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Ett presentkort hos XL-BYGG är den
idealiska presenten till en

hemmafixare!
 

Giltigt 3 år från laddningsdatumet och du behöver 
inte handla för hela beloppet på en gång

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

Du har väl inte glömt
Fars dag på 
söndag!

  

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

PÅ ALLT FRÅN 
NORTH BEND!

30%
(Gäller på ord. priser)

FIRA 30 ÅR MED OSS!
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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 45.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Sillfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Skagerak/Öster-
sjön, färsk, i tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

Avokado
Peru, Chile, Sydafrika, klass 1, jfr-pris 27:50/kg. 

Max 5 köp/hushåll/vecka 45

5:-/st
Fryst mango
Garant, 225 g, jfr-pris ca 30:00/kg.

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, färsk, med ben, ca 1 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 45.

1995

för Bonuskunder
/kg

Falu rågrut
Falu, 470 g, jfr-pris 25,53/kg.

Lövbiff
Irland, färsk, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 45.

99:-
 

/kg

2995

för Bonuskunder
/kg

15:-
2 för

för Bonuskunder

12:-      
för Bonuskunder

/st

Melleruds innebandyklubb Giants vann hemma i Rådahallen i fredags kväll. MIBK kunde till slut dra det längsta strået mot Orust och vinna med de 
övertygande siffrorna 9 – 4. Här syns fr. v Melleruds IBK:s Tobias Kjellin, Oskar Flodin och målvakten Christian Alexandersson. Foto: Andreas Asp.

– Sidan 22 –

Jord och Skog
På temasidorna Jord och Skog kan du läsa om 
det nya varumärket Hagsgårdsgrisen, skogs-
gårdens lönsamhet, fördelarna med solpaneler, 
skadedjursbekämpning och tilltron på biogas.

– Sidorna 11 till 18 –

Säker vinst i Rådahallen

Salong firade 30 år
Lena Blücher var bara 19 år när hon startade 
Salong Blücher på Storgatan i Mellerud. Förra 
veckan firade hon 30-årsjubiléum med kaffe, 
tårta och erbjudanden i frisörsalongen.

– Sista sidan –
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Ungdoms- 
avslutning

i Bolstad Bygdegård 
Onsdag 15 nov kl. 18 

Fika, prisutdelning
och lotteri.  

Hjärtligt välkomna 
önskar 

ungdoms  sektionen
www.asebroif.se

0521-360 26

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 22.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 9/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

RÖVARE  22.000:-   -  57 rop

BINGO
Tisd. 14 nov. kl. 18:30 i Tingshuset
Passa på att se kommunens vackraste hus

Alla medlemmar är välkomna  
att föreslå kandidater inför valet 2018!

Servering!      Hjärtligt välkomna!

centerpartiet i mellerud  

förnomineringsmöte

Centerpartiet i Mellerud

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

All inclusive
Söndag 12/11 kl.19.00

Onsdag 15/11 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 33 min

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

Paddington 2 (Sv.tal)
Lördag 18/11 kl. 16.00

Söndag 19/11 kl. 16.00

Avicii: True Stories
Onsdag 8/11 kl.19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

2 tim. 19 min

 

Dalskogs 
bygdegårdsförening

inbjuder till
Höstbasar med brödauktion, lotterier, årgångar 

försäljning av kol och servering i Källhults bygdegård

tisdag 14 november kl. 19.00
Gåvor mottages tacksamt

Hjärtligt välkomna!

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 Wennberg berättar  
Inträde 60:- inkl. fika

Batman
Onsdag 15/11 kl. 19.00

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

All inclusive 
Söndag 12/11 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 33 min 
Pris 60:-

Melleruds Pastorat inbjuder till

Församlingsmöte för nominering av 
församlingsråd inför kommande mandatperiod

Örs församling: Söndag 12/11 kl. 12.00 i Stakelunds Församlingshem (efter gudstjänst)
Holms församling: Torsdag 23/11 kl. 17.30 i Kyrkans Hus i Mellerud
Bolstads församling: Måndag 27/11 kl. 19.00 i Församlingshemmet i Grinstad
Skålleruds församling: Tisdag 28/11 kl. 19.00 i Skålleruds Församlingshem

Du har möjlighet att påverka! Vad ska vi lägga vår kraft på?
Vill Du engagera Dig eller har Du någon som Du vill ska företräda Dig?
Vem får nominera?
Du som är medlem i Svenska kyrkan och som är skriven i den aktuella församlingen samt är 
över 16 år får nominera ledamöter till församlingsrådet.
Vem får nomineras?
Medlemmar i Svenska kyrkan som är skrivna i någon av pastoratets församlingar och är över 
18 år. OBS! De som nomineras måste ge sitt medgivande till nomineringen.

VÄLKOMNA!
Kyrkorådet i Melleruds Pastorat

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 november - 15 november 2017
22:a söndagen efter Trefaldighet
”Frälsningen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Marit Järbel
Ons 15/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
 Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 18.00  Meditationsgudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist.
Tis 11.30  OBS! Inställt (Andakt på Fagerlid.)
Tis 14.30  OBS! Inställt (Andakt på Berg.)
Ons 15/11 12.00 OBS! Inställt (Andakt i Kyrkans Hus, därefter 
  lunch.)

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 16.00  Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Daniel 
  Westin. Barnkören medverkar.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga syförening träffas på 
  Karolinen.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora, Daniel Westin. 
  Utdelning av Barnens Bibel till Örs församlings 
  5-åringar.
Tis 15.00  Prat och Kakkafé i Stakelunds församlingshem.

Fre 24/11 Julmarknadsresa till Liseberg
Buss stannar vid hpl Dalskog 8.30, Dals Rostock hlp 166 
kl.8.45, Kyrkans Hus 9.00, Erikstad hpl 9.15, Brålanda Rasta  
9.25. 
Vi stannar i Stenungsund och bekantar oss med en av de 
äldre kustkyrkorna, och dricker vårt medhavda kaffe i 
församlingshemmet. Dagens lunch som ingår i resans pris 
avnjuter vi på Jordhammars Herrgård.
Därefter åker vi vidare till Liseberg som bjuder på fin 
julstämning,  inträdet ingår i resans pris. 
På marknaden finns goda möjligheter för mat- eller fikapauser 
på eftermiddagen. 
Kl.18.00 avgår bussen från Göteborg, bussfika ingår på 
hemresan.  Vi är hemma ca 20.00.
Pris: 480:-  Glöm inte ta med dig förmiddagskaffe! Anmälan 
till past.exp 0530-36200 senast 17 nov.

Galakväll  

– välgörenhetskonsert  

till förmån för  

Barndiabetesfonden  

på Kulturbruket

  Rotary
Mellerud

Lördag 11/11

Lördag 11/11  
Kl. 2100-0100

& Dansbandskungen

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

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

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

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

6/1 2018  Trettondagsgala!  Förbokas 500kr

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

www.upperud.se K
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0555-130 15, www.grums.nu

Kinas Guldkorn
Peking, Xian & Shanghai
7/5 2018, 10 dgr ............19.950:-
Program finns på vår hemsida!
Flyg från Landvetter!
Anslutningsbuss finns!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se
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 Fredag 10 november

Kronan

nära

Kalanchoe
Enkelb.

Potatis
Gällenäs, 5 kg.
 Jfr pris 6:-/kg.

Dalslandskorv
Rybergs. 300 g. Jfr pris 66:66/kg.

Wienerbröd/Kanelbullar

Havregott
Pågens. 650g. 
Jfr pris 30:76/kg.

Rybergs, Polarbröd, Bohlins glass och Pågen bjuder på smakprover

Wienerkorv 6-pack
Rybergs. 300 g. Jfr pris 96:66/kg.

5:-
/st

Grinstad Lanthandel
0530-500 50

Vardagar 09-19
Lördag 09-15
Söndag 11-15

30:-
/st

15:-
/st

29:-
/st

20:-
/st20:-

/st

Måndag 13 nov • kl. 19.00
Apokalypsen eller inte 
– animationskonsert med Göteborgs Symfonikers
Barock-ensemble

Animationskonsert med fyra animerade filmer och 
med musik vald och framförd av Göteborgs Symfoni-
kers Barock-ensemble. 

En visuell upplevelse som kretsar kring förutsägel-
ser om en annalkande apokalyps, som förnekas eller 
i alla fall ibland ifrågasätts. Publiken ledsagas genom 
konserten och filmerna av en presentatör.

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

Entré: 100 kr för vuxna; 
50 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal/Frölunda Kulturhus i samarbete 
med Göteborgs Symfoniker

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

Från mejerinäringen i Dalsland 
till rådgivare åt massajerna

Imorgon, torsdag 9 no-
vember, kommer Bertil 
Wennberg till Tingshuset 
och berättar om mejeriet 
i Mellerud där hans pappa 
var mejerist i många år. 
Han kommer även att be-
rätta om andra mejerier 
som fanns i Dalsland och 
om sitt nuvarande arbete 
med mejerier hos massa-
jerna i Tanzania.
Själv har Bertil Wennberg 

gått i pappans fotspår, han 
utbildade sig till livsmedels-
ingenjör, kompletterade med 
en mejeristutbildning och 
har haft en stor del av sitt 
yrkesliv inom mejerinäring-
en. 

Wennbergs far var chef för 
mejerierna i Åmål och Mel-
lerud och  Bertil ryckte som 
ung in och jobbade i verk-
samheterna när det behövdes 
och studierna tillät det. 

– Jag åkte också med 

mjölkbilarna runt till går-
darna här i trakten, berättar 
han.

Familjen flyttade till Mel-
lerud 1968 när mejeriet i 
Åmål stängdes. I Mellerud 
fanns mejeriet kvar till 1979 
och mejeristen bodde på 
övervåningen i det röda te-
gelhuset intill. 

– Allt det jag fick lära mig 
på den tiden har jag överfört 
till Tanzania idag, säger Ber-
til Wennberg.

Bilden är från Tanzania där Bertil Wennberg lärt massajerna göra yog-
hurt, fil och ost. Imorgon föreläser han i Tingshuset.

Melleruds mejeri någon gång på 70-talet.

