familjen har bott fyra år i Mellerud. Alla trivs 
jättebra och tjejerna har träffat många nya och trevliga kompisar.

Festlig välkomstceremoni i tingshuset
I samband med FN-dagen 
den 24 oktober bjöds alla 
nyblivna medborgare in 
till en festlig välkomst-

ceremoni i Tingshuset i 
Mellerud. Det är tredje 
året dessa festligheter 
genomförs och 28 per-

Redan innan starten träffades 
flera glada gäster i foajén och 
bekantade sig med varandra 
och utbytte erfarenheter 
samtidigt som förväntning-
arna höjdes inför festakten. 

Kommunful lmäkt iges 
ordförande Morgan E. An-
dersson hälsade samtliga 
nyblivna medborgare väl-
komna i den vackert dekore-
rade  salen. Morgans tal till 
de nyblivna medborgarna 
började med orden:

– Idag är en viktig högtids-
dag. Förutom att det är FN-
dagen, är det också den dag 
då jag får möjlighet att hälsa 
er nya medborgare välkomna 
till Mellerud och Sverige. Vi 
har all anledning att fira och 
vi kan betrakta denna cere-
moni som en manifestation 
för medborgarskapets starka 
innebörd. Vi delar frihet och 
demokrati som är långt ifrån 
självklar i många andra län-
der i världen. I ert medbor-
garskap har ni iklätt er ett 
betydande ansvar för att vara 
delaktiga i att forma Melle-
ruds och Sveriges framtid. Ni 
har nu tagit steget in i en 
gemenskap. Det svenska 
medborgarskapet är lika för 
alla oavsett var på jorden 
man är född.  

Morgans högtidliga tal 
gjorde kvällen till något spe-
ciellt och uppskattades 
mycket av alla närvarande 
gäster. Det avslutades med 
orden:

– Ni är inte längre gäster i 
Sverige – ni är en del av Sve-
rige! Frihet och demokratin 
är er.

Under kvällen fanns även 
musikerna Alban Faust och 
Britt-Mari Larsson på plats 

och bjöd gästerna på vacker-
dalsländsk dans- och festmu-
sik, de spelade bland annat 
”Brudmarschen från Laxar-
by” till allas glädje.

Efter talets slut delade 
Morgan E. Andersson, till-
sammans med t.f kommun-
chefen Björn Lindquist, ut ett 

minnesbevis och en gåva i 
form av en svensk träflagga 
till samtliga nyblivna med-
borgarna. Därefter fortsatte 
festligheterna i salen med 
smörgåstårta och mingel. 

Tanja Mueller

soner välkomnades som 
nyblivna svenska med-
borgare tillsammans med 
släkt och vänner.

Turismföretagare fick pris
Besöksnäringen i Dalsland 
samlades under fredags-
kvällen på Stenebygrytan 
till trevligt umgänge med 
cirka 60 deltagare. Årets 
företag och Årets upp-
stickare prisades.

Under kvällen informerades 
bland annat om projektet 
”The 72 hour cabin” som fått 

ett enormt internationellt 
genomslag i media. 

För andra året prisades 
också ”Årets Företag” samt 
”Årets Uppstickare” inom 
besöksnäringen i Dalsland. 
Prisjury var Dalslands samt-
liga kommunalråd.

Storholmen
Årets företag blev Storhol-

Storholmen Kanaltrafik AB är ”Årets företag”.

Andy Van Assema driver 
företaget Sportfishing 

Dalsland som är  
”Årets uppstickare”.

På spökjakt...

I fredags var Fredrika Dahlman Flöisbon på biblioteket med sina barn 
Tilda 6 år, Oscar 4 år och August 10 månader för att gå på spökjakt. Det 
gällde att hitta spökfigurer på barnavdelningen och se vilka bokstäver 
de höll i. Dessa bildade sedan ett ord. August är för övrigt Dalslands 
förstfödda bebis 2017! Foto: Susanne Emanuelsson.

men Kanaltrafik AB med 
motiveringen ”Årets företag 
är Storholmen Kanaltrafik 
AB med Annika och Sture 
Holmedahl. Med kärlek, stor 
kunskap och fantastiskt 
värdskap ser Annika och 
Sture till att sekelskiftesfar-
tyget Storholmen verkligen 
är en pärla i Dalslands kanal 
och en viktig del av Dals-
lands besöksnäring”.

Sportfishing Dalsland
Årets uppstickare blev 
Sportfishing Dalsland med 
motiveringen ”Årets upp-
stickare är Sportfishing Dals-
land med Andy Van Assema 
i spetsen. Andy har med 
osedvanlig energi och med 
kvalité i fokus byggt upp sin 
verksamhet och medverkat 
till  att flera betydande fiske-
evenemang genomförs i 
Dalsland”.

– Det är värdiga vinnare 
som gör ett fantastiskt arbete 
och bidrar starkt till den po-
sitiva utveckling besöksnä-
ringen har i Dalsland, säger 
Johan Abenius VD Dalslands 
Turist AB.

– Vi är jätteglada och he-
drade över priset. 2017 var 
vår tionde säsong och det 
känns härligt att bli upp-
märksammad på det här sät-
tet. Vi har ett gott samarbete 
med andra turismföretagare 
som alla vill visa det bästa av 
Dalsland, det är roligt, säger 
Annika Holmedahl.

– Det känns super, det var 
verkligen en överraskning. 
Vi startade företaget för fyra 
år sedan. Då hade vi två stu-
gor och två båtar. Nu har vi 
fjorton båtar och tio stugor 
och våra gäster kommer från 
hela Europa. Vi strävar efter 
bästa kvalitet, har ett gott 
samarbete med andra aktörer 
och vi satsar inte bara på 
sportfisket utan på att för-
medla en upplevelse av hela 
Dalsland till våra besökare, 
säger Andy Van Assema som 
som driver företaget tillsam-
mans med sin hustru Nicole.
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Jag undrar vad MIF sysslar 
med. Varför är fotboll det 
enda som gäller för er? 

Friidrotten var det första 
som ni fick att försvinna, 
nyligen handbollen. Så gott 
som alla pengar går till fot-
bollen, herrfotbollen. Ni gick 
så långt att ni straffade bar-

nen som spelade både fotboll 
och handboll, att de som 
spelade även handboll fick 
stå över fotbollsmatcher! Fy 
fan rent ut sagt! Byt ut den 
uråldriga ledningen i MIF:s 
styrelse, de har suttit alldeles 
för länge!

Kim

Vad sysslar 
Melleruds IF med?

Melleruds IF är en ideell 
förening där dess medlem-
mar bestämmer. Styrelse och 
sektioner väljs i demokra-
tiska val på föreningens års-
möte. Tycker du nuvarande 
styrelse suttit för länge, är du 
välkommen att föreslå nya 
ledamöter, under förutsätt-
ning att du själv är medlem, 
till nästa årsmöte. Det är 
också ett höstmöte nästa må-
nad för alla medlemmar att 
diskutera olika frågor och 
komma med förslag till för-
bättringar. Jag kan försäkra 
dig om att det absolut inte 
finns något egenintresse i att 
sitta i styrelsen.

MIF är idag en renodlad 
fotbollsförening, sedan 
handbollen i år valt att bilda 
en egen förening. Skilsmäs-
san har skett i samförstånd 
och utan gnissel.

Friidrotten självdog i brist 
på aktiva och en orimlig ar-
betsbörda på ett fåtal ledare. 
En viktig anledning var det 
bristande underhållet av Rå-
davallens friidrottsdel, som 
då sköttes av kommunen.

Konflikten handboll/fot-
boll handlade om en tolkning 
av föreningens policy av le-

dare i ett ungdomslag vad 
gäller träningsnärvaro för att 
spela match. Frågan har han-
terats av ungdomssektionen.

Hur tror du  föreningen får 
pengar till verksamheten? 
Att det regnar manna från 
himlen? Ett stort antal männ-
iskor arbetar för att dra in 
pengar via sponsring, bingo, 
bio med flera aktiviteter. 
Man gör det för att man anser 
att det föreningen gör är vik-
tigt för samhället och barnen.

Vi har idag över 100 aktiva 
i alla åldrar. Vårt största pro-
blem idag är att få tag i le-
dare till alla funktioner. Det 
gäller också att få föräldrar 
och andra att ställa upp i ki-
osker, på bingon, bion och 
andra aktiviteter.

Om du inte är aktiv i MIF, 
hoppas jag du är det i någon 
annan förening. De flesta har 
samma problem, där det som 
blev döden för friidrotten, 
orimlig stor arbetsbörda på 
ett fåtal, riskerar hela den 
ideella verksamheten i kom-
munen, inte bara i MIF

Christer Andersson, 
ordförande Melleruds IF

Hej ”Kim”Svar till ”Sanningen ska göra er fria”
Till dig som i Melleruds Ny-
heter den 25 oktober i en in-
sändare använde bibeln som 
argument för att homosexu-
alitet och pridefestivaler är 
fel. Alla människor måste 
kunna känna sig trygga i att 
en bejakad sexualitet inte 
innebär en förnekelse av 
Gud, eller vice versa. Och 
därför behöver ditt inlägg 
bemötas. 

Kärlek, acceptans och om-
sorg om sin nästa, det är 
grundstenar i det kristna 
budskapet. Och såväl Paulus 

som Jesus ifrågasatte också 
äldre skrivelser som motver-
kade kärleksbudskapet. De 
förespråkade inte Ordspråks-
bokens krassa människosyn, 
de predikade om acceptans 
och omsorg om varandra. 

I några av de texter som 
finns, så lyfts homosexuella 
handlingar i sammanhang 
där det handlar om överklas-
sens maktutnyttjande av un-
derklassen, ofta förknippat 
med sexuellt tvång, girighet 
och om tjuverier, inte om en 
kärleksfull relation mellan 

två individer av samma kön.
På samma sätt som dagens 

samhälle tar avstånd från 
könshandel oavsett kön, så 
lyfter på vissa ställen bibeln  
homosexualitet som ett av-
ståndstagande från könshan-
del män emellan. Det innebär 
inte att man ska straffa öm-
sesidig kärleksfullhet mellan 
människor av samma kön. 

Som troende, men också 
som miljöpartist, så är jag 
väldigt stolt över att vårt 
Mellerud, genom Melleruds 
Ungdomsråds imponerande 

och entusiasmerande arbete, 
lyckas mobilisera flera 
hundra personer att årligen 
komma och ta ställning för 
öppenhet, tolerans och 
mångfald. Det är ett tecken 
på att Melleruds invånare 
öppnar sina hjärtan för dem 
som bryter från normen och 
det ger en optimism för fram-
tiden i den bygd och tid vi 
lever i...

Tony Johansson, miljöpartist 
och medlem i Svenska kyrkan, 

Gärdserud

Skyddsombudet är sedan 
över hundra år en viktig och 
uppskattad person på våra 
arbetsplatser.

Nu har Svenskt Näringsliv 
tröttnat på att det finns perso-
ner som vi som är fackan-
slutna och har utsetts för att 
se till att det finns en arbets-
miljö som följer våra lagar 
och riktlinjer. De vill minska 
arbetsgivares skyldighet att 
utse skyddsombud och ta 
bort fackets inflytande kring 
skyddsombuden överhuvud-
taget.

Pressen är så hård i arbets-
livet och organisationerna är 
så slimmade att det idag är 
svårt att rekrytera skyddsom-
bud på alla arbetsplatser. 
Svaret på den ekvationen är 
inte att göra det lättare för 
arbetsgivarna utan snarare 
att förbättra möjligheterna 
för löntagare att bidra till den 
gemensamma och den indi-
viduella arbetsmiljön.

Vi vill att skyddsombu-
dens roll stärks. För ett år 
sedan kom nya föreskrifter 

Rör inte våra
skyddsombud!

Vill ge kommentar till ”San-
ningen skall göra er fria”, 
angående pridefestivalen i 
Mellerud.

Ja, då var vi där igen, en 
synnerligen elak kristen 
människa, som på usel vers 
denna gång, ska banka vett i 
människor som vill leva sitt 
eget liv som de själva önskar 

och är skapta till.  Ärligt talat, 
vad är det med dig? Och om 
jag ska vara lika elak mot dig:

– Missade du att ta dina 
mediciner? 

Hur kan du bara med att 
med ett sådant översitteri tala 
om hur andra ska leva. Enligt 
Bibeln skall man se bjälken i 
det egna ögat, och du bör 

omedelbart följa detta bud-
skap. Du satt säkert och log i 
mjugg när du fick se din skit  
publicerad i lokaltidningen, 
och tänkte – där fick dom sig, 
bögarna!

– Skäms på dig vidriga 
människa, be om förlåtelse 
hos dessa du skändat med 
dina vidriga påhopp, snarast. 

Att du är hjärntvättad ger 
dig ingen rätt att döma andra, 
möjligen tycker de som in-
planterat spökena i din skalle 
att det var skönt med din 
tunga därbak.

Skäms! 
Apan Ateist

Kommentar till ”Sanningen skall göra er fria”

Svar på insändare från MP
Asyl -och integrationsfrå-
gorna är viktiga och har med 
all rätt dominerat den poli-
tiska debatten de senaste 
åren. Miljöpartiets självsäkra 
påstående att den styrande 
majoriteten, Centerpartiet 
och Socialdemokraterna, 
inte har tagit ansvar för inte-
grationsarbetet är ett mycket 
vagt påstående som inte är 
grundat på fakta.

När flyktingströmmen var 
som störst och Migrations-
verket behövde fler platser 
upphandlade de flera boen-
den i Mellerud. Denna pro-
cess sker mellan Migrations-
verket och upplåtare till stor 
del utanför kommunens 
kontroll. 

Förutom de befintliga lä-
genheterna, cirka 50, som 
redan fanns i Melleruds tätort 
2014, så tillkom boenden i 
Håverud, Dals Rostock och 
Dalskog. Idag är alla boen-
den avvecklade utom lägen-
heterna i Mellerud, som 
Migrationsverket fortfaran-
de hyr. 

Inom ramen för motta-
gande av flyktingar har Sve-
riges kommuner en roll att 
stötta de myndigheter som 
har ansvaret gentemot de 

asylsökande och nyanlända. 
Detta innebär bland annat att 
ordna skolgång för barn och 
ungdomar samt genomföra 
SFI och samhällsorientering 
för vuxna. 

Kommunen har också en 
skyldighet att ordna bostad 
för de som anvisas till Mel-
lerud av Migrationsverket i 
samråd med Länsstyrelsen. 
Skyldigheten innebar att ta 
emot sju anvisade 2016, fem 
2017 och inför 2018 är ingen 
anvisad till Mellerud.

Integration och flykting-
mottagning är viktiga poli-
tiska frågor och därför har 
kommunstyrelsen haft detta 
som en stående punkt på 
varje kommunstyrelsemöte 
sedan oktober 2015. 

Vid varje möte har kom-
munchef och förvaltnings-
chefer redogjort för aktuellt 
läge och kommit med förslag 
till olika åtgärder med anled-
ning av de ökade kraven. Vi 
vill påminna om att när anta-
let flyktingar och asylsö-
kande var som störst fanns 
cirka  950 i Melleruds kom-
mun. Vi har mer än väl tagit 
vår del av samhällets ansvar 
för flyktingpolitiken.

Miljöpartiet har en av de 

elva ordinarie platserna i 
Kommunstyrelsen och där-
med möjlighet att aktivt 
delta i debatten och lämna 
förslag. 

Från november 2015 till 
oktober 2017 har kommun-
styrelsen genomfört 18 mö-
ten. Miljöpartiet har endast 
närvarat vid sex möten, det 
vill säga de visar upp 67 pro-
cent frånvaro. Partiet har 
heller inte behagat delta i de 
budgetöverläggningar som 
genomförts, 2016 och 2017 
mellan de partier som har 
plats i kommunfullmäktige.

Vidare bjöds alla partier in 
till den 24 oktober i år, för att 
få en skriftlig och muntlig 
redovisning av kommunens 
flykting- och integrationsar-
bete de senaste tre åren samt 
en uppdatering av läget och 
situationen i dag. Alla partier 
närvarade förutom Miljöpar-
tiet, Liberalerna och Vän-
sterpartiet.

Sätten att påverka är 
många, en del är bättre än 
andra en del är sämre än an-
dra.

Tommy W Johansson,  
Socialdemokraterna  

Peter Ljungdahl,  
Centerpartiet

Tänk att det fortfarande finns 
glädjedödare som med Bi-
beln och självpåtagen en-
samrätt till sanningen försö-
ker tvinga på sina 
medmänniskor den ”rätta 
moralen”. Har ni inte fått nog 
av all det moraliska förtryck 
ni har stått för under århund-
raden?

Jag var på torget när Pride-

demonstrationen anlände. Så 
många, så glada ungdomar 
med fanor och plakat som 
fyllde torget av sällan skådat 
mått. Det var längesedan vi 
upplevt motsvarande från 
politiska partier eller religiö-
sa samfund.

De flesta av oss vet att 
“Sanningen”, Bibeln, liksom 
Koranen och Bhagavad-Gi-

ta, för att nämna några mot-
svarigheter, kan tolkas på 
många sätt i sin anpassning 
till dagens samhälle. De är 
skrivna av människor till 
människor i andra tider, så 
det är inget konstigt med det. 
Det har jag inga synpunkter 
på.

Däremot delar jag mångas 
uppfattning att glädjen och 

kärleken är de bärande bud-
skapen. Det hjälper inte se-
dan att ni fångat trångsynthe-
ten i blankversens form. 

Jag travesterar Nils Ferlins 
dikt, (Skönheten kom till 
byn) När ”glädjen” kom till 
byn då var ”inskränktheten” 
där. Då hade de bara törne 
och galla.

Karl-Axel Nordström

Svar till ”Sanningen skall göra er fria”

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.

kring arbetsgivares ansvar 
för den psykosociala arbets-
miljön. Här återstår mycket 
att göra. Bland kvinnor är 
psykisk ohälsa vanligare 
skäl för sjukskrivning än den 
fysiska och den ökar även 
bland män.

Svenskt Näringslivs 
drömscenario är att den 
svenska modellen med 
jämnvikt mellan löntagare 
och arbetsgivare blir åsido-
satt. De vill att facken ska få 
mindre inflytande både över 
löner och arbetsmiljö. Det är 

en väg rakt tillbaka till den 
tid när de flesta löntagare var 
utlämnade till arbetsgivarnas 
godtycke. Vi säger istället att 
det är tid för mer ordning och 
reda på arbetsmarknaden, 
inte mindre. Rör inte våra 
skyddsombud.

LO Fackens  
ordförande Dalsland 

Anders Andersson  Mellerud 
Jocke Örtengren Åmål 

Urban Henriksson Färgelanda 
Susanne Öhrn Bengtsfors

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)
Samlingarna sker i Stationshuset 

om inget annat anges

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Idag Onsdag kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen med 
Camilla och Jan Berglöv, Mellerud 
Välkommen till någon av 
våra veckoaktiviteter. 
- Måndag 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
14.30 Stickcafé, jämn vecka
- Måndag och torsdag 
07.30 o 08.30 Rör dig frisk 
Lokal: STC Ledare: Margaretha G 
09.30 Minnesträning (gemenskap 
o kortspel) 
- Tisdag 
10.00 Bridge 
15.00 Akvarellcirkel 
Jämn vecka, Sinnenas hus 
- Onsdag 
10.00 ”På spåret” vid elljusspåret. 
14.00 Bingo 
18.00 Gymnastik f.d. sjukhemmet 
- Torsdag 
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Gin Rummy 
15.00 Bokcirkel, Sinnenas hus 

Församlingsafton
i Brålanda församlingshem
Onsdag 8 november kl. 18 
Servering-lotterier-åror

Underhållning:  
SPF:s sånggrupp

Andakt:  
Anette Jarsved Carlson

 Alla varmt välkomna!
Brålanda Kyrkliga Sykrets

Kallelse

Frändefors församlings

kyrkofullmäktige

kallas till sammanträde 

i församlingshemmet

Onsdag 8 november kl. 19

Nyvalda till kyrkofull-

mäktige för perioden 

2018-2021

kallas till sammanträde  

i församlingshemmet.