Ljusfirande i Upperud

Lördagen den 11 november är det dags för eld- och ljusfest runt Upperudshöljen igen. Teater Mimulus ger 
eldshowen ”Eldkungen” på innergården vid Dalsland Center. Foto: Sigurd Wapelhorst.

På lördag 11 november är 
det dags för den traditio-
nella eld- och ljusfesten  
med lyktor, marschaller, 
eldar och aktiviteter runt 
Upperudshöljen. Missa 
heller inte eldshowen 

”Eldkungen” med Teater 
Mimulus.
Omkring 3 000 marschaller 
har placerats ut runt sjön 
Höljen och längs ”Lilla spå-
ret” som går utefter sjön. 
Vägarna är festligt upplysta 

Allsång på julmarknaden
En nyhet under Lions jul-
marknad den 10 december 
är att alla är välkomna att 
sjunga in julen med allsång 
på torget.
Direkt efter luciakröningen 
blir det allsång på torget som 
leds av sångare med komp 
från scenvagnen. Du får möj-
lighet att sjunga med i de 
välkända advents- och jul-

sångerna, till exempel Hosi-
anna, Ett Barn är fött, Dagen 
är kommen och Nu i den 
heliga timmen. Allsången 
avslutas med O, Helga natt. 
Ha gärna med dig en ljus-
källa, såsom mobilen eller 
batteriljus av något slag så 
det blir en stämningsfull av-
slutning. 

Texter kommer att finnas 

så alla kan sjunga med. Här 
får alla sjunga ut med full 
kraft utan att vara proffs, alla 
röster är fina i allsång. Samt-
liga kyrkor hjälps åt med 
detta arrangemang; Svenska 
Kyrkan, Smyrna, MKC/Me-
jeriet och Missionskyrkan.

från järnvägsövergången i 
”södra Åsen” genom Åsens-
bruk till Håverud och Uppe-
rud. 

Teater Mimulus ger 
eldshowen ”Eldkungen” på 
innergården vid Dalsland 
Center, en upplevelse för 
både gammal och ung. Sho-
wen beskrivs bland annat 
som ”Häftiga eldredskap och 
dans i ett annorlunda for-
mat”.

I föreningshuset i Åsens-
bruk underhåller orkestern 
Jimsons med Lars Stam i 
spetsen och på Upperud 9:9 
står Easy October (Kristoffer 
Hedberg och Fredrik Asker-
dal) på scenen.

Det är fri entré på Kanal-
muséet och Dalslands konst-
museum som kommer att 
vara vackert upplysta med 
marschaller i höstmörkret. 
Butikerna vid Dalsland Cen-
ter håller också öppet. Inne 
på Dalsland Center pågår en 
modelljärnvägsmässa under 
dagen.

Det finns även möjlighet 
att äta på flera platser, bland 
annat erbjuder Brasseriet 
ljusbuffé.

Bakom arrangemanget 
står Skålleruds hembygds-
förening, Skålleruds byalag 
och Dalslands konstmu-
seum.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

På ideell basis är han sedan 
flera år rådgivare hos mas-
sajerna i Tanzania. Med hans 
hjälp har fyra mejerier 
byggts, det största av dem,  
Fukeni, ligger på 2 000 me-
ters höjd på Kilmanjaros 
sluttning och tar emot mjölk 
från ett stort antal producen-
ter. Bertil har lärt massajerna 
att göra filmjölk, yoghurt och 
ost.

– Mitt föredrag kommer att 
inledas med mejerihistoria 
från Mellerud innan jag be-
rättar och visar bilder om 
mitt arbete hos massajerna, 
säger Bertil Wennberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 46 Måndag 13/11: Pannbiff med lök, brunsås, 
hemlagat potatismos, lingonsylt och majs. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 14/11: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 15/11: Kycklinggryta med vitlök 
och timjan, potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 16/11: Vitkålssoppa med  
frikadeller.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 17/11: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 18/11: Kokt fisk med äggsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse med vispad grädde.

Söndag 19/11: Dillkött med potatis och 
sommarblandning.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 46
Mån, fre: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker. Tis-tors, lör-sön: Pannbiff 
med potatismos och grönsaker. 

Senior
Måndag Pannbiff med lök*, 
brunsås, hemlagat potatismos, majs, 
lingonsylt.
Alt: Kidneybönbiff med majsyoghurt.

Tisdag Skivad kassler* med cham-
pinjonsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker.
Alt: Stekt hirsbiff.

Onsdag  Kycklinggryta med 
timjan och vitlök*, bulgur och 
broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Kokt fisk med äggsås**, 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong med dressing.

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Slutsåld galakväll för barndiabetesforskningen

Musikerpa-
ret Martin 

Nagashima 
Toft Anna 

Forsebo 
står bakom 
galakvällen 
till förmån 

för Barndia-
betsfonden. 

Arkivbild: 
Karin 

Åström.

Den musikaliska galakvällen 
på lördag 11 november på 
Kulturbruket på Dal till för-
mån för Barndiabetesfonden 
är utsåld.

Anna Forsebo och Martin 
Nagashima Toft passade  på 
att knyta samman sina inter-
nationella kontakter med det 
lokala musiklivet, för att 

kunna ge ett bidrag till forsk-
ningen om barndiabetes. 

– Det proffessionella och 
internationella möter det lo-
kala. Det blir häftigt för båda 
parter, säger Anna Forsebo.

Med en utsåld Sparbanks-
salong vet man redan nu att 
Barndiabetesfonden kom-
mer att få ett rejält tillskott 

genom publikintäkterna. 
Men alla är givetvis väl-
komna att stödja den lokala 
insamling till Barndiabetes-
fonden som startas i samband 
med galakvällen, till exem-
pel genom att Swisha en gåva 
till 1235148945.

Kultur ska få avståndet mellan 
stad och land att krympa

Bland deltagarna  under Kultur 4ür Götaland tidigare i år fanns Bianca 
och Patricia.

Nu till helgen är det änt-
ligen dags för Kultur 4ür 
Alle, en kompaktare ver-
sion av kulturevenemang-
et som hölls på Ungdoms-
huset Stinsen i Mellerud 
i samband med Skol- och 
Kulturrallyt tidigare i år. 
2015 startades organisatio-
nen Kultur 4ür Alle i Göte-
borg. Initiativet kommer 
bland annat från styrelse-
medlemmen och projektle-
daren Kalle Karlsson och 
stöttas av ABF, Hyresgäst-
föreningen, Jordens Vänner, 
med flera. 

Organisationen började 
sin verksamhet med projek-
tet “Kultur 4ür Göteborg” 
som ett lokalt initiativ och 
har sedan dess utvecklats till 
“Kultur 4ür Götaland” som 
tar projektet till ett regionalt 
plan. 

Roligt och inkluderande
Ledorden är jämlikhet, 

Musikalartist på julmarknad
Lördagen 18 november 
anordnas julmarknad på 
Lantligt Anno 1785 på 
Ekholmens säteri. En pu-
blikmagnet är musikalar-
tisten Niklas Asknergård.
Niklas Asknergård (före 
detta Andersson) kan räknas 
som en av Sveriges mest 
framgångsrika artister på 
Londons musikalscener. 
Mellan åren 1999-2003 spe-
lade han tre stora roller på 
West End i musikalerna Miss 
Saigon, Les Misérables och 
The Phantom Of The Opera 
samt original uppsättningen 
av Miss Saigon UK-Tour.

Niklas har även medverkat 
i en mängd tv-program, så-
som Så ska det låta, Allsång 
på Skansen och Melodifesti-
valen.

Nu återkommer han till 
julmarknaden vid Lantligt 
Anno där han kommer att 
bjuda på skönsång då och då 
under dagen.

Det kommer också att fin-
nas försäljare på plats med 
julkransar, honung, saft, är-
tor, must, julsaker,  matnyt-
tiga saker och loppis. Butiken 
håller självfallet öppet och i 
caféet kan du köpa tallrikar 
med julkakor, korv med bröd 

Skönsång utlovas under dagen av Niklas Asknergård (fd Andersson), en 
av Sveriges mest framgångsrika musikalartister. Foto: Privat.

som har varit med under en 
del av årets planering. Han 
hoppas precis som organisa-
tören Kalle Karlsson att det 
skapas nya kontakter och 
idéer. 

Live på Stinsen
På fredagen är det livemusik 
på Stinsen som står på agen-
dan, på lördag kväll tar sig 
artisterna vidare till ”Huset” 
i Åmål, för att sedan avsluta 
det hela i Göteborg under 
söndagen. Petter Olsson har 
samlat ihop unga artister från 
Mellerud som ska delta, till-
sammans med ungdomar 
från Åmål och stadsdelen 
Majorna i Göteborg.

–  Jag har inte varit med på 
någon av de andra evene-
mangen med Kultur 4ür Alle, 
så det ska bli kul att se vad 
som händer under helgen, 
säger Josef Elani från Mel-
lerud.

Från Göteborg är det 
många unga som förbereder 
sig inför helgen. 

–  Jag vill att människor ska 
kunna känna vad jag känner, 
berättar Majsen Woxell 
Wahlberg, som spelar gitarr-
baserad och ångestladdad 
musik och deltar bland ung-
domarna från Majorna. 

För Majsen är Kultur 4ür 
Alle viktigt, för att få komma 
ur sin ”comfort zone” och för 
att göra det som är allra vik-
tigast, att framföra musik.

Evenemanget i Mellerud 
pågår under Ungdomshuset 
Stinsens vanliga öppettider, 
men med live-musik från att 
det öppnar till det stänger. 

Karolina Wessman

gränsöverskridande, hållbar-
het, utbyte, inkluderande och 
roligt. Med det i ryggen tar 
sig ungdomar ut på turné 
under den kommande hel-
gen. 

– Syftet är ju på sätt och vis 
att krympa avståndet mellan 
stad och landsbygd, säger 
Petter Olsson, föreståndare 
på Ungdomshuset Stinsen, 

och våfflor. Glögg och pep-
parkakor finns som sig bör.

Tommy Johansson och 
Annelie Andersson från Brå-
landa återkommer med sina 
hästar och vagnar för att 
skjutsa runt besökare. Kan-
ske dyker också tomten 
upp...