Onsdag 8 november kl. 20

Ärenden enligt anslag och 

utsänd kallelse.

Ordföranden

ALLHELGONAHELGEN
Kyrkan är öppen fredagen den 3 november kl. 16-18 
Kaffeservering från kl. 16.00
Kl. 17-18 stilla orgelmusik Ruben Bengtson

Lördag 4 nov kl. 18 Minnesgudstjänst med ljuständ-
ning Kyrkokören. Solister Anna K 
Larson och Pernilla Nilsson. Ralph 
Liljegren. KYRKTAXI. Kyrkkaffe i 
Församlingshemmet. C-Kvinnorna.

Söndag 5 nov kl. 10 Gudstjänst med nattvard, Lennart 
Staaf. KYRKTAXI. 

Detta är den stora helgen då vi går till våra anhörigas gravar, 
lägger kransar och tänder ett ljus. Du är också välkommen 
att fira Gudstjänst i Guds hus.

Brålanda • Frändefors

Berättarafton 
i Åttersrud

Brålanda Sundals-Ryrs 
Hembygdsförening och 
Åttersruds bygdegårds-
förening arrangerar en 
berättarafton i Åttersuds 
bygdegård idag onsdag  
1 november.
Temat är ”Folkskolan 175 år 
och Åttersruds Folkskola”.

En berättarafton innebär 
att en antal deltagare under 
kvällen bidrar med berättel-
ser som har anknytning till 
ämnet skola. Det behöver 
inte särskilt röra Åttersruds 
Folkskola utan kan vara skol-
minnen var som helst ifrån. 
Det är naturligtvis helt frivil-
ligt att berätta, man kan lika 
gärna bara lyssna. 

Om man inte vill framföra 
med en berättelse kan man 

bidra med ett skolrelaterat 
föremål; en bok, en skrivbok 
eller dylikt.

Några skolföremål finns på 
plats, läromedel från olika 
tider  under folkskolans år 
men också en del av de läro-
medel som dagens elever 
stöter på. Det finns också ett 
utställningsmaterial med 
texter från ”En sagolik skola 
– Folkskolan 175 år”.

Arrangörerna hoppas ock-
så att det blir lite musik under 
kvällen och då i så fall skol-
sånger. Under kvällen finns 
en nostalgisk matsäck att 
köpa i serveringen. Denna 
berättarafton är en del av 
Vänersborgs kommuns Kul-
turvecka.

Här klappar julen redan på
I Brålanda är julförbere-
delserna i full gång. Här 
laddas det som bäst inför 
det stundande tomtetå-
get och julmarknaden. I 
Blå huset träffar vi både 
administrativa och verk-
ställande tomtar som alla 
har kompassen inställd på 
första helgen i december. 
Brålanda-andan lyser.
På nedervåningen i Blå huset 
lyser flitens lampa. Här skärs 
silkespapper, rullar med go-
dis fylls, det veckas och 
klipps. Det ska bli stora 
smällkarameller till årets 
barntombola under julmark-
naden, en mångårig tradi-
tion. 

1952 arrangerades första 
tomtetåget i Brålanda med 
efterföljande dans kring gra-
nen. Lions klev in i ruljang-
sen ett par år senare. 

– Lions har ansvarat för 
julmarknaderna sedan 1955. 
Smällkaramellerna är det 
allra första varumärket för 
Lions. På ett billigt och trev-
ligt sätt gav de en färgglad 
julmarknad, berättar Karl-
Anders Magnberg. 

400 smällkarameller ska 
tillverkas denna kväll och det 
blir inte paus och kaffe förrän 
halvtid, det ser Åke Jonasson 
till, som håller räkningen på 
det hela.

Vagnparken rustas
Det är inte bara smällkara-
meller som ska till för dessa 
tomtenissar. Vagnparken ska 
vara i trim, en del börjar bli 
lite slitna efter alla år. I år har 

Peter Jacobsson, Gunilla Berg Östergren och Roland Smedbäck är några av alla de 25 som fixar Lions smäll-
karameller till julmarknaden.

Åke Jonasson har full koll på smäll-
karamellstillverkningen.

Församlingsafton 
i Brålanda

Onsdagen den 8 november är 
det dags igen. Kyrkliga sy-
föreningen i Brålanda bjuder 
in till en församlingsafton i 
Brålanda församlingshem.

Den här kvällen är det 
SPF:s sångare som kommer 
med och sjunger. Anette Jar-

sved Carlson håller i en an-
dakt och berättar några min-
nen från besök i Asien.

Under kvällen kommer det 
att ordnas lotterier och år-
gångar till förmån för alla de 
olika arbeten och organisa-
tioner inom och utanför 
Sverige som syföreningen 
stöttar varje år. Gåvor till 
lotterierna emottages med 
tacksamhet.

man också återupptagit tra-
ditionen att låta bygdens 
skolelever teckna vad de 
tycker ska finnas med i tom-
tekortegen. Här har man valt 
ett förslag, som man hoppas 
hinna bygga klart tills det är 
dags. 

Det har hittills dock gått åt 
mycken tid till att byta motor 
på en av musikbilarna. 

– Den ena musikbilen för-
sökte vi konvertera förra 
året, till ångmaskin, säger 
Karl-Anders och skrattar. 

 – Hade den fått vara med 
i slaget vid Lützen, så hade 
Gustav II Adolf aldrig stupat, 
säger han och den trevliga 
stämningen höjs ännu ett 
snäpp.

En trappa upp  
På övervåningen håller den 
nybildade föreningen ”Jul i 

Brålanda” möte. Ordförande 
i föreningen är Jeanette Ro-
senvold. Hon berättar för 
tidningen att grundtanken 
med föreningen är att tomte-
tåget, julmarknaden och alla 
kringarrangemang inte bara 
ska vara Lions Clubs och 
Företagarföreningens upp-
gift, utan att alla är välkomna 
med i arbetet. 

Även om tomtetåget är 
huvudattraktionen, så arbe-
tar man nu mycket med att få 
till ett koncept som ska locka 
under hela dagen. Framledes 
kanske hela helgen. 

Nyheter i konceptet är pep-
parkakshustävlingen, tomte-
klassikern, hemvändarfesten 
i Åttersruds bygdegård samt 
granhuggningssafari i Rökila 
under söndagen. 

– Vi tänker oss mer tomtar 
och mer jul i hela Brålanda. 

Tanken är att på sikt bredda 
och göra ett bra evenemang 
ännu bättre säger Jeanette.

Ing-Marie Norrman

Trevligt musikframförande
Aktiva Brålanda väntjänst 
har något för de flesta 
intressen. Under den 
gångna veckan kunde det 
avnjutas folkmusik och 
modevisning i stations-
huset. 
Instrumentbyggaren och 
riksspelmannen Alban Faust, 
Ör, var inbjuden. Han berät-
tade om sitt stora intresse att 
bygga nyckelharpor och 
blåsinstrument för folkmu-
sik. Han har vidareutvecklat 
den svenska säckpipan, som 

Alban Faust besökte Brålanda väntjänst, berättade om sitt instrument-
byggande och spelade dalsländsk musik.

har en varm behaglig klang 
och är ett resultat av Albans 
längtan att kunna spela 
svenska fiollåtar på säckpipa.
En av säckpiporna kallar han 
Dalslandspipa.

– Jag kallar instrumentet 
Dalslandpipa för att Dals-
land är min hemtrakt och de 
flesta låtar jag spelar kom-
mer härifrån, berättar Alban.

Redan hemma i Tyskland 
hade han i liten skala spelat 
svenskt och när kärleken 
drog honom till Sverige och 
Dalsland blev det naturligt 
att han sökte sig till dals-
ländsk folkmusik. Spelman-
nen Einar Hansander, Vä-
nersborg, blev hans 
läromästare.

2009 tilldelades Alban 
förtjänsttecknet Zorn-mär-
ket i silver och därmed kan 
han kalla sig riksspelman.

I slutet av januari har Al-
ban planerat en konsert på 
Kulturbruket för att fira ”30 
år i Sverige”. Han håller även 
kurser för de som vill spela 
säckpipa.

Uppskattat 
För många blev det kanske 

litet av en aha-upplevelse att 
det finns så mycket folkmu-
sik från Dalsland.

Alban framförde till nyck-
elharpa, säckpipa och gitarr 
mestadels folkmusik från 
Grinstad och Dals Rostock, 
”Källhultspolska”, ”Orlan-
do”, ”Dom odödligas vals” 
med flera.

– Vilken fantastisk mu-
sikskatt vi har i vår närhet. 
De som inte kom hit får 
skylla sig själva, sade P-O 
Gustavsson, sekretarare i 
Väntjänsten, när han tackade 
Alban Faust.

Modevisning
På onsagen hade det varit 
fullt hus när det bjöds till 
modevisning och möjlighet 
att inhandla kläderna som 
förevisades.

– Ett par från Lidköping 
åker runt och visar kläder för 
seniorer, det var fjärde gång-
en vi hade modevisning, och 
det är alltid uppskattat och 
roligt, berättar Tage Severin-
son som var en av herrarna 
som ställde upp som modell.

Marianne Karlsson
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WWW.POLARISSVERIGE.COM

PLOWER
POWER!POWER!

* Erbjudande inkl. moms och montering. Gäller Sportsman 570 SP/ EPS/ Touring. Vi  
reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar. Kan ej kombineras  
med andra erbjudanden. Gäller till 30 nov. 2017 eller så långt lagret räcker.

Kurödsvägen 5 UDDEVALLA  Tel 0522-99950
www.andresenmaskin.se

VÄLKOMNA!

MASSA MÄSSPRISER PÅ 

BEG. TRAKTORER M.M.

Representanter på plats från:
Massey Ferguson • Polaris • Kranman • Palmse • Avant • Kverneland Mowi 

Trejon • Bigab • Swedol • Kramp • m.fl.

Tor 2/11 kl 16-20

Fre 3/11 kl 10-17

Lör 4/11 kl 10-14

Uddevallas största 

sortiment på skruv!

REA

50% 

KAMPANJ

 PÅ TRAKTORER!

MF 4707 fr 410.000:-

MF 5609 fr 510.000:-

MF 5712 fr 610.000:-

2-4 november 2017
Entreprenad 
och Lantbruk

ANDRÉSENDAGAR

VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

KÖP SPORTSMAN 570 
FÅ FÄRDIGMONTERAT PLOGKIT PÅ KÖPET*

SPARA 11.700:-
Avant 220 Kung Bore Special Edition
med L-hytt & dörr, fjädrande sits med armstöd,
bälte & värme, 6-funktions joystick och antislip

149.900:-
      172.700:- Pris exkl moms, gäller v39-51, 2017
              Maskinen på bild är extrautrustad med skopaKung B�e
Special Editi�

Plus ytterligare massa bra 
mässpriser och erbjudande!

Vi bjuder på korv med bröd och kaffe.

nordfarm.se

Entreprenadmaskiner från Case och Doosan

Köp ny Avant under  

Andrésendagarna och få 

 VÄRDECHECK PÅ 

5.000:- -10.000:-

Årets Julklapp!

Stinsen ska renoveras

Fastigheten där Ungdomshuset Stinsen finns ska renoveras utvändigt, 
men det väntar även en invändig renovering.

Ungdomshuset Stinsen 
ska renoveras utvändigt. 
Melleruds kommun ska 
genom samverkan med 
L:E Gruppen genomföra 
detta projekt med en ar-
betsprocess benämnd 
”Utökad samverkan”, 
även känt som partnering.
– Byggnaden är i behov av 
upprustning. Det är en gam-
mal byggnad som har ändrats 
genom åren och det ur-
sprungliga utseendet har 
förvanskats med tiden. Mål-
sättningen med entreprena-
den är att med en samarbets-
partner som genom utökad 
samverkan tillsammans med 
beställarens representanter 
kan genomföra en planerad 
renovering för att få fram 
mer av byggnadens ur-
sprungliga utseende,  säger 

Linda Hamrin, projektingen-
jör på Melleruds kommun.

Ett av skälen till att man 
väljer utökad samverkan 
(partnering) är många osä-
kerhetsfaktorer i byggnaden 
med hänsyn till skick, befint-
ligt utförande, miljöfarliga 
ämnen med mera, vilket gör 
det svårt att uppskatta ett fast 
pris tidigt i projektet. Ett an-
nat skäl är trafiksituationen 
kring byggnaden med hän-
syn till järnväg, bussar, pen-
delparkering med mera.

Bättre helhetslösning
Beställaren och entreprenö-
ren kommer att bidra med 
sina erfarenheter och kun-
nande för projektets bästa i 
förvissning om att de gemen-
samt och tillsammans med 
inblandade underentrepre-

nörer och konsulter kan 
åstadkomma en bättre hel-
hetslösning än i en traditio-
nell entreprenad till fast pris.  

– Nu ska vi projektera, 
inventera och ta fram en kal-
kyl och första mötet med L:E 
Gruppen sker nästa vecka, 
säger Linda Hamrin.

Planerade åtgärder på 
byggnaden:

• Miljöinventering och sa-
nering av miljöfarliga ämnen 
(asbest)

• Ändringar i fasader, dör-
rar och fönster

• Byte av tak och takfot
• Sockel skall blästras
• Diverse markarbeten för 

att ändra tillgänglighet och 
utemiljö

• Målningsarbeten
Förutsättningar som kom-

mer påverka den slutliga ut-

Halloween 
på ungdomshuset

I fredags gick årets hal-
loweenfest på Ungdoms-

En utspökad Gunnar Karlsson 
var guide på spökvandringen. 

Både ungdomar och vuxna var med och hjälpte till på spökvandringen. 

Ida Flodin-Uggla var en av ungdomarna som skötte musiken.

formningen är skicket på 
byggnadsdelar, kostnad, be-
varandevärde, estetik och 
funktion.

Det slutliga utseendet är 
idag inte helt bestämt efter-
som man vill utreda möjlig-
heter att åter sätta nya större 
fönster i byggnaden samt 
undersöka vad som döljer sig 
bakom dagens fasader och i 
väggar. Klart är att man 
måste sanera byggnaden från 
material innehållande asbest. 
Det finns i fasader, takfot och 
tak.

Beställaren har i tidig bud-
get uppskattat att renovering 
kommer kosta cirka tre mil-
joner kronor. Det kommer 
även att ske en invändig re-
novering längre fram.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

som anordnas av husets nöj-
esgrupp har varit en tradition 
sedan dess, varje år med en 
ny läskig historia om vad 
som faktiskt försiggår på 
övervåningen. Vuxna volon-
tärer ställde upp och hjälpte 
till under spökvandringen, 
bland annat Gunnar Karlsson 
som var guide.

Som över en natt hade 
Stinsens fasad förändrats 
från vanlig till full av spin-
delnät och häxor som vajade 
på grinden. På första vå-
ningen var det pyntat med 
fladdermöss, spöken och 
pumpor. 

Med en välbesökt spök-
vandring, rysliga tävlingar 
och en bar fylld av alkohol-
fria drinkar med halloween-
tema fick ett hundratal ung-
domar en spännande 
fredagkväll att börja höstlo-
vet med.

Ungdomarna fick hjälpa 
till att vara DJ:s med den nya 
utrustningen och en bred 
variation av låtar spelades. 

Karolina Wessman

huset Stinsen av stapeln. 
Inne i huset kunde man 
besöka en spökvandring, 
delta i tävlingar och smaka 
på de många alkoholfria 
drinkarna i baren. 
Halloween på Stinsen har 
varit en av de stationära till-
ställningarna sedan hösten 
2011 då ungdomshuset först 
öppnade. Spökvandringen 

Stor lösöreauktion
Lördag 4 nov. kl. 11.00, visning från kl. 9.00

Dalsland Center, Håverud
Se en del bilder på www.auktion.se

Även en stor avd. med loppisvaror á 10:-/st

Servering, swish, faktura, kontant. Slagavgift 20:-

Sten och Patriks Auktioner, 070-328 52 10
Välkomna till en fin auktion med hem  

från Mellerud och Bengtsfors
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Det regnar in
i Rådahallen 

Ett läckage i taket i Råda-
hallen har lett till problem 
för våra lokala klubbar. 
Under förra söndagens 
handbollsmatch för Mel-
leruds HK, regnade det in 
så att klubben fick ha någ-
ra som konstant torkade 
golvet så att spelarna inte 
halkade och skadade sig.
– Det är fruktansvärt pinsamt 
att bjuda hit lag när vi har en 
hall som läcker in vatten. Det 
är livsfarligt för tjejerna, 
sade Melleruds HK:s tränare 
Johan Eriksson.

Enligt tränaren har detta 
varit ett problem under lång 
tid, men trots påtryckningar 
har ingenting hänt från kom-
munens håll.

– Det här har hållit på i 1,5 
till två år. Jag har påtalat 

detta, men det händer ingen-
ting, berättar Eriksson som 
skäms över att behöva ha 
hink och trasa framme.

Melleruds kommuns fast-
ighetsansvarige, Peter Moss-
berg, svarar på kritiken:

– Nytt tak är beställt och 
kommer i samband med ut-
byggnaden.

Varför har det dröjt så 
länge, trots att det framkom-
mit påpekanden om läckaget 
beror på just den nya bollhal-
len?

– Vi har väntat på utbygg-
naden. Då taket på Rådahal-
len berörs så hade det varit-
bortkastade pengar om vi 
gjort det innan, säger Moss-
berg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Satsar på en klubbchef

Golfklubbens nya klubbchef: Pär 
Söderlund. Foto: Privat.

GOLF 
Nu tar Melleruds GK nya 
tag inför framtiden och 
satsar på att anställa en 
klubbchef. 54-årige Pär 
Söderlund tillträder tjäns-
ten idag den 1 november.
– Styrelsen har beslutat att 
anställa honom, för att vi ska 
kunna växa måste det finnas 

en person på plats. Det är 
oerhört viktigt i klubbens 
kontakter med medlemmar, 
spelare och sponsorer. Pär 
blir spindeln i nätet, säger 
Joacim Bergqvist, golfklub-
bens ordförande.

Den nya klubbchefen 
kommer närmast från en 
tjänst som klubb- och sport-

chef i anrika Sandvikens AIK 
Bandy, där han jobbat under 
två år.

– Pär har ett cv utan dess 
like. Detta blir en jättegrej för 
oss och golfen i Mellerud. 
Pär kommer att flytta till 
Vänersborg och pendlar till 
Mellerud, berättar Joacim.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Flera nyförvärv

Casper Ericsson, FC Melleruds ny-
förvärv kommer att passa bra in 
i laget tror huvudansvarige Valon 
Gashi. Foto: Privat.

Miljan Nacic, klubbens senaste 
nyförvärv har spelat för både FC 
Trollhättan och IK Gauthiod, men 
tillhör FC Mellerud denna futsal-
säsong. Foto: Privat.

FUTSAL  
FC Mellerud uppdaterar, 
förstärker och bygger ut 
sin trupp inför årets sä-
song i futsalens division 
1. Inför helgens seriepre-
miär har flera nyförvärv 
presenterats i futsalklub-
ben.
Mellerud laddar inför serie-
premiär med att värva flera 
starka namn.

Senast var det Miljan Na-
cic som blev klar för FCM. 
Den 23-årige mittfältaren 
spelar fotboll för IFK Troll-
hättan och har flera klubbar 

på sitt CV, bland annat FC 
Trollhättan och IK Gauthiod.

Före honom presenterades 
även försvararen Casper Er-
icsson som ny spelare. Till 
vardags spelar han fotboll för 
Vänersborgs FK.