– Det blir sista gången jag 
har julmarknad, istället blir 
det en höst- och matmarknad 
i början av oktober 2018, 
avslöjar Irene Eriksson, som 
driver Lantligt Anno 1785.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Julbord
www.falkholt.com

0531-350 70

Förbokning

Närproducerad - Ekologisk

Se hemsidan för info

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

Traditionellt julbord
Norebyns

Café & Camp
Ring oss för bokning 0531-350 17

www.norebyn.se

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Apokalyps eller inte?
Måndag 13 november på 
Kulturbruket på Dal blir 
det världspremiär för fyra 
animerade filmer till live-
musik av  Barockakademin 
Göteborgs Symfoniker. 
Fyra animationsutbildningar 
har skapat filmer som här får 
världspremiär till livemusik 
av Barockadkademin Göte-
borgs Symfoniker. Anima-
törer och musiker gestaltar 

i spetsprojektet Apokalyps 
eller inte? berättelser kring 
miljöförstörelse, utarmning, 
krig och orättvisor. 

Föreställningen åker på 
turné till Kulturbruket på Dal 
i Mellerud, Kungshamn, 
Vara, Trollhättan, Frölunda 
samt Konserthuset i Göte-
borg

Som exempel kan nämnas-
filmen ”Paradens slut” som 

gjorts av elever på anima-
tionslinjen vid Sörängens 
Folkhögskola i Nässjö. Den 
skildrar en parad, fyra ryttare 
som symboliserar pest, ko-
lera, svält och krig, döden 
som samlar själar samt kata-
strofens verkningar i olika 
skeenden. Musiken därtill är 
hämtad ur Drottningholms-
musiken av Johan Helmich 
Roman.

Barockakademin Göteborgs Symfoniker kommer till Kulturbruket på Dal  den 13 november och spelar till 
fyra animerade filmer.

Scenario på nya vägar
Snart släpps biljetterna till 
musikgruppen Scenarios 
föreställning i mars. Grup-
pens medlemmar repar för 
fullt och utlovar ett brett 
program, en musikalisk 
resa i olika tidsåldrar och 
genrer. Föreställningens 
titel är Off the record och 
det har sin förklaring.
– Det vi ska bjuda på är låtar 
från skivor vi gillar. En mix 
av bland annat rock´n roll, 
hårdrock, jazz, country, från 
50-talet till nutid, säger Lena 
Andersson, en av sånger-
skorna i konceptet Scenario.

Vänner 
Scenario är en sammanslut-
ning av vänner som musice-
rat ihop länge och som håller 
ihop trots att flera av med-
lemmarna inte längre bor 
kvar i Mellerud. 

Inte sedan 2010 har de 
uppträtt offentligt. Då med 
en julkonsert i Rådahallen 
som drog fulla hus. 2004 
gjorde de en julkonsert på 
Kulturbruket på Dal som var 
utsåld flera gånger om. Sce-
nario var även med och in-
vigde Kulturbruket och de 
har också bjudit på en bejub-
lad ABBA-konsert.

 Gruppen menar att deras 
signum; bredden och den 
lokala förankringen kan vara 
det som lockar publiken.

Avskalat och personligt
De har tidigare lagt mycket 
krut på stora scenbyggen, 

”Off the record” heter Scenarios konsert som ges under tre kvällar på 
Kuturbruket på Dal i mars 2018. Foto: Susanne Emanuelsson.

Off the rec�dOff the rec�d

Julmarknad på 
motorklubben

På lördag 25 november är 
det dags för tredje upp-
lagan av julmarknaden i 
motorklubbens lokaler, 
intill vattentornet.
I år medverkar ett 30-tal ut-
ställare, varav ett tiotal är helt 
nya. Bland utbudet finns 
bland annat enbärsmust, 
smycken, tomtar, trollhassel, 
tomtegröt, fågelholkar och 
marsipan. Självklart finns 
Lions på plats och säljer jul-
kärvar.

2016 kom omkring cirka 
900 besökare och arrangören 
LOPPIS-gruppen hoppas på 
ännu fler i år.

– Vi kommer att styra upp 
parkeringen i år. Vi vill att så 

många som möjligt ställer sig 
på grusplanen vid motorgår-
den och inte på båda sidor av 
vägen. Det blir så trångt där 
annars, säger Liz Johansson, 
LOPPIS-gruppen.

Det blir musikunderhåll-
ning av Anders Ljungqvist 
och tomten anordnar lång-
dans med barnen. Tomten tar 
även emot önskelistor och 
delar ut godispåsar. Det kom-
mer att spelas julmusik i 
bakgrunden hela dagen för 
att få till den rätta julstäm-
ningen.

Tommy Johansson och 
Annelie Andersson från Brå-
landa finns på plats för att 
erbjuda hästskjuts.

Ett 30-tal utställare kommer att finnas med på julmarknaden i motor-
klubbens lokaler den 25 november. Arkivbild från 2016.

stor kör och gästartister. 
Denna gång ska det bli an-
norlunda, mer avskalat och 
personligt. 

Endast gruppens sju med-
lemmar är med. Anders 
Karlsson spelar bland annat 
klaviatur, bas och gitarr. Lars 
Mellberg, bas och klaviatur. 
Henrik Sandberg, gitarr. 
Henrik Gajewska spelar 
trummor. Sjunger gör i hu-
vudsak Lena Andersson, 
Roger Richardsson och 
Paula Oscarsson. 

Variationsrikt program
Programmet innehåller en 
hel del utmaningar i sin stora 
variation av personliga favo-
riter.

– Vi kommer att sjunga 
sådant vi inte alltid gör. Vi 
pushar varandra att våga 
testa nytt, säger Paula.

Fredag, lördag och söndag, 
16, 17 och 18 mars är det 
dags. Då kommer Kulturbru-
ket att fyllas av både folk och 
musik. 

– Allt eventuellt överskott 
från konserten kommer att gå 
till något välgörande ända-
mål som har med barn och 
ungdomar att göra, säger 
medlemmarna i Scenario. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvar-
ligt sjuk av en vanlig influ-
ensa? Alla som är över 65 
år, de som är gravida och 
personer med vissa kro-
niska sjukdomar rekom-
menderas att vaccinera 
sig.
– Det är bästa sättet att hjälpa 
immunförsvaret att skydda 
kroppen mot viruset, säger 
Gunilla Ockborn, biträdande 
smittskyddsläkare på Smitt-
skydd Västra Götaland.

Från och med den 7 no-
vember kan du vaccinera dig 
på din vårdcentral.

Det är viktigt att så många 
som möjligt av dem som 
riskerar att bli allvarligt sjuka 
vaccinerar sig.

– Influensa är oftast ofar-
lig, men den som är över 65 
år, har en kronisk sjukdom 
eller är gravid, har större risk 
för att bli svårt sjuk och även 
drabbas av allvarliga följd-
sjukdomar som lunginflam-
mation eller blodförgiftning, 
berättar Gunilla Ockborn. 

En grupp som ibland glöms 
bort är de extremt övervikti-
ga. Personer med BMI runt 
40 och däröver riskerar också 
att bli allvarligt sjuka av in-
fluensa och bör därför vac-
cinera sig.

Man kan få influensa trots 
att man har vaccinerat sig, 
men symtomen blir ofta lind-
rigare och risken för följd-
sjukdomar minskar.

Vaccination bästa skyddet
– Influensavaccinet anpassas  
varje år för att klara det se-
naste viruset, men grunden är 
densamma. Det är väl beprö-
vat och det bästa skyddet mot 
influensa, säger Gunilla 
Ockborn.

Efter vaccinationen kan 
man bli öm och svullen runt 
vaccinationsstället och en 
del får feber och muskelvärk, 
men besvären går över inom 
några dagar.

Det kostar 100 kronor att 
vaccinera sig om man tillhör 
någon av riskgrupperna 
ovan. För övriga är kostna-
den 180 kronor.



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 8 NOVEMBER 2017

SORGTACK

PREDIKOTURER

VIGDA

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

 ekam eräk niM
 appap råv

 rafraf hco rafrom

tranneL  
 mörtsyN

* 51  rebotko  9391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

edniL  13  rebotko   7102

 TIREB
asÅ  hco  nevS
nafetS  hco  orbraB
kirderF  hco  allinuG

 nenrabnraB
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 droj arkcav lävraF

reks naksnö stranneL tgilnE  
-limaf moni negninvargeb
avåg ne åp anräg knäT .nej  
:let nednofgnul-träjH llit  

 00 42 88-0020
 es.sunof åp adissennim eS

 edakslä råV

ettenaeJ  
 rednaloM

* 92  rebmetpes  9691   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

kurbsnesÅ  62  rebotko   7102

ammaM  hco  nröjB
appaP  hco  tegdirB

tkäls girvÖ  hco  rennäv

 aträjh amrav ttiD
 åls tta tatuls rah
  tgidit röftlla uD

 åg sso nårf kcfi
 kelräk ned röf kcaT

 rah sso tivig ud
 ennim asujl arkcav ttiD

 ravk revel

netsnäjtsdugsgninvargeB  
-mevon 42 gaderf mur regä
sdurellåkS i 00:11 .lk reb  
-ryk i satulsva netkA .akryk
avåg ne åp anräg knäT .nak  
:let ,nednofgnuL-träjH llit  

 .00 42 88-0020
 es.sunof åp adissennim eS

 aräk råV

ziL   ledeirF
* 4 iraurbef  1691   

 sso tanmäl tgilstölp rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  6 rebotko   7102

 enitsriK ,sungaM
 jlimaf dem

tkälS  hco  rennäv

i reks ninomerecsdeksvA  
 .etsamrän ed va nesterk

 es.sunof åp adissennim eS

appap ekam eräk råV  
rafraf rafrom rafrävs  
 rorb rafraflemmag

rangaR  
 nossnahoJ

* 72  inuj  3391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

21  rebotko   7102

 NIRAK
 snaH rovgnI
 cirE fioS nahoJ
 retsirhC ennovY

 sliN leoJ
 asÅ regoR

 eimmiJ eilahtaN
 nailuJ

 ammE lraC
 tranneL

tkälS  hco  rennäv

 ,atsim tta tråvS
 åtsröf tta tråvs

 tehdog va aträjh ttE
 åls tta tatuls rah
 alla sso elliv uD
 läv tgilrenni ås

 sso mo edanåm uD
 läjs niD aleh dem

naksnö nege srangaR tgilnE  
-näjtsdugsgninvargeb rah
ed va nesterk i mur tgä nets  

  .etsamrän

Varmt tack
till Er alla som hedrat  

Astrid Andersson
vid hennes bortgång.