– Han är en allroundspe-
lare som kan spela lite över-
allt. Han har bra spelförstå-
else och är en bra 
futsalspelare som kommer 
passa bra i FCM, berättar FC 
Melleruds Valon Gashi om 
21-årige Casper.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bästa möjliga start i premiären

Sandra Petersson Jacobsson gjorde ett fint hattrick i seriepremiären borta mot Råtorp. Det lade grunden för 
säsongens tre första poäng. Foto: Johan Lind Wahlen.

SLUTRESULTAT
Råtorps IK –  

Åsebro/Brålanda
0-5 (0-2)

RFL dam N. Götaland
Målskyttar: 
3:00 0-1 Självmål
9:00 0-2 Sandra Petersson
30:00 0-3 Sandra Petersson
34:00 0-4 Jennie Larsson
39:00 0-5 Sandra Petersson

SPORT

Förlust för Giants
 i träningsmatch

INNEBANDY 
Det var matchledig helg i 
seriespelet, men då passade 
Melleruds innebandyklubb 
på att hålla tempot uppe. 
Trots förlust stod man upp 
bra mot division 5 laget Sif-
hälla, som inför denna sä-
song avstod sin plats i divi-
sion 4, trots serieseger i 
division 5 förra säsongen.

I söndagens träningsmatch 
i Rådahallen stod Mellerud 
upp bra och var stundtals till 
och med bättre än Sifhälla, 
som dock vann med 10-7 
efter slutsignal.

På fredag blir det hemma-
match igen, då i seriespelet 
mot Orust IBK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FUTSAL 
Det blev seger och re-
vansch för Åsebro/Brå-
landa i seriepremiären 
borta mot Råtorps IK i 
Karlstad. På Fröding Are-
na kunde dalslänningarna 
vinna med 5-0 och bärga 
tre sköna premiärpoäng.
I våras var det Råtorps IK 
som slog ut Åsebro/Brålanda 
direkt i SM-slutspelet med 
ett sent segermål. Re-
vanschsugna åkte damerna i 
söndags till Karlstad och 
kunde där spela precis efter 
sin matchplan. Med ett sta-
bilt försvarsspel och effekti-
va anfall var segern aldrig 
hotad.

– Det var positivt, vi tar 
igen lite efter en dålig säsong 
i fotbollen, berättar huvud-
tränaren Morgan Jacobsson.

– Tjejerna spelade stabilt, 
det kändes lugnt hela match-
en. Vi hade tålamod och var 
effektiva, berättar han.

Ledningen kom tidigt i 
matchen. Efter ett inspel från 
kanten styrdes bollen in i mål 
av en Råtorpförsvarare. 

Några minuter senare var 
det Sandra Petersson Jacobs-
son som höll sig framme för 
2-0, efter en fin prestation av 
Rebecca Svensson som spe-

lade fram henne. Inga miss-
tag gjordes framför hemma-
lagets målbur.

– Det var lite försiktigt från 
båda lagen inledningsvis och 
vi får 1-0 lite turligt. Men i 
andra halvlek var det inget 
snack, berättade Morgan Ja-
cobsson efter matchen.

När Råtorp pressade of-
fensivt i andra halvlek för 
redcueringsmål kunde Åse-
bro/Brålanda utnyttja detta 
genom att sätta sina chanser. 

Med ett lugnt och effektivt 
passningsspel dyrkades 
hemmaförsvaret upp och 
målen rullade in.

– Råtorp föll lite på eget 
grepp, vi utnyttjade deras 
offensiva spel, berättar Mor-
gan.

Till nästa helg är det Tors-
landa IK som står för mot-
ståndet i ännu en bortamatch.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Dynamo Botered BK 

– FC Mellerud  

1-11 (0-4)
Träningsmatch

Målskyttar:
1-0 Nerkez
2-0 Kreshnik Bytyqi
3-0 Kreshnik Bytyqi
4-0 Florijan Fejzulovic
5-0 Florijan Fejzulovic
6-0 Florijan Fejzulovic
7-0 Valon Gashi
8-0 Nerkez
9-0 Florijan Fejzulovic 
9-1 Alfred Rydsmo
10-1 Valon Gashi
11-1 Nerkez

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF -  

FC Mellerud 
3-2

Träningsmatch
Målskyttar FCM:
0-1 Iba Ramic
1-2 Meddi 
2-3 Nerkez

SLUTRESULTAT
Dynamo Botered BK 

– Färgelanda IF  
3-3

Träningsmatch
Målskyttar DBBK:
Tommy Härnströmmer, 2
Andrej Savemo

Träningsmatch för FC Mellerud
FUTSAL 
I söndags spelades det 
träningsmatch mellan 
futsallagen Dynamo 
Botered BK och FC Mel-
lerud samt Färgelanda IF. 
Lagen laddar inför futsal-
säsongen som närmar sig 
med stormsteg.
– Det var godkänt för att vara 
första och andra matchen för 
säsongen, berättar Valon 
Gashi, ansvarig i FC Melle-
rud.

Mellerud vann båda 
matcherna där matchen mot 
divisionskollegorna Färge-
landa var en tuff nöt att 
knäcka.

Mot Färgelanda var vi helt 
okej, men det märktes att 
koncentrationen och skärpan 
inte var där eftersom vi pre-
cis hade spelat mot Dynamo 
och var lite trötta i benen. 
Men det var skönt med två 
segrar, berättar Gashi.

För Dynamo Botered var 
detta första matcherna nå-
gonsin. Klubben startade sin 
futsalverksamhet inför denna 
säsong och målet är att gå in 
i seriespelet 2018. Denna 
säsong kommer laget att 
delta i olika futsalturneringar  
med rastacupen som första 
mål.

Vi får tacka motståndarna 
för lektionerna i futsal, vi 
siktar på att utvecklas som 

lag och gå in i seriespel nästa 
säsong. Nu laddar vi för ras-
tacupen som vi tror starkt på. 
Med lite tur med lottningen 
kan vi gå långt, berättar klub-
bens ansvarige Erik Meuller 
Bengtsson.

Dynamo förlorade mot FC 
Mellerud med 11-1 men spe-
lade 3-3 mot Färgelanda.

– Vi är riktigt nöjda med 
matcherna. Vi hade inte fullt 
lag med och snurrade bara på 
två fyror, vi satte försvars-
spelet, men orket tröt. Vi får 

komma ihåg att vi bara gjort 
tio träningar tillsammans, 
berättar Meuller Bengtsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag  3 november kl. 20.00

Melleruds IBK -  Orust IBK

Ny seger för Lova

RIDSPORT 
Ponnyekipagen i vårt 
område visar framföt-
terna, oavsett nivå. Lova 
Sundqvist plockade hem 
en seger i Åmål och Selma 
Hansson i Uddevalla i hel-
gen.
När Åmåls ridklubb i helgen 
arrangerade regional dressyr 
för ponny och häst, så gick 
en av klassegrarna till Lova 
Sundquist från Mellerud. 

Lova som tävlar för Vä-
nersborgs Rf startade i lätt 
A:P2-klassen med Rip´s Jo-
yride och red ihop hela 76,2 
procent, vilket gav ekipaget 
en klar seger.

Lova och Joyride har för 
övrigt haft ett fint år med 
flertalet segrar och fram-
skjutna placeringar, däri-
bland under SM, som gett 
många härliga poäng. Se-
naste tävlingen innan Åmål 
var i Susedalen i september 
där det blev en andraplats, 
även då i lätt A:P2. 

– ”Jojje” var superfin, 
framåt och med mig hela rit-
ten. Jag blev jätteglad över 
de fina poängen, vi har haft 
en lite strulig höst”, säger 
Lova efter den fina segern.

Seger blev det också i hel-
gen för Selma Hansson, 
Dalslands HsK, som under 
hopptävlingar i Uddevalla 
vann LC-klassen med Menai 
Skylark. Med nya ponnyn 
Shanbo Lucy blev det både 
en andra- och en tredjeplace-
ring i lätt D respektive lätt 
D+. 

Förra helgen fick också 
Michelle Petersson, Dals-
lands Hsk, en plats högst upp 
på prispallen med sin Lindå-
sens Castle Dancing Lady i 
lätt C, då Trollhättans SR 
arrangerade ponnyhopp-
ningar på Grevagården.
 Ing-Marie Norrman 

Lova Sundquist med sin Rip´s Joyride och segerrosett. Foto: Privat.

Inför säsongen Morgan Jacobsson
Hur känns det inför sä-
songen?
– Det känns jättebra, i syn-
nerhet efter 5-0-segern i 
premiären där vi visade upp 
en god form. Vi är många 
taggade spelare på träning-
arna och har en bra konkur-
renssituation. Vi känner oss 
riktigt starka.

Vad är era förväntningar 
inför säsongen?
– Vi har målsättningen att gå 
vidare från gruppen och 
hamna i åttondelsfinal igen.

Vilka är era nyförvärv 
och vilka spelare har ni 
tappat?
Nyförvärv: Anna Larsson, 

(Hovås/Billdal), Elin Bååt, 
(Vänersborgs IF), Therese 
Nolin, (Vänersborgs FK & 
William Carey Uni.), Emma 
Johansson, (IFK Arvidsjaur)

– Några förluster har vi 
inte drabbats av.

Vad kommer vara era tre 
viktigaste vapen/verktyg 
inför säsongen?
– Vi har en bra sammanhåll-
ning och är väl samspelta. Vi 
står upp för och hittar varan-
dra. Det är vårt vapen.

Vilken plats slutar ni på i 
seriespelet?
– Målsättningen är att hamna 
på en plats som tar oss till 
slutspel.

FAKTA
Lag: Åsebro/Brålanda
Spelar i 2017/2018:
RFL Dam Norra Götaland
Spelade i 2016/2017:
Futsal Nordvästra Götaland
Placering 2016/2017:
3:a
Tobbes tips 2017/2018:
2:a
Form senaste 5:
V
Huvudtränare:
Morgan Jacobsson
Seriepremiär:
29/19 Råtorps IK (5-0) – bortaplan

Damerna vann seriepremiären men kommer inte vinna serien, enligt 
Tobias Coster. En andraplats kommer det dock att bli, tätt efter IFK 
Skoghall. Foto: Johan Lind Wahlén

Frågetecknet(?):
Målvaktssidan är en svag 
punkt, efter att målvaktsve-
teranen Helena Janveden 
lagt skorna på hyllan.