Rut, Karin och  
Knut-Arne med familjer

All uppvaktning
undanbedes vänligen.  

Gustav Löfström

UPPVAKTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
13 Begravning. 18 Tonår, 
ungdomssamling. Sönd 11 
Gudstj. Jörgen Davidsson 
fr. Trollhättan, med försam-
lingsmöte. Månd 17 U-lands-
gruppen. Tisd 9.30 Bönedag i 
Ed, anmälan.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 

18.30 Tonår i Missionskyr-
kan. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
19.30 LifeLine, Ungdoms-
kväll på Sörgården. Sönd 11 
Gudstj. Predikan David C, 
Nattv. Ssk. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Församlingsmöte. Torsd 
19 Markusläsning Kap. 5. 
Fred 14.30 Gemenskapsträff 
i Servicehuset. ”Gröna Bö-
nor” underhåller, servering, 

andakt Sigward K. Sönd 11 
Gudstj. Teofil Carlsson m.fl. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Försam-
lingsafton i Brålanda fsh. 
SPF:s sånggrupp sjunger. 
Servering. Andakt: Anette 
Jarsved Carlson. Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Anette Jarsved 
Carlson. Kyrkkaffe och no-
mineringsmöte. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 Med-
itationsgudstj. Anette Jarsved 
Carlson. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i bygdegården. 
11.30 ”Tid för eftertanke”. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 
11 Dagledigträff med Hjör-
dis Andersson, ”Hiroshima 
i mitt hjärta”, servering, 
andakt Sigward K. Fred 10 
Markusläsning Kap 5. Sönd 
11 Gudstj. Anne-Marie Sven-
ninghed m.fl.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Månd 11 Sykretsen träffas 
i fsh. Tisd 13.30 Gudstj. m 
nattv. på Ringhem. Lennart 
Staaf.

Veckans 
ros...

...för att ni alltid är snabba 
och ställer upp för oss, Roger 
på B-jouren, Johan Udd och 
Utegruppen.

Kram från ”Rocket”

Mitt goa lilla barnbarn Lova 
Brink Svensson, Göteborg, 
fyller 9 år den 10/11.

Grattiskramar från mormor 
Birgit i Mellerud

Vid torpet utanför Trosa vigdes Staffan Berg och Anders Johans-
son den 29 juli 2017. Släkt och vänner gratulerar genom Gunilla.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Ragnar Johansson, Bronäs. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Välkommen på 
Dal” av Stig ”Lill-Magnus” 
Magnusson. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 235 och 730. Anders 
Fredriksson sjöng ”O store 

Gud” av C. Boberg och ”Fat-
tig bonddräng” av A. Lind-
gren/G. Riedel och som av-
slutningsmusik spelades ”De 
sista ljuva åren” av J. C. Er-
iksson. Vid kistan togs avske-
det av de närmaste. Till min-
net av Ragnar var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Järns kyrko-
gård.

Val av församlingsråd

Pär-Åke Henriksson, kyrkoherde i Melleruds pastorat hoppas på att många vill ställa upp och sitta i pastoratets 
fyra församlingsråd.

Nyligen genomfördes kyr-
kovalet. I mitten av novem-
ber ska nya kyrkofullmäk-
tige i Melleruds pastorat 
träffas. Deras uppdrag är 
att välja valberedning som 
i sin tur väljer kyrkoråd 
och församlingsråd i de 
fyra församlingarna.
– Vi ska ha nomineringsmö-
ten i de fyra församlingarna; 
ett i Kyrkans hus, ett i Grin-
stad församlingshem, ett i 
Stakelund, Örs församling 
och ett i Skålleruds försam-
lingshem, berättar kyrko-
herde Pär-Åke Henriksson.

Vid de nomineringsmöte-

Insamling för 
barns rättigheter

Melleruds pastorats inter-
nationella grupp kommer 
att finnas på torget med 
insamlingsbössor den 3 
till den 6 december. Kam-
panjen heter ”Jag är ett 
liv-min röst ska höras-min 
önskan är enkel”.
Kampanjen handlar om 
barns rättigheter och om 
Svenska Kyrkans internatio-
nella arbete för gatubarn i 
Filippinerna. 

På Manilas största soptipp 
växer barn upp. Sopor och 
ännu mer sopor så långt ögat 
når. En stank av avfall, avfö-
ring och orättvisa. Barnen 
måste sortera skräp på sop-
tippen för att hjälpa till med 
familjens försörjning. De får 

leta mat ur soporna och skaka 
av smutsen innan de ska äta 
den.

Detta vill vi förändra. Det 
finns goda organisationer på 
plats som vi i Svenska Kyr-
kan vill stötta och samarbeta 
med. Till exempel Bahay 
Tuluyan, en organisation där 
barn kan få gå i skola och 
äntligen äta sig mätta.

Svenska Kyrkans interna-
tionella grupp jobbar för 
barns rättigheter. Rätten till 
mat och rent vatten. Rätten 
till trygghet och försörjning. 
Rätten till hälsa och sjuk-
vård. Rätten till sin kropp 
och rätten till utbildning.

Irja Lignell, diakon

na ska man ta fram vilka som 
ska sitta i församlingsråden. 
Den som nomineras ska vara 
18 år, döpt och medlem i 
Svenska kyrkan. Man behö-
ver dock inte bo i den för-
samling där man sitter med i 
församlingsrådet.

Minst fyra ordinarie leda-
möter och två ersättare per 
församling ska väljas.

– Men vi hoppas på fler. 
Deras uppgifter handlar i 
första hand om församlings-
livet, såsom gudstjänsten. 
Hit hör också diakoni, mis-
sion och inte minst undervis-
ning. I församlingsrådets 

uppgift ingår också att be-
sluta om kyrkorummet. Jag 
ser gärna en stor spridning i 
åldrar, säger Pär-Åke.

Minst tre träffar per termin 
ingår i uppgifterna. Pär-Åke 
understryker att man har en 
trevlig mötesgemenskap och 
det ges bra utbildningstillfäl-
len för den som är intresse-
rad.

– Man behöver inte foku-
sera på ekonomi eller fastig-
heter, konstaterar han.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 8 NOVEMBER 2017

Fira far
Söndag 12 november

”En far är en människa 

vars dagar lyses upp av 

sina barns leenden”

//Pam Brown

Gäller under v. 45

20%

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

på

Bäckefors
0530-600 35 

www.dohrners.se

Vad Far kan få 
från topp till tå

Skjorta+cardigan 399:-
Jeans  450:- 
Bomberjacka 699:-

plus mycket mer

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

Presentkort på
fotbehandling

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

� ll pappa!
Gehwol fotkräm 
+ bambusocka 

130:-

Tel. 0530-101 04

Stort urval 
av skjortor

Slipover
299.-

T-Shirt
130.-

från

från

Glöm inte Far

Parfymeri

Många fina 

erbjudande 

till farsdag, 

bl.a. från 
Davidoff

Vid köp av vår nya 
skäggolja så får ni en 
skäggkam på köpet

En kompakt och kvalitativ borrskruvdragare 
på 12 V, 2 x 1,5 Ah-litiumjonbatterier, snabb-
laddare.

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

Du har väl inte glömt Fars dag!
Skruvdragare

GSR 12V-15

Rek. ca pris 1 195:-

995:-

Med sensoralternativet kan lampan 
slås på och stängas av utan att du 
behöver röra lampan.

Pannlampa 
Led sensor

Rek. ca pris 695:-

595:-

  

Erbjudandet gäller tom. 11/11.

Torget
Matglädje i Mellerud

0530-109 05

Farsdagstårta
från Häljerud 6-8 bitar

100:- 
Gäller 10-11 nov. 2017

Vi har extraöppet
för utlämning av
beställningar 

på söndag
12/11 kl. 10-11

Jessica’s
Delikatesser
0530-133 13

Välkommen med 
er beställning!

Fira far med 

smörgåstårta

Mellerud långgatan 76 /   
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 lör 10-13
www.optimera.se

Grattis på Fars dag!
Sortiments-

låda

Just nu: 
199:– Just nu: 

499:–
Ord. pris: 659:–

Hushållsstege
Wibe Ladders

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

15%
på alla herrskor  
och plånböcker

Gäller 8/11-11/11
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Sagostund på höstlovet

Kajsa Westman 5 år och Alva-Li Olsson 4 år tyckte det var en rolig sago- 
och pysselstund.

Under höstlovet förra veckan 
anordnade biblioteket flera 
evenemang för barnen. På 
onsdagen hade man spök-
vandring, som tyvärr inte 
hade särskilt många delta-
gare. Filmen Sameblod visa-
des på Kulturbruket på Dal. 
I torsdags hade man sago-
stund med pyssel för barn 
mellan tre och fem år.

Erica Ribacke Sandberg 
läste ”Sagan om den under-
bara familjen Kanin och 
Farbror Elände”. Sedan fick 
barnen  tillverka små spöken 
av flirtkulor och vita servet-
ter.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
Barn från förskolan Lunden gästade biblioteket för att delta i sagostunden förra veckan. Sagoberättaren och 
barn- och ungdomsbibliotekarien Erica Ribacke Sandberg sitter till höger.

Lanserar ”Första hjälpen vid sorg”

I lördags kväll på Alla helgons dag lyste ljus och lyktor vackert på Holms kyrkogård strax norr om Mellerud.

En färsk Sifo-undersökning visar att många känner stor 
osäkerhet i mötet med andra människors sorg – och 
vill bli bättre på att vara ett stöd för vänner och kol-
legor. Därför lanserar Svenska kyrkan ”Första hjälpen 
vid sorg” genom ett utskick till mer än 2 000 svenska 
arbetsgivare.

Ta ansvar för kontakten
Lägg inte ansvaret för kontakten 
på den sörjande.
Bryt tystnaden
Många känner att det är svårt att 
höra av sig till någon som sörjer. 
Men det viktiga är inte vad vi 
säger, utan att vi bryter tystnaden.
Ge utrymme
Låt den sörjande vara i fokus och 
undvik att ta över med dina egna 
minnen och känslor.
Ta initiativ
Föreslå en vardaglig aktivitet, 
bjud på fika, kolla på film eller ta 
en promenad. Många som sörjer 
längtar efter en paus i sorgen och 
lite vanligt liv.
Visa närvaro
Många är rädda för att tränga sig 
på, men det är viktigt att tydligt 
visa att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad.
Ha tålamod
Varje sörjande har en egen sorge-
process, ha tålamod med det. Sorg 
har inget bäst-före-datum. Vissa 
saker måste berättas om och om 
igen som en del i att förstå och 
bearbeta sorgen.

TIPS FRÅN FOLDERN

– När det gäller sorg så har 
Svenska kyrkan alltid funnits 
där. Nu tydliggör vi det i den 
tid vi lever i. Vi har lång och 
god erfarenhet av att möta 

IOGT-NTO Mellerud träffades på Melleruds Museum den 29 oktober.

IOGT-NTO Mellerud. Sön-
dagen 29 oktober träffades 
25-talet medlemmar på Mel-

leruds Museum. Ordförande 
Ingvar Asp hälsar välkom-
men. Vi började med kaffe-

FÖRENINGSREFERAT
servering och under tiden 
informerade Gustaf Eriks-
son om muséets tillkomst 
och uppbyggnad. Gustaf är 
en central person i arbetet 
med samlingarna. Hem-
bygdsrörelsen är gammal i 
Holm och Järns socknar. In-
samlade föremål från byg-
derna är mycket värdefulla 
och intressanta. Dessa sköt-
tes tidigare av styrelsen och 
av intresserade medlemmar.

När sedan bygdens son, 
Olle Ljung återvände till 
hemtrakterna efter arbete i 
Göteborg, påbörjades arbe-

tet med att skissa upp hur 
samlingarna kunde åskådlig-
göras bättre. Olle är som 
bekant från Örs socken. Olle 
fick ett uppdrag av dåvarande 
styrelsen i slutet av 1970-ta-
let att med många frivilliga 
krafter att förverkliga arbe-
tet. Arbetet pågick under 
åren och den 7 maj 1985 
kunde museét invigas.

Museét och samlingar har 
under åren kompletterats och 
byggds ut.

Hembygdsföreningen har 
även tillgång till Stallet för 
olika verksamheter.

Deltagarna guidades runt i 
de olika rummen som speg-
lar hur man levde och bodde 
förr, allt från backstugan till 
högreståndsrummet. En 
hantverksgata som speglar 
sex olika yrken. Till muséet 
finns också instrument med 
mera från doktor Gustav 
Krok. Hans fru Ingeborg, var 
tandläkare och här finns 
bland annat undersöknings-
stol och instrument med 
mera från hennes mottag-
ning. Båda verkade under 
många år i Mellerud.

Vidare finns en stor släkt-

forskningsavdelning i loka-
lerna.

Ja, detta och mycket mer 
finns att bese i muséets sam-
lingar.  Uppmanar alla att 
göra ett besök och ta del av 
allt värdefullt som visas upp.

För tillfället fanns en ut-
ställning om Carl Oskar 
Borg. Känd som bland annat 
indianmålare, Borg var från 
Grinstad.

Till sist gjordes besök i den 
nyrenoverade tingshussalen. 

Text och foto: 
Evert Magnusson

det ingår i begravningsavgif-
ten. Prata med dina anhöriga 
om det så det inte kommer 
som en chock. Vi har ett så-
dant fall kanske varannan 
månad, förklarar Pär-Åke.

När en person avlider som 
valt att gå ur kyrkan, ska 
Svenska kyrkan egentligen 
inte erbjuda någon begrav-
ningsgudstjänst. Men vid 
vissa skäl kan man göra av-
kall på detta, det sker alltid i 
samråd med de sörjande.

– Då är det mer själavår-
dande att ha en begravnings-
gudstjänst. Annars blir det en 
borgerlig begravning, exem-
pelvis i Stallet eller en lik-

nande lokal, tillsammans 
med en begravningsentre-
prenör. Vid hastiga dödsfall 
är det vanligt att ha en av-
skedsstund på sjukhuset. 
Sedan kanske man väljer 
bort begravningsgudstjäns-
ten och går direkt till kreme-
ring eller gravsättning. An-
ledningen kan vara att man 
haft ett gott och fint avslut 
eller att man inte orkar gå 
igenom det igen. Detta är en 
trend vi ser allt oftare, säger 
Pär-Åke.

Konkreta tips
Första hjälpen vid sorg är en 
samling konkreta tips på så-

dant som medmänniskor, 
vänner och kollegor kan göra 
för den som sörjer. Tipsen 
utgår från Svenska kyrkans 
erfarenhet av att stötta männ-
iskor i sorg i olika faser i li-
vet. Syftet är att hjälpa till i 
mötet med andras sorg. För-
sta hjälpen-kittet erbjuds 
som affisch och broschyr och 
finns även på Svenska kyr-
kans webbplats.

Sifo-undersökningen byg-
ger på 4 200 intervjuer och 
har gjorts på uppdrag av 
Svenska kyrkan. Den visar 
att 95 procent anser att det är 
viktigt att finnas där för 
människor som sörjer, sam-

tidigt som många är osäkra i 
mötet med andra människors 
sorg. Nära sju av tio (68 pro-
cent) har upplevt att de inte 
vetat vad de ska göra eller 
säga till en person som sörjer. 
71 procent skulle vilja bli 
bättre på att möta människor 
som sörjer. Bland unga, 18-
29 år, uppger nästan fyra av 
fem (79 procent) att de vill 
vara bättre förberedda.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

människor under hela livet, 
säger Pär-Åke Henriksson, 
kyrkoherde i Melleruds pas-
torat.

De nya foldrarna delades 
ut den gångna helgen när 
många besökte våra kyrkor 
med anledning av Alla hel-
gons dag. Foldrar finns också 
att hämta i Kyrkans hus. Det 
går även bra att kontakta Pär-
Åke eller någon annan präst 
eller diakon.

– Broschyren är inte reli-
giös, utan allmänmänsklig. 
Ett utskick har gått till 2 000 
arbetsgivare och HR-chefer. 
Det är ett ypperligt material 
att lyfta vid personalsam-
lingar, det är bra personal-
vård. Många varken kan eller 
vågar prata om sorg på sina 
arbetsplatser, understryker 
Pär-Åke.

Ge dig tid att sörja
Han framhåller vikten av att 
ge sig tid till att sörja och 
prata om det som hänt. 
Svenska kyrkan har ett brett 
kontaktnät och bra relationer 
till människor, vilket under-
lättar när någon drabbats av 
sorg.

Vad händer när någon 
gått ur Svenska kyrkan?

– Man blir alltid gravsatt, 
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Barnkänga
Fodrad

75:-
/par

Nu i helgen lanserar vi nya Insignia Country Tourer och Grandland X, de senaste av 
våra fem premiärer. För att få plats med årets alla nyheter har vi just nu fyndpriser 
på lagerbilar av modellår 17. Välkommen till nya Opel – där framtiden är allas.

Bränsleförbrukning blandad körning: Crossland X 4,8-5,3, Grandland X 4,3-5,5,  Insignia 4,0-8,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Crossland X 109-121, Grandland X 111-127, Insignia 110-203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Erbjudandet 
gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriks-
garanti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal.

GRANDLAND X
Från 209 900 kr

CROSSLAND X
Från 171 900 kr

INSIGNIA COUNTRY TOURER
Från 307 900 kr

INSIGNIA GRAND SPORT
Från 229 900 kr
Tillägg Sports Tourer 8 000 kr

*

EXTRA LÖRDAGS ÖPPET 
11 november kl. 10-15Bengtsfors 

0531-719 98
Bäckefors 
0530-360 00 roybil.se

Villabrand i Bränna

Till vänster syns den drabbade villan i Bränna.

Larm om villbranden kom 
klockan 04.08 i måndags 
morse. När styrkorna 
från Åsensbruk, Mellerud 
och Brålanda kom till plat-
sen möttes de av en fullt 
utvecklad brand genom 
fönstren. 
Det var en granne, som 
skulle passa katterna, som 
upptäckte branden. Ingen 
person fanns inne i fastighe-
ten vid tillfället, förutom de 
två katterna. Grannen, som 
gått in i huset när denne upp-
täckte branden, stod på utsi-
dan när räddningstjänsten 
anlände och fick köras till 
Näl med ambulans för att 

Kommunen ställer 
om till biogasbilar

Melleruds kommun kom-
mer i samband med att en 
biogastankstation byggs 
vid E45 på Västerråda att 
byta sina personbilar mot 

gasfordon. I början av 
2018 blir det upphandling.
– Vi är med i Sveriges kom-
muner och landstings (SKL) 
upphandling av bilar och 

Melleruds kommun kommer att byta sina personbilar mot gasfordon.

kontrollera eventuella rök-
skador. 

Räddningstjänsten insåg 
att det brann för mycket för 
att kunna rädda villan, så de 
lät huset brinna ner under 
kontrollerade former. Äga-
ren är informerad. Polisen 

ska utreda brandorsaken, 
men grannen som larmade 
uppgav att det brann bakom 
väggen i köket. Misstanke 
finns att branden startade i 
kylskåpet.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Leif Carlsson

verksamheterna har fått se 
över sina behov. Det kommer 
att bli en hel del bilar som 
byts ut redan efter nyår, säger 
Patrik Tellander, förråd- och 
renhållningschef i Melleruds 
kommun.

Servicen på de nya bilarna 
räknar man med att kunna 
står för själv i kommunens 
egen serviceverkstad. Tidi-
gare har man haft avtal med 
en serviceverkstad för detta.

– Det är roligt att kommu-
nen går i bräschen när det 
gäller miljötänk. Vi ska för-
söka få in elcyklar för kortare 
resor inom tätorten också, 
säger Patrik Tellander.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Måndagen den 30 oktober 
hade Majblommans lokal-
förening i Åsebro årsmöte, 
där det gångna året gicks 
igenom, samt att det planera-
des inför nästa års försäljning 
av majblommor. Sara Söder-
blom fick fortsatt förtroende 
som ordförande och Jill Carls-
son fick även hon fortsatt 
uppdrag som kassör i lokal-
föreningen. 