Inför denna säsong har 
man skolat om Michaela 
Landström till keeper, med 
Amanda Lind Wahlén som 
backup. Hur blir det med alla 
nyförvärv? Ingen av dem 
syntes till i premiärmatchen 
i söndags mot Råtorp.

Tabellplaceringen:
Det började onekligen bra för 
Åsebro/Brålanda, men räck-
er laget till en serieseger? Det 
återstår att se, men en andra 
plats kommer laget att mäkta 
med, om alla får vara hela 
och friska.

IFK Skoghall var bättre 
förra året och kommer så 
vara även denna säsong.  
Men det är ju svårt att veta 
hur bra de andra motstån-
darna är, då Torslanda, 
Björkö och IFK Uddevalla är 
lag Åsebro/Brålanda aldrig 
tidigare mött.

Det sistnämnda laget är 
dessutom helt nyskapat, då 
Uddevalla gör sin första fut-
salsäsong någonsin på dam-
sidan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inför säsongen med Valon Gashi

Kreshnik Bytyqi och hans FC Mellerud laddar för en ny säsong, nu 
som nykomlingar i division 1 efter uttåget ur högstaserien i våras.  
Foto: Andreas Asp.

Hur känns det inför sä-
songen? 
– Det känns bra,  ska bli kul 
att dra igång seriespelet igen 
och vi är revanschsugna. 

Hur ser truppen ut jäm-
fört med förra året?  
– Truppen ser bra ut nu och 
vi är starkare och bredare i år, 
man måste ha en bred trupp 
för att nå hela vägen.

Vad är era förväntningar 
inför säsongen? 
– Förväntningar är stora, Vi 
vill ju tillbaka till SFL, sam-
tidigt vill alla vinna över oss 
med tanke på att vi kommer 
ner från SFL. Men vi skall 
kunna hantera den pressen, 
så jag är inte orolig.

Vilka är era nyförvärv 
och vilka spelare har ni 
tappat? 
Nyförvärv: Alexander 
Karlsson, Miljan Nacic, Cas-
per Ericsson, Halid Zekovic, 
Alex Von Bothmer
Spelarförluster: Enver Colic 
(Skoftebyn Futsal), Anton 
Romell (Slutar)

– Vi har gjort klart med 5-6 
värvningar som ni kanske 
sett och ett par tre stycken till 
är på ingång. Vi har tappat två 
spelare bara, det är Enver 
Colic som gick till Skoftebyn 
och målvakten Anton Ro-
mell som inte hinner vara 
med på grund av sin jobbsi-
tuation.

FAKTA
Lag: FC Mellerud
Spelar i 2017/2018:
Division 1 Norra Götaland
Spelade i 2016/2017:
Svenska Futsalligan Södra
Placering 2016/2017:
8:a
Tobbes tips 2017/2018:
1:a
Form senaste 5:
VV
Huvudtränare:
Valon Gashi
Seriepremiär:
4/11 IFK Lindesberg - hemmaplan

Vad kommer vara era tre 
viktigaste vapen/verktyg 
inför säsongen? 
– Defensiven är prio ett och 
offensiven såklart. Gör vi 
mer mål än motståndarna så 
vinner vi matcherna.

Vilken plats slutar ni på 
i Division 1 Norra Göta-
land? 
– Vi är revanschsugna, så vi 
ska gå hela vägen i år.

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Med fem klara nyförvärv och 
aviseringar på ytterligare ett 
par stycken laddar Mellerud 
upp för en lång säsong med 
cupspel och framför allt med 
spel i division 1.

Ett av förvärven verkar 
extra stark, Alex Von Both-
mer, försvararen som har en 

bra högerfot och tekniska 
kvaliteter som kommer att 
göra FC Mellerud ännu star-
kare offensivt och förhopp-
ningsvis stabilare i defensi-
ven.

Frågetecknet(?):
Förra säsongens var tung när 
man mötte urskickliga lag 
som IFK Göteborg, IFK 
Uddevalla och Borås AIK.

Året kommer inte att bjuda 
på samma kvalitativa mot-
stånd, men trots det kommer 
defensiven ställas på prov 
åter igen. Frågan är: håller 
den?

Försvarsspelare finns inte 
på samma sätt i futsal, där 
hela laget agerar försvar för 
att sedan ställa om till en of-
fensiv formation. Det gäller 

istället att alltid vara snab-
bast hem när motståndarna 
har bollen. Här föll Mellerud 
förra året, vi får hoppas att 
det inte faller på detta även 
denna säsong.

Tabellplaceringen:
Med en rutinerad trupp från 
förra årets spel i svenska 
högstaligan, flera förstärk-
ningar och bara två spelar-
tapp så kan man inte säga 
annat än att FC Mellerud är 
starkare än förra året.

Kan man få ihop defensi-
ven ännu mer och vara syl-
vassa framåt så kan Mellerud 
blicka fram emot ett SFL-
kval till våren, för så bra är 
laget.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Inför denna säsong i futsalen 
har Åsebro/Brålanda kunnat 
håva in fyra fina tjejer med 
spetskvaliteter och mycket 
bra egenskaper. 

Men vassast av dem alla är 
trots allt Anna Larsson som 
med många år med spel i 
elitettan har både erfarenhet 
och skalle för tuffa tighta 
matcher. Hennes teknik och 
spelintelligens kommer att 
tillföra det här laget oerhört 
mycket.

Till det har hon också avi-
serat sin kärlek till futsalen, 
bara en sådan sak. IFK Vänersborg

Vetlanda BK
Lördag 4 november
Matchstart kl. 17.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS
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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

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:-

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

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

FÖRENINGSNYTT

PRO Mellerud: PRO:s 
Sångkör bjuder på underhåll-
ning m. melodikryss måndag 
6/11 kl. 14 på Älvan.

Höstmöte 8/11 i IOGT-lo-
kalen. Landsfiskalens son 
berättar. Sång & musik av 
Kjell Fredriksson.

114 personer gick promena-
den denna söndag, blåsig 
men i övrigt solig. Svar 
vuxenfrågor: 1. 1 Vis skul-
derleden, 2. X Fyra, 3. 2 
Renskötaren, 4. X London, 5. 
2 Andnöd, 6. 2 Liverpool, 7. 
1 Skåne, 8. 1 Faraos dotter,        
9. 2 Clas Ohlsson, 10. 1 Ett 
musikinstrument, 11. 1 
Släcktes det annaloga TV 
nätet, 12. X Partitur. Svar 
barnfrågor: 1. X 18 år, 2. 2 
Donkey, 3. X Ek, 4. X Vargar, 
Stilla Havet, 7. 1 Disney 
Channel, 8. 2 Pelargon, 9. 2 
Byxor, 10. 1 En stenart, 11. 
X Stig, 12. 2 Igelkotten so-

ver. Skiljefråga: Hur många 
skedar finns i burken? Svar: 
67 skedar. Vinnare: 1:a pris 
Loic Manchec 12 rätt 68 st, 
2:a pris Anette Karlsson 12 
rätt 64 st, 3:e pris Maj Man-
chec 12 rätt  63 st. Extravin-
nare: Stefan Jeansson, Per 
Arne Johansson, Per Axel 
Andersson. Barnvinnare:   
Milton Rönnewald, Sofia 
Hägglund, William Karls-
son, Victor Sundholm, Leia 
Wrisman, Ludvig Carnlöf

Söndag 5 november är hös-
tens sista tipspromenad, väl-
komna mellan kl 9.00 – 12.00. 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 29/10

Överlägsen kross när fjärde
raka segern bärgades

HANDBOLL 
Handbollsdamerna flyger 
fram i inledningen på sä-
songen med fyra segrar 
av fyra möjliga. Lörda-
gens hemmamatch bjöd 
på en målkavalkad utan 
motstycke när Kvibergs 
HK kördes över med 38-8.
Melleruds Handbollsklubb 
har inlett premiärsäsongen 
med bravur. Fyra segrar, 102 
gjorda mål och en fin serie-
ledning.

– Det är underbart, känns 
hur bra som helst. Tjejerna 
rider på den här vågen, berät-
tar succétränaren Johan Er-
iksson.

I lördagens hemmamatch i 
Rådahallen var det bara ett 
lag på banan. Kviberg bjöd 
inte på något motstånd alls.

– Det var en promenadse-
ger från start till mål. Kviberg 
orkade inte med bara en av-
bytare, de var inte alls bra, 
berättar Eriksson.

I paus ledde Mellerud med 
hela 19-3 och laget rätade ut 
minst ett frågetecken inför 
fortsättningen.

– Vi fick öva på kontringar 
i den här matchen och det satt 
verkligen nu. Innan har vi 
haft lite problem med det, 
men nu var det kontring på 
kontring för vår del, berättar 
tränaren vars lag bröt Kvi-
bergs anfall och kunde kon-
tra på nästan öppet mål, gång 
på gång.