Skolan hade i år 29 stycken 
säljare och summan de sålde 
för uppgick till 28 211 kronor. 

Mellerud klättrade i rank-
ningen i år, från fjolårets ni-
ondeplats och hamnade på en 
fin fjärdeplats av landets kom-
muner i antal insamlade kro-
nor per kommuninvånare med 
19,89 kronor. Lekebergs 
kommun toppade listan med 
hela 25,38 kronor insamlat 
per kommuninvånare. Melle-
ruds kommun består av tre 
lokalföreningar; Mellerud-
Kroppefjäll, Skållerud samt 
Åsebro.

Majblomman är Sveriges 

största barnhjälpsorganisa-
tion. Vi arbetar året runt för att 
förbättra barns villkor. Vårt 
mål är att alla barn ska få vara 
med och dela gemenskapen 
med sina kamrater i skolan 
och på fritiden. Majblomman 
samlar in pengar genom att 
barn säljer majblommor. Tack 
vare det kan vi dela ut bidrag 
till barn, informera om barns 
villkor och stödja forsknings-
projekt för att förbättra barns 
livsvillkor.

P.H. & A.C

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

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

renault.se

5
ÅRS
100 000 km

G
A
R
A
N
TI

Vinterhjul
ingår till 

lagerbilar**

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

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

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 

Ed
Verkstadsvägen 3 

Lysekil
Förrådsvägen 1 

Dingle
Kustvägen 1 

Åmål
Vänersborgsvägen 17 

Strömstad
Tångenvägen 1 

Helgöppet:  lördag 10-14, söndag 11-14 Helgöppet: lördag 10-14

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1 

Urval av lagerbilar till kampanjpris för snabb leverans.

    Ord. pris Nu pris 
Talisman Energy TCe 150 Zen EDC Automat Vit 269 300:- 244 900:-
Talisman Energy dCi 160 Intens EDC Automat Pärlvitmet 349 300:- 319 900:-
Koleos Energy dCi 175 Zen A 4WD Automat Silvermet 320 700:- 299 900:-
Koleos Energy dCi 175 Intens A 4WD Automat Grå 366 400:- 349 400:-
Kadjar 1,5 dCi 110hk Zen 4x2 Manuell Svartmet 239 300:- 224 300:-
Kadjar 1,5 dCi 110hk Zen 4x2 Manuell Gråmet 239 300:- 224 300:-

Öppet hus 11–12 november

Upplev en välutrustad 
familjebil till kampanjpris!

    Ord. pris Nu pris
Kadjar 1,2 TCe 130hk Zen 4x2 Manuell Gråmet 224 300:- 209 300:-
Kadjar 1,2 TCe 130hk Zen 4x2 Manuell Svartmet 224 300:- 209 300:-
Captur TCe 120 En Svensk Klassiker  Manuell Vit/Svart 238 700:- 199 900:-
Captur Energy TCe 90 Intens 5-d Manuell Vit/Svart 191 200:- 173 200:-
Captur Energy TCe 90 Intens 5-d Manuell Grå/Svart 195 200:- 177 200:-
Captur Energy TCe 120 ESK 5-d EDC Automat Vit/Svart 225 800:- 207 800:-

Fjärrvärmen är inkopplad

Tryckgropen under järnvägen där det krävdes ett djup på 5,5 meter. 
Foto: Privat.

Det är fagerlidshemmet, Fa-
gerlidsskolan, Markusgår-
den, gruppboendet på Maga-
sinsgatan och Ymers 
förskola som kopplats in. 
Även kvarteret Järven ingår.

– Två privata villor har 
också kopplats på sig. Det 
finns möjlighet till det om 
fjärrvärmeledningen går i 
gatan utanför huset, förklarar 
Peter Mossberg, fastighet- 
och fjärrvärmechef.

Kostnaden ska samman-
ställas, men Mossberg tror 
att projektet kommer att 

klara budgeten på cirka 7,5 
miljoner kronor. Kommunen 
har även fått bidrag från Na-
turvårdsverket för projektet.

– Vi fick gräva cirka 5,5 
meter under järnvägen och 
det gav en merkostnad, säger 
Mossberg.

Stor besparing
Fjärrvärmeprojektet kom-
mer att innebära en besparing 
på cirka 275 000 kronor om 
året för kommunen, men då 
ingår inte kvarteret Järven 
eftersom det inte finns några 

Undercentralen på Fagerlidshemmet. Här utvinns värme och vatten tappas så att det finns varmvatten i kranarna. Det är en hypermodern anlägg-
ning som kan kommunicera med kommunens datanät. Varje fastighet har en undercentral. Foto: Privat.

Installationen av fjärrvärme öster om järnvägen i Mel-
lerud är klar, värmen släpptes på för fyra veckor sedan.

siffror att jämföra med då det 
är ett nybygge.

Arbetet med fjärrvärmen 
har flutit på bra, enligt Moss-
berg. Rörtjänst i Mellerud 
har skött alla installationer i 
undercentralerna och monte-
ringen av vattenburet värme-
system på Markusgården och 
Fagerlidsskolan. Satsningen 

innebär en koldioxidminsk-
ning på 250 ton årligen och 
80 kubikmeter olja har tagits 
bort från förskolan Ymer 
samt Fagerlidshemmet.

– Vi har ett jättebra miljö-
arbete i Melleruds kommun. 
Nu tror jag vi kommer att ha 
ett maxuttag från fjärrvärme-
anläggningen, men det beror 

på hur vintern blir. Ligger 
snittemperaturen på minus 
15 grader i tre dygn eller mer  
får vi spetsa på med olja, 
förklarar Mossberg.

I Dals Rostock ska man 
byta ut oljepannan på Karo-
linerskolan och börja elda 
med pellets istället. Detta är 
nu ute på upphandling.

– När oljepannan är bytt på 
Karolinerskolan eldas det 
med olja bara i en enda kom-
munal fastighet och det är 
Frykens Trä, konstaterar 
Mossberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Kom in och provkör vårt lagerex.
• Bukplåt
• Vändbar förarplats
• Rutkil m.m.

Köp din nya John Deere skogsutrustad

Samtliga 5 och 6 serier 
finns som skogsutrustad

Mowikärror i lager
till specialpris!

Eget varumärke för grisarna

Hagsgårdsgrisarna är blandraser av Lantras/ Yorkshire och Duroc. De föds upp inomhus, på gårdens eget foder.

Hillevi Hagsgård på Gasebergsängen har 1 800 gris-
platser i sitt stall. Här växer 5 800 grisar till sig varje 
år av gårdens egenproducerade foder. Nu är ett eget 
varumärke på gång ”Hagsgårdsgrisen”.

Hillevi Hagsgård föder upp 5 800 
grisar per år. Nu får de ett eget 
varumärke; Hagsgårdsgrisen. 

– Tänk va kul det vore 
framöver att se vår 

påse även i affärerna 
i närområdet, säger 

Hillevi Hagsgård.

Onsdag 8 november 2017
Jord & Skog

TEMA

Hillevi Hagsgårds grisar 
föds upp på Gaseberg i Bol-
stad och slaktas i Brålanda. 
Smågrisarna köps från små-
grisproducenten Bergungen 
i Erikstad, 15 kilometer bort, 
som numera ägs av Dahl-
bergs slakteri. 

Nu har familjen Hagsgård 
precis börjat ett samarbete 
med KE Köttmästar’n i År-
jäng. Det är ett anrikt företag 
med rötterna i Göteborg, som 
på ett hantverksmässigt sätt 
förädlar köttråvara till pro-
dukter lämpliga för sommar 
eller vintersäsongen. 

Sommartid är det till ex-
empel mycket fokus på grill-
ning, vintertid är det mer 
rökta produkter som produ-
ceras. Hittills har man sålt 
mycket till Norge, nu satsas 
det starkt på den svenska 
marknaden. 

Gårdskött
Köttet från familjejordbru-
ket på Gaseberg ska säljas 
som gårdskött under namnet 
Hagsgårdsgrisen. ”Kötthal-
len” i Järfälla är den första 
kunden som i dagarna ska få 
premiärpåsarna levererade 
och även värmländska hand-
lare har visat intresse för det 
lokalproducerade köttet från 
Dalsland. 

Råvaran (halvfall) hämtas 
på Dahlberghs slakteri och 
förädlas hos KE  Köttmästar´n 
till korv och styckningsdetal-
jer. Köttmästar’n har även 
hand om försäljning och lo-
gistik.

– Med påsarna följer tan-
kesättet ”ta vara på hela gri-
sen”. Påsarna ska innehålla 
en lagom blandad kompott 
att ha i frysen, bara att sedan 
plocka från påsen, allt från 
sidfläsk och kotletter till 
karré.

– Våra grisar är uppfödda 
på egenodlad spannmål, 

åkerböna och rapsmjöl. 
Åkerbönan odlade vi redan 
innan vi började med grisar 
och jag har varit emot att 
använda soja till grisarna 
redan från början, säger Hil-
levi Hagsgård.

Faktum är att grisar troli-
gen växer bättre av soja, men 
Hillevi är övertygad om 
fördelarna med att inte köpa 
importerat foder utan odla så 
nära som möjligt och att 

slakta så nära som möjligt.
Hon tycker att grisar ska 

födas upp på ett hållbart sätt 
där man tar hand om grisen, 
tar hand om gödseln och ger 
den ett foder som också är 
hållbart odlat.

–  Det ska bli spännande att 
se hur det blir nu. Jag har 
alltid drömt om att sälja di-
rekt till konsumenten, detta 
känns som ett steg i rätt rikt-
ning. Grisarna härifrån är 

inte längre anonyma, säger 
Hillevi Hagsgård.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Korna har flyttat in i nybygget

Lena Stang håller koll på korna via datorn som bland annat talar om när 
de senast varit inne i roboten och blivit mjölkade.

Hela familjen Stang trivs i den nya ladugården. Lena och Niclas med barnen Elin, Alice och Nils.

Korna håller på att vänja sig vid nya rutiner. Det tar två till tre veckor och kräver passning dygnet runt.

I Lenas mobilapp finns data om korna. Bland annat ser hon vilka som bör bege sig till mjölkningsroboten snarast. Nils, Alice och Elin Stang gillar att göra rent spalten i väntan på att en robot ska installeras för denna syssla.

Sanna Frisk och Ida Sjögren, före detta elever på Nuntorp, jobbar med 
korna på Södra Kärr.

Ladugården har plats för 180 
kor, men i dagsläget är det 
106 som strosar runt i den 
och bekantar sig med sin nya 
omgivning. 

– Vi ville ha luft i systemet 
i början tills de vant sig vid 
de nya rutinerna. Vi är inne 
på andra veckan nu och det 
har varit pass dygnet runt för 
vi får fösa fram korna till 
mjölkningsrobotarna nu i 
början, säger Lena Stang.

Det är tyst och skönt i la-
dugården. Ingen  utgödsling 
som låter och inte heller hörs 

något slammer från grindar. 
Gödseln flyter med självfall 
ut mot en gödselpump i ena 
änden på byggnaden. Lena 
och Niclas Stangs tre barn 
Alice, 9, Nils, 7,  och Elin 4 
år är med och jobbar. 

Med gödselskrapor gör de 
rent på spaltgolvet mellan 
kornas liggbås. Det är höst-
lov och alla tre gillar kor och 
att var med. Här kommer 
snart en robot att göra jobbet, 
i väntan på den görs det ma-
nuellt.

Nu har korna flyttat i i familjen Stangs nybyggda ladu-
gård på Södra Kärr.

De befinner sig i inlärningsfasen av sitt nya liv i den 
moderna anläggningen och några har visat viss skepsis 
gentemot mjölkningrobotarna. Men de lär snabbt, de är 
inne på andra veckan nu och efter tre veckor brukar kor 
ha vant sig vid moderniteter.

Öppna långsidor
Frisk luft flödar in från de 
öppna långsidorna och korna 
tittar nyfiket ut på landska-
pet. Väderstationen som sit-
ter på taket styr ventilationen 
och gardinerna som går upp 
och ner. Det är fri sikt flera 
kilometer, solen skiner, en 
katt går förbi och i fjärran 
skymtar andra gårdar. 

Ett gäng dräktiga kvigor 

går i en grupp för sig. De är 
nyligen köpta från Bertil 
Andersson, Berget, Ny-
gårdsåker som lade ner sin 
mjölkproduktion för ett par 
veckor sedan, efter 50 år. De 
mjölkande korna från Bertils 
gård har redan funnit sig 
tillrätta i lösdriften bland 
korna på Södra Kärr.

En verkstol för klövvård 
står i mitten mellan två robo-
tar. En viktig detalj i en lös-
driftsladugård med mjölk-
ningsrobotar eftersom 
principen bygger på att korna 
rör på sig mycket, går till 
mjölkning, till mat och till 
vila. Klövarna måste fungera 
bra och behöver tillsyn då 
och då, inte bara de gånger 
då klövverkaren kommer.

Jobbet som nytt
– Detta är vårt sätt att byta 
jobb, att göra nytt och för-
bättra. Vi har hållit i bygg-
processen själva med hjälp 
av lokala entreprenörer och 
att nu arbeta här i den nya 
ladugården känns väldigt 
roligt. Vi har fått en helt an-
nan relation till korna, det är 
ett mycket trevligare sätt att 
jobba. Vi märker av deras 

personligheter på ett annat 
sätt och korna väljer själva 
sina kompisar, säger Niclas 
och Lena Stang.

Att inte vara bunden av 
mjölkning två gånger per dag 
innebär en mycket större fri-
het och det gör det också 
lättare att ha personal. På 
Södra Kärr jobbar två före 
detta nuntorpselever, Ida 
Sjögren och Sanna Frisk. 
Båda gick hästutbildningen 
på Nuntorp men har upptäckt 
att det är fördelaktigare löne-
mässigt att jobba med kor 
och ha hästarna som hobby. 

Produktionen ska öka
– Utmaningen nu är att få upp 
produktionen. Den bör öka 
från 12 000 kilo ECM per ko 
och år till 12 500 kilo när 
korna mjölkas oftare per 
dygn med robot. Och att 
mjölkpriset har stigit med en 
krona är välkommet. Det 
betyder 100 000 mer i måna-
den för oss, pengar som varit 
svårt för oss att få in på något 
annat sätt, säger Niclas och 
Lena Stang.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 8 NOVEMBER 2017

Kurödsvägen 5 UDDEVALLA  
Tel 0522-99950
andresenmaskin.se

VÄLKOMNA!

EU inför nya fördyrande trafikregler för Traktorer 1/1 2018!

Vi har ett fåtal traktorer kvar för leverans 
innan prishöjningen 2018!

MF4707 från 410.000:- Månadskostnad 3.465:-/mån*

MF 5609 från 510.000:- Månadskostnad 4.464:-/mån*

MF5712 från 610.000:- Månadskostnad 5.942:-/mån* 

Vi har även några större modeller inne.
*Gäller vid 20% kontantinsats resterande avbetalas 7 år annuitet (Följer stibor30 f.n -0,49%)

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

Maskinfirman som har det mesta för de flesta!

inklusive lastare

inklusive lastare

inklusive lastare

Vi sprutmålar din byggnad
med Falu Rödfärg Marcus Carlsson 070-658 10 39    

epost: marcus.carlsson@ftvbg.se

VÄNERSBORG

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

KRAFT OCH PRESTANDA

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET!

  
AUTOMOWER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 133 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

27.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/-20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

22.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 440
•  Ytkapacitet: 4 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

29.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 210 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

38.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER® 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

   Brålanda 0521-57 73 80 
 www.sodhaak.se

MOTORSÅG 445E
Stark allroundsåg för dig som 
värderar professionell kvalitet . 

45,7 cm3 • 2.1 kW • 5,1 kg

3.990:-
ORD. REK PRIS 6.000:- INKL . MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

MOTORSÅG 545
Motorsågen har banbrytande design 
och är full av råstyrka.

50,1 cm3 • 2.5 kW • 4,9 kg

5.990:-
ORD. REK PRIS 7.800:- INKL . MOMS

MOTORSÅG 550 XP®

Utvecklats för professionella skogs-
arbetare och kunniga markägare. 

50,1 cm3 • 28 kW • 4,9 kg

6.990:-
ORD. REK PRIS 8.500:- INKL . MOMS

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk som gör 
ditt skogsägande både lönsamt, tryggt och 
enkelt! Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Gör som en av Sveriges 
största skogsägare
Låt Stora Enso 
sköta din skog

Behöver du förbättra din väg?
Vi kan hjälpa dig med vägunderhållet

Kontakta oss för pris och rådgivning
Brittmarie 0531-719 03
Jan 0531-719 04

Vi levererar det mesta i grusväg för anläggning och byggnation

•Grusa vägen •Hyvla vägen
•Saltning •Dikning

VÄSTFRAKT

Jord & Skog
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Mössens och råttornas fiende

Patrick Eriksson har jobbat med skadedjursbekämpning i 22 år. Bilen är lastad med fällor och råttgift.

– Då lägger jag ut råttgift 
utifrån en behovsanalys. Gif-
tet läggs i trälådor och det är 
ovanligt att andra djur får i 
sig det, förklarar Patrick.

Är det inte farligt för kat-
ter?

– Jo, men katter äter inte 
spannmål. Mängden råttgift 
som dödar en mus, dödar inte 
en katt. Dessutom äter inte 
katter kadaver.

Anlita specialist
Patrick har en så kallad Klass 
1-utbildning. Folkhälso-
myndigheten beviljar till-

En del har råttor som keldjur, men de flesta anser att råttan är ett skadedjur. De tycker om att bo i sprängsten 
eller i fuktiga skräphögar.

Råttgiftet består av krossad vete och majs med rapsolja som smakför-
stärkare. Det gör att giftet smakar godare än ren spannmål.

Leif har Sveriges 
snyggaste kor

Nu är det fastslaget att 
Sveriges två snyggaste 
kor finns i tidningens 
utgivningsområde. Leif 
Larsson på Lundens gård, 
Gestad, Brålanda, vann 
nyligen på den nationella 
koutställningen i Skara. 
Svensk Holstein, SRB-för-
eningen samt rasklubbarna i 
Skaraborg, Bohuslän och 
Dalsland tillsammans med 
Uddetorps Naturbruksskola 
anordnade utställningen 
Sweden Nationals – Avels-
kon i Väst 2017. 

100-talet kvigor och kor av 
raserna SRB, Holstein och 
Jersey ställdes ut. 

De internationella domar-
na Francois Beuadry, Kanada 
och Zsolt Korosi, Ungern, 
var mycket nöjda med vad de 
fick se.

Leif Larsson på Lunden, 
som har Ayrshire & Holstein-
kor, har sedan barnsben varit 
intresserad av avel och är 
vida känd för sina fina djur.

– Jag har länge avlat på den 
här typen av mjölkko och 
trodde nog att 1267 La Cacy 
hade störst chans att vinna, 

men det är ju roligt med över-
raskningar, säger Leif.

Grand Champion
Leifs båda kor, förstakalva-
ren 1299 Pasta, med far 
Opportunity och morfar 
Showstar samt andrakalva-
ren 1267 La Cacy, med far 
Free Beer och morfar Bur-
dette, tog hem både Grand 
Champion och Reserv Grand 
Champion-titlarna inom 
SRB, för den kanadensiske 
domaren Francois Beaudry.

Lunden Ayrshire & Hol-
stein vann även besättnings-
klassen. De två vinnande 
korna plus 1135 Blomma, 
tidigare vinnare på nationell 
utställning på Elmia, bidrog 
till den utmärkelsen.

Tack vare många sponso-
rer kunde pengapris ges i år.

– Det är väldigt roligt att 
mitt intresse för ko-avel gett 
resultat och framgång. Ro-
ligt att ha de två snyggaste 
korna i Sverige, säger en 
mycket nöjd Leif Larsson.   