I matchen fick publiken 
också se tre debuter. Marika 
Falk gjorde matchdebut för 
laget som hon tränat med 
under en längre tid. En annan 

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 

Kvibergs HK
38-8 (19-3)

Div. 5 Västsv. Västra
Målskyttar MHK:
Drenushe Bytyqi 11
Jenny Eliasson 10
Malin Jansson 7
Caroline Falk 5
Emma Mjörnestål 2
Caroline Larsson
Therese Johansson
Sara Andersson

sorts debutanter fick vi även 
se när Caroline Larsson och 
Therese Johansson gjorde 
sina första A-lagsmål, 17 
respektive 18 år gamla.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

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

STORGATAN 10, MELLERUD

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Skrotbilar 
köpes

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Effektivare IT

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift
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15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Guld på godset
19.05 Divor i närbild
19.35 Frisörer i världen
20.00 Hjärnkraft
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Det vilda Kina
22.35 Intuition - vår värdefulla 
 kunskap
23.35 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
00.30 Homo i populärkulturen
01.25 Berlin-Tokyo med bil

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag
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Melodikrysset v.44 - 4 november

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. 44 – 4 november

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Au pair i Australien
10.25 Äventyrsfamiljen
11.35 Det sitter i väggarna
12.35 Kobra
13.05 Sheriffen i Övergran
13.20 Allt för Sverige
14.20 Första dejten
15.20 Halloween: Little Shop of 
 Horrors
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 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Tonårsmammor
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
16.00 SVT Nyheter
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 Kvinnan som samlade 
 Sápmi
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
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Hjärnkraft
19.25 Flykten till vildmarken
20.10 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
21.00	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Henrik VIII:s sex fruar
00.30 Berlin-Tokyo med bil
01.15 Fighten mot fobier
02.00 Kända byggnader berättar

21.00 Det sitter i väggarna
  - teckenspråkstolkat
22.00 Jordskott - tecken-
 språkstolkat
23.00 Vår tid är nu 
 - teckenspråkstolkat
00.00 Nationen - syntolkat
00.30 Första dejten - syntolkat
01.30 Mitt i naturen - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.0 0Hem 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
16.50 Fixer upper
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
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 Väder
23.00 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 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Semi-pro
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.45 My name is Earl
03.10 Family guy
04.00 American dad
04.50 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Första dejten
12.25 Line dejtar Norge
12.55 Sökarna
13.10 Folkets musik
13.40 En kärlekshistoria
14.10 Molinska skrönor: Sture 
 och Kerstin forever
15.00 Engelska Antikrundan
16.00 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 Tvärvändningen - om 
	 svängningen	i	flykting-
 politiken
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
16.00 SVT Nyheter
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 Efter Inez
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 Metalhead
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.25 Nyhetstecken
02.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Frisörer i världen
18.25 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
20.10 Reklamindustrin inifrån
21.00 Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Japans vildmark
23.40 USA enligt Oliver Stone
00.40 Kända byggnader berättar
01.05 Motståndskraftiga städer

21.00 Äventyrsfamiljen
22.10 Top of the Lake: China Girl
23.05 Mr. Robot
00.05 Porrens drivkrafter
01.00 Plus
01.30 Tonårsmammor
02.00 Det sitter i väggarna 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
13.00 Downton Abbey
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
16.00 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 
 victims unit
00.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Lethal weapon
21.00 Seventh son
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 Anslagstavlan
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Ishockey: TV-pucken
17.55 Sverigeresan
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 Seriestart: Grotescos sju 
 mästerverk
22.30 Släng dig i brunnen
22.45 American odyssey
23.30 SVT Nyheter
23.35 Sverige idag
23.50 Jordskott
00.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 Forum
16.15 Mark och Luther
16.45 Plus
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 Himlens mörkrum
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Återträffen
23.15 Speldosan
23.30 Anna Järvinen och 
 kvinnorna
00.00 Kvinnan som samlade Sápmi
00.30 Nattsändningar

21.00 Folkets musik
21.30 Helikopterrånet
22.00 En kärlekshistoria
22.30 Line dejtar Norge
23.00 Veckans brott
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Jordskott - syntolkat
02.00 Vår tid är nu - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
13.00 Downton Abbey
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
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
22.05 Väder
22.15 Idol 2017: Röstningsprogram
22.40 Idol extra
23.10 The giver
01.00 Paranormal activity
04.30 Lucky dog – en andra 
 chans

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 Resident evil: Retribution
23.50 Manick
00.20 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.40 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Fråga doktorn
06.30 Uppdrag granskning
07.30 Opinion live
08.15 Tvärvändningen - om 
	 svängningen	i	flykting-
 politiken
09.15 Folkets musik
09.45 Go'kväll
10.30 Allt för Sverige
11.30 En kärlekshistoria
12.00 Kobra
12.30 Skavlan
13.30 Vår tid är nu
14.30 Ishockey: TV-pucken
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Moraeus med mera
21.00 Scott & Bailey
21.50 Lördagsbio: Miami Vice
00.00 SVT Nyheter
00.05 Halloween: Den som söker
01.45 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige!

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00	 Profilerna
08.30 Förväxlingen
09.00 Rapport
09.05 Babel
10.05 Gudstjänst
10.50 Efter Inez
11.50 Trollstigen
12.00 SVT Nyheter
12.05 Vem vet mest?
14.35 Anslagstavlan
14.40 Mark och Luther
15.10 Arkitekterna bakom 
 Skogskyrkogården
16.10 Sverige idag på romani
16.25 Färjesång
17.25 Drömhuset
18.25 Kulturstudion
18.30 Himmelska röster
18.55 Kulturstudion
19.00 Gudomlig musik
20.00 Ishockey: NHL
22.45 Falsk identitet
23.40 Yvas historia
00.10 Tonårsmammor
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Divor i närbild
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	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
20.10 Den australiska kusten
21.00 Japans vildmark
21.50 Henrik VIII:s sex fruar
22.35 Dokument utifrån: 
 Israelisering
23.25 Nattsändningar

21.00 Hanna badar med en kändis
21.10 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.05 Släng dig i brunnen
22.20 American odyssey
23.00 Dox: Winnie
00.40 Skavlan
01.40 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
13.00 Idol 2017: Röstnings-
 program
13.25 Hela Sverige bakar
14.30 Ishockey: Färjestad–
 Djurgården
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
21.30 Micke & Veronica
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Micke & Veronica, forts
23.50 Fredsmäklaren
02.20 Paranormal activity: The 
 marked ones
04.00 Att bygga sitt drömhus

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
13.10 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
20.00 Simpsons
21.00 Schakalen
23.30 Evil dead
01.25 Pineapple express
02.40 Sports movie
04.25 Midnight, Texas
04.30 Mulaney

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
05.15 Go'kväll
06.00 Natur så in i Norden
06.30 Mitt i naturen
07.30 Sverige!
08.00 Doobidoo
09.00 Det sitter i väggarna
10.00 Moraeus med mera
11.00 Ishockey: TV-pucken
12.30 Go'kväll
13.15 Sportstudion
13.30 Ishockey: TV-pucken
15.00 Fotboll: Damallsvenskan
16.50 Sportstudion
17.00 Ridsport: Världscupen hoppning
17.45 Sportstudion
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 SVT Nyheter
23.30 Grotescos sju mästerverk
00.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.30 Motorgalen, 09.00 Rapport
09.05 Himlens mörkrum
10.05 Gudstjänst
10.50 Samisk gudstjänst
11.50 Sverige idag på romani chib
12.00 SVT Nyheter, 12.05 Kulturstudion
12.10 Himmelska röster
12.35 Kulturstudion
12.40 Gudomlig musik
13.40 Drömhuset
14.40 Via Sverige
14.55 Vetenskapens värld
15.55 Sverige idag på romani chib
16.00 SVT Nyheter
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Höstlov med hund
16.15 Svart sol
16.30 Kvinnan som samlade Sápmi
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.13 Dai, domanda!, 17.23 NO-land
17.30	 En	del	av	mig,	18.00	Profilerna
18.30 Från Grand Hotel till Köykiniemi
19.00 Dold kamera bland djuren
19.55 Älgfrossa
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Babel, 23.00Yvas historia
23.30 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Fågelskådare på Utsira
15.15 Hjärnkraft
16.15 Guld på godset
17.15 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
18.00 Dox: Winnie
19.25 Seriestart: Grannarna på bidrags-
 gatan
20.10 Life
21.00 Seriestart: Design för ett bättre liv
22.00 Den australiska kusten
22.50 USA enligt Oliver Stone
23.50 Intuition - vår värdefulla kunskap
00.50 Homo i populärkulturen

21.00 Jordskott - syntolkat
22.00 Mitt i naturen 
 - syntolkat
23.00 Det sitter i väggarna - syntolkat
00.00 Doobidoo
01.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.00 Det sitter i väggarna - tecken
 språkstolkat

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
12.55 Ack Värmland
13.25 Tareq Taylors nordiska matresa
13.55 Hellenius hörna
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: Steinar
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Steinar, forts
23.10 Saknad
00.10 Oskyldigt blod
02.30 Jackass presents: Bad grandpa 0,5
04.20 Lucky dog – en andra chans
04.45 Lucky dog – en andra chans

05.15 Community
05.35 Frasier
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.30 Community
08.55 Jims värld
09.25 Anger management
09.55 Marry me
10.20 Ink master USA
11.10 99 saker man måste göra innan 
 man dör
12.15 NCIS: Los Angeles
15.15 The medallion
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 Nattsändningar

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Tolv ting om Finland
10.55 Sportspegeln
11.25 Byggänget
11.40 Doobidoo
12.40 Skavlan
13.40 Engelska Antikrundan
14.40 Matiné: Hon kom som en vind
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 Första dejten
22.00 Seriestart: Monster
22.55 Dödsstraffets offer: Svartsjukedramat
23.05 Seriestart: Au pair i Los Angeles
23.35 SVT Nyheter
23.40 Helikopterrånet
00.10 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag på romani chib
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.13 Dai, domanda!
08.23 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 Gudstjänst
17.00 Via Sverige
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga städer
18.20	 Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Design för ett bättre liv
21.00 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Gifta på låtsas i Kina
23.20 Divor i närbild
23.50 Henrik VIII:s sex fruar
00.35 USA enligt Oliver Stone
01.35 Livsfarlig klättring
02.30 Land grabbing

21.00 Vår tid är nu - syntolkat
22.00 Första dejten - syntolkat
23.00 Gift vid första ögonkastet Australien
23.55 Agenda - teckenspråkstolkat
00.40 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.10 Nationen - teckenspråkstolkat
01.40 Jordskott - teckenspråkstolkat
02.40 Allt för Sverige

05.10 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf: Den dödsdömde
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 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 Deadbeat
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 Strömsö
10.25 Guld på godset
11.25 Från vardagssnack till skolspråk
11.50 Lärlabbet
12.20 Vår tid är nu
13.20 Engelska Antikrundan
14.20 Matine: I dag börjar livet
16.00 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 Det sitter i väggarna
21.00 Veckans brott
22.00 Kobra
22.30 Full patte
22.45 Sökarna
23.00 Au pair i Los Angeles
23.30 SVT Nyheter
23.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
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?
18.30 Ishockey: 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 Portvakterna i Arktis
23.45 Himlens mörkrum
00.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Vetenskapsstudion
18.30 Historiska hemligheter
19.15 Frisörer i världen
19.40 Studio natur
20.10 Japans vildmark
21.00 Det vilda Kina
21.50 Dokument utifrån: Fossilbran
 schens sista strid
22.50 Hjärnkraft
23.50 Reklamindustrin inifrån
00.40 K2 - dödlig passion
01.35 Kärlek och lögner online
02.25 Fighten mot fobier

20.00 Ishockey: Champions hockey league
21.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Scott & Bailey
23.40 Program ej fastställt
00.40 Abortmotståndarnas ungdomsläger
01.25 Tonårsmammor
01.55 Drömhuset

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf: På heder och 
 samvete
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
19.3 0Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Äntligen hemma
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.00 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 Hellboy
23.30 Family guy
00.00 Simpsons
00.30 American dad
01.30 Simpsons
02.30 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Visning: Lördag 4/11 kl. 14.00-15.00

Visning: Torsdag 2/11 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Kvarnkullen / Vegagatan 16
1-plansvilla med trevlig planlösning och inredd källare i populärt område av Mellerud. Låga driftkostnader och grönområde i anslutning 
till fastigheten. 4 rok. Boarea: 108 kvm. Tomtareal: 883 kvm. Pris: 970 000:-

Mellerud / Centralt / Bergsgatan 12
Med ett attraktivt centralt läge ligger denna välvårdade etagevilla. Vidbyggt garage. 5 rok: Boyta: 125 kvm.  Tomtareal: 563 kvm.
Pris: 1 750 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

DALS ROSTOCK – Violvägen 11
Perfekt familjevilla 1½-plans, 117/22 kvm. 4 rok, 3-4 
sovrum. Fräscht kök, badrum samt ny tvättstuga. 
Uteplats under tak, extra isolerat rum. Friggebod, 
hundgård och garage. Äppleträd.

Pris 795 000:- 

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:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 21 
Villa som bör ses! Otroligt smakfull villa i toppskick. 
Mycket fina rum med mycket ljusinsläpp, smakfulla 
materialval och flera eldstäder. Uteplatser åt flera olika 
väderstreck. Beläget i utkanten av villakvarter. 

Pris 2.690.000:- 

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

Pris 795.000:- 
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Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 44. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Var medmbraå
Färsk kycklingbröstfilé
Flodins. Ursprung Danmark. 750 g.
Jfr pris 65:33/kg. Max 1 köp/hushåll.

Surdegsbröd
Pågen. 650-700 g. 
Kärnsund, Lantgoda. 
Jfr pris 28:57-30:77/kg.

Satsumas
Spanien. Klass 1

I delikatessen!

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Färsk potatisgratäng
Peka. 700-800 g.  Jfr pris 18:75-21:43/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Digestivekex
ICA. 400 g. 
Jfr pris 18:75/kg. Var medmbraå 49:-

/st

Minst
25%

rabatt

15:-2 
för

superklipp

Rökt bog
Grygården. Sverige.

Kokt medwurst
Scan. Sverige.

10:-
/kg

790
/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:-

Kraftigt minskat underskott 
och stabil personalsituation

”Varför ska jag välja att 
jobba i Mellerud?”, menar 
Roger Granat.

Michael Melby (S) ordfö-
rande i socialnämnden och 
ledamot i kommunfullmäk-
tige tog tillfället att säga att 

nämnden idag har stort för-
troende för ledningen och att 
man med tillförsikt ser fram 
emot kommande år.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kommunfullmäktige fick information av Roger Granat, chef för social-
förvaltningen i Melleruds kommun, om en stabil personalsituation och 
minskat underskott i budgeten.

Detaljplan för kvarteret Spjutet antagen

Innan kommunfullmäkti-
gemötet i onsdags infor-
merade socialförvaltning-
ens chef Roger Granat om 
sina första fem månader 
på jobbet och om soci-
alnämndens utveckling 
sedan dess.
Kommunens socialtjänst 
ansvarar för omsorg om 
äldre och personer med funk-

tionsnedsättning samt indi-
vid- och familjeomsorg. 

När Roger Granat tillträd-
de som chef för förvaltningen 
i slutet av mars 2017 brotta-
des socialnämnden med stora 
problem med både ekonomi 
och personal. 

Roger berättade att han 
fick undrande och negativa 
kommentarer när han berät-
tade för tidigare kollegor och 
vänner att han sökt tjänsten i 
Mellerud. Många hade en 

dålig uppfattning om Melle-
rud. Samtidigt fick till exem-
pel hemtjänsten, boenden 
och daglig verksamhet höga 
betyg av brukarna. 

Roger backade inte och 
sedan han tillträdde tjänsten 
i slutet av mars har mycket 
förändrats. Personalsituatio-
nen är numera stabil, konsul-
ter behöver inte längre tas in 
och det är en stor anledning 
till att underskottet i nämn-
dens ekonomi har sjunkit 

från 14 miljoner 2016 till 4,9 
miljoner nu. 

– Vi kan på stabil grund gå 
vidare nu. Vi går in med ett 
mycket bättre läge 2018, 
sade Roger Granath.

Utmaningar ser han i att 
andelen yngre och äldre ökar 
samtidigt som antalet i yrkes-
verksam ålder minskar i 
kommunen. Personalförsörj-
ningen i verksamheterna är 
svår. En uppgift för kommu-
nen är att besvara frågan 

På kommunfullmäkti-
gemötet den 25 oktober 
fanns 17 ärenden på agen-
dan. Detaljplan för kvarte-
ret Spjutet, utredning om 
migrationens påverkan 
på ekonomin och svar på 
andra motioner och med-
borgarförslag hörde till 
ämnena.

Slutredovisningen av Tings-
husets renovering godkändes 
som första punkt. 

Det blev sedan en del dis-
kussioner kring nästa ärende 
som var antagande av detalj-
planen med planändringar 
för kvarteret Spjutet, där 
FysioFokus har planer på att 
bygga för sin verksamhet. 
Detaljplanen antogs med ett 

tilläggsyrkande från Anette 
Levin (L) om kompletteran-
de handlingar när det gäller 
dagvattenhantering.

SD fick svar
Sverigedemokraterna fick 
svar på sin motion om att 
utreda migrationens effekter 
för Melleruds kommun. Ulf 
Rexefjord (SD) föreslog i 

motionen att kommunen 
skulle tillsätta en utrednings-
grupp med uppgiften att gå 
igenom hur ett asylärende 
påverkar den kommunala 
ekonomin på kort och lång 
sikt. 

Utredning gjord
En utredning av Anna Gran-
lund fanns bifogad handling-
arna. I den står att det finns 
en policy och en handlings-
plan för integrationsarbetet, 
att vissa åtgärder har vidta-
gits, till exempel har en inte-
grationskoordinator tillsatts, 
men denne har fått fungera 
som handläggare. 

Granskningen visar förstå-
else för att personalomsätt-
ning påverkat arbetet. Hand-
lingsplanen har inte 
realiserats när det gäller 
kontaktpersoner och kom-
munens interna arbetsgrupp 
har varit vilande. 

Utredaren pekar på att frå-
gan om flyktingar tas upp i 
kommunens budgetunderlag 
och att det finns en ansats till 
flerårigt perspektiv i plane-
ringen för budget. Hon drar 
slutsatsen att förutsatt att 
handlingsplanen för integra-
tionsarbetet realiseras, samt 
att budgetunderlagen fortsät-
ter att beakta omvärldsfakto-
rer, med analyser för förvalt-
ningarna, bör frågan om 
migrationens ekonomiska 
konsekvenser kunna inklu-
deras i befintliga och beslu-
tade arbetsprocesser.

Ulf Rexefjord tackade för 
utredningen och hoppades på 
att få se ”verkstad”.

Plasten kvar i komposten
Även nästa ämne var svar på 
en motion. Den handlade om 
att ta bort plasten från kom-
posten och var inlämnad av 
Pål Magnussen (V). Den 
avslogs och i svaret kan man 
läsa att från 1 juni 2017 har 
kommunen ett nytt avtal om 
omhändertagande av hus-
hållsavfall. Det har ingåtts 

tillsammans med tre grann-
kommuner och gäller fram 
till 30 sept 2019 med option 
på ett år till. I det avtalet är 
angivet att avfallet ska läm-
nas i plastpåsar. Detta kan  
påveras inför nästa upphand-
ling.

Pål Magnussen tackade för 
den gedigna utredningen 
som gjorts och påpekade att 
politiken inte haft någon 
riktig insyn i detta.

Plus i kassan
Delårsbokslut  31 juli 2017 
för Melleruds Bostäder, Mel-
leruds kommun och prognos 
två för 2017 klubbades. 
Kommunen förväntas gå 
drygt 22 miljoner plus 2017.
Godkändes gjorde också 
årsredovisning av Stiftelsen 
Dalsland Kanals framtida 
bestånd och beslutet om an-
slag på 8 538 450 kronor till 
Dalslands kanal och Snäcke 
kanal för 2018.

Sammanträdesplan för 
2018 fastställdes: 24 januari, 
21 februari, 21 mars, 18 april, 
23 maj, 20 juni, 26 septem-
ber, 24 oktober, 21 november 
och 19 december.

Ny ersättare i kommunsty-
relsen efter Martin Eriksson 
(C) som i september valdes 
till ledamot, blir Morgan E 
Andersson (C).

Obesvarade och besvarade 
motioner redovisades som 
vanligt i oktober (detta görs 
i april och oktober), så även 
besvarade och obesvarade 
medborgarförslag. 

En interpellation inlämnad 
av Anette Levin angående 
arbetslöshet överlämnas till 
kommunstyrelsen för att be-
svaras vid nästa fullmäktige-
sammanträde.

Fredrik Almqvist (S) blir 
ny ersättare i kommunfull-
mäktige efter Franklin Kany-
inda (S) som avlidit.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Månadens vara