Marianne Karlsson

Sveriges två snyggaste SRB-kor. Grand Champion 1299 Pasta, till höger, 
visades av Ellinor Borgenvall. Reserv Grand Champion till vänster visades 
av avelskunnige ägaren Leif Larsson.

Leif Larsson med förstakalvaren 1299 Pasta som tilldelades titeln Grand 
Champion i Skara.

Daniel Larsson, som delar farfars ko-intresse, med andrakalvaren 1267 
La Cacy, som blev Reserv Grand Champion. 

Sedan 2008 driver Patrick 
Eriksson, Vänersborg, 
skadedjurbekämpnings-
företaget Aspera Nordic 
AB. Han har jobbat heltid 
i branschen i 22 år.
– Mina största kunder är 
lantbrukare med ekonomi-
byggnader. Jag har cirka 300 
lantbrukskunder. I höst har 
jag haft en galen anstorm-
ning av nya kunder, det beror 
framför allt på att Anticimex 
är på väg att fasa ut lantbruk 
som marknadssegment. De 
verkar inte intresserade av 
mindre kunder längre, berät-
tar Patrick, vars filosofi är att 
varje kund ska ha rätt pris, ju 
enklare desto billigare.

Arbetsområdet är hela 
Älvsborgs län, en 20-milsra-
die runt Vänersborg  – allt 
från stall och kyrkor till slott. 
Många kunder finns i Dals-
land, till exempel Håfab, 
Baldersnäs Herrgård, Falk-
holts Dalslandskrog, Dals-
lands Aktiviteter och Wärds-
huset på Dal. 

– Största upptagningsom-
rådet är södra Dalsland. Jag 
räknar mig som dalslänning, 
jag flyttade till Vänersborg 
från Dals Rostock för 17 år 
sedan och vi har ett torp i Ed, 
säger Patrick.

I avtalet med Aspera ingår 
två fasta besök per år; vår och 
höst. 

stånd att köpa och hantera 
råttgift. Det innebär att det är 
svårare för konsumenten 
idag att få tag i medel mot 
råttor och möss.

– Intentionen är att konsu-
menterna ska anlita specia-
lister för att bekämpa råttor, 
konstaterar Patrick.

Om jag har mycket råt-
tor på min gård, vad gör jag 
då?

– Anlita en specialist. När 
jag kommer till gården letar 
jag efter boplatser, de är näs-
tan alltid utomhus när det 
handlar om råttor. De är lite 
kräsna vad gäller val av bo-
plats. Råttor avskyr att 
springa på öppna ytor, så de 
bor nästan alltid i sprängsten 
eller i skräphögar med väta, 
i regel i direkt anslutning till 
byggnader. Högar med bråte 
är perfekt för råttor. Om det 
ligger plåtar eller växer högt 
gräs så har råttor gärna sina 
gångar där, säger Patrick.

– Råttor trivs även vid vat-
tendrag där det finns hålighe-
ter, tillägger han.

Saneringen
När Patrick hittat boet startar 
saneringen. Ett skum läggs ut 
som fastnar i gnagarens päls 
när den passerar. Gnagaren 
får sedan i sig bekämpnings-
medlet när den putsar sin 
päls.

Ofta är det samma kunder 
som har problem med råttor, 
eftersom de har ”råttvänliga” 
boendemiljöer vid sina 
byggnader.

– Bästa lösningen för att bli 
av med problemet är att städa 
och lägga på makadam. Då 
slipper du använda bekämp-
ningsmedel. Det är bara att 
höra av sig till mig så ger jag 
tips och råd, poängterar Pa-
trick.

Han jobbar inte längre med 
bostadshus, då det i regel 
ingår skadedjursbekämp-
ning i hemförsäkringen. Då 
sker insatsen när problemet 
uppstått. Patrick jobbar en-
bart förebyggande.

– Men jag har hyreshus 
som kunder, det är hyresvär-
den som ansvarar för sane-
ringar.

På hotell och i restauranger 
kan flugor vara ett problem, 
då placerar Patrick ut ljusfäl-
lor. Ett UV-ljus som lyser 
dygnet runt med klisterski-
vor där flugorna fastnar.

Vid renovering av avlopps-
system ökar råttproblemen. 
De blir då skrämda och flyr 
in i bostadshus.

– Sommartid kan de 
springa in genom öppna dör-
rar, avslöjar Patrick.

Kan leva på företaget
Fram till för ett år sedan hade 
han anställd personal, men 
då blev kundstocken såpass 
stor att Patrick själv kunde 
leva på den.

 – Jag har en plan, att en av 
mina söner som tog studen-
ten i år först ska ut och testa 
på yrkeslivet. Sedan hoppas 
jag han börjar i företaget. 
Ivar har sommarjobbat fyra-
fem år hos mig och är intres-
serad, berättar Patrick.

Om utvecklingen fortsät-
ter som den gjort blir det 
aktuellt att anställa personal 
igen, så att Patrick kan fri-
göra tid till försäljning.

– Det är ett fantastiskt fint 
jobb. Lagret finns i Väner-
parken, resten finns i datorn 
och mobilen. Jag behöver 
inget kontor, säger Patrick.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog
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Bevara Takvård
Avdödar, rengör och förebygger påväxt

Ring
Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82  Gert Carlsson

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

070-641 57 02 • www.solenergiinvestuddevalla.se

Genom att investera i solenergi, 
investerar du för kommande 

generationer

Vi erbjuder en bekymmersfri installation och

tar ett helhetsansvar från projektering till 

installerad solcellsanläggning i drift

Den gamla lantbruksskolan Nuntorp ska bli ett företagscenter 
och Swedish Agro Machinery blir det första företaget som ska 
etablera sig där. Redan idag har vi säljare Lennart Eriksson som 
arbetar som säljare i Dalsland och vi har även möjlighet till mobil 
service i området. 

claas.se

Vi etablerar oss på Nuntorp i vår.

Lennart Eriksson
säljare Dalsland
Telefon: 072-748 70 93
leer@sa-machinery.se

  DALSLAND

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Friskvårdsservice och Lantmännen 
Maskin Classic Service 5+

Alltid 
nära

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: 
Nils Högberg 010-556 26 29
Reservdelar / Verkstad: 010-556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Nu är det dags att boka Friskvårdsservice på dina maskiner. Till dina traktorer som 
är äldre än 5 år erbjuder vi Lantmännen Maskin Classic Service 5+. Kontakta oss 
för mer information eller besök vår hemsida.

LH
17

11

Svärd- och 
kedjepaket
Oregon
1 st svärd & 2 st 
kedjor 15”

371:-
exkl moms

Skyddsstövel
Oregon Yukon

495:-
exkl moms

Tebbe 
universalspridare

Nyhet!

Jord & Skog
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Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2018

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

ÅF-YTA

Vid köp av en ny 

Honda ATV Traktor 2017:

PLOGBLAD 

PÅ KÖPET 

Värde 4.750,-  

(3.800,- exkl. moms) 

Montering ingår.

Gäller t.o.m. 31/12 eller  

så länge lagret räcker.

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

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

Gallringsarbete med skördare
Utför även manuellhuggning, skotning och 

röjningsarbete. Innehar Grönt kort,

kontakta Emil 072-746 18 24 

Dikesklippning 
utföres med slagkraftsaggregat. 
Kontakta Rasmus  076-119 91 07

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

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

Gallringsarbete med skördare
Utför även manuellhuggning, skotning och 

röjningsarbete. Innehar Grönt kort,

kontakta Emil 072-746 18 24 

Dikesklippning 
utföres med slagkraftsaggregat. 
Kontakta Rasmus  076-119 91 07

KG Svets & Maskin AB
 Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.
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Stark tilltro på biogas-framtidens energi
I Biogas Dalsland Eko-
nomisk Förening har 
tankarna gått om att 
utöka verksamheten. En 
arbetsgrupp har därför 
arbetat med frågan; vilka 
förutsättningar och in-
tresse som finns, vad man 
behöver ta hänsyn till och 
till sist men inte minst 
ekonomin kring det hela.
Man tror det hela ligger rätt 
i tiden. Försäljningen av bio-
gas ökar och Trollhättan 
Energi vill ha mer. I Dalsland 
med omnejd byggs nu fyra 
stycken tankstationer för 
biogas, varav en i Mellerud, 
och i Trollhättan byggs det en 
för tung trafik. Kommunerna 
undersöker som bäst sina 
upphandlingar kring avfal-
len och regeringen vill satsa 
på gödselbaserad biogas där 
man också lämnar ett så kall-
lat metanreduceringsstöd. 

Mitt på den bördiga Dal-
boslätten produceras framti-
dens energibehov och man är 
efter de första fem åren väl 
förberedd för ännu ett pro-
jekt. Man har lärt sig mycket 
på vägen. Att få fram gas från 
gödseln är inte vilken skitsak 
som helst, det är en mycket 
känslig process. Det gäller 
att få fram en bra mix och det 
är väldigt noga med jämnhe-
ten i substratet.

Har hållit information
Ett informationsmöte har nu 
hållits för intresserade lant-
brukare, främst kring place-
ring av eventuell ny biogas-
anläggning. Här krävs en stor 
anläggning där avfallet kan 
hygieniseras. Man eftersträ-
var också ett rejält avstånd 
till annan byggnation, radien 

Per-Olof Hilmér visar på framtidens energi – biogas och vindkraft.  

Förstudie har startat

runt biogasanläggningen är 
minst 500 meters fribelägen-
het. För den enskilde lantbru-
karen gäller att denne ska 
kunna leverera en gång per 
vecka, det ska vara lätt att 
komma fram med lastbil och 
man ska kunna ta återkoms-
ten ”rötresten”.  

– Det är viktigt att poäng-
tera, säger Per-Olof Hilmér, 
att än är inget beslut fattat. Vi 
tror starkt på gasen och nu 
startar vi en förstudie. 

Per-Olof har tillsammans 
med Tomas Sylvesson, Ric-

hard Johansson och Nils-
Erik Johansson ingått i Bio-
gas Dalslands arbetsgrupp 
och nu lämnar man över för 
vidare utredning. 

Främst kommer miljö-
aspekten in och detta kom-
mer Boel Carlsson, Salbo 
Miljökonsult, att arbeta med. 
Samtidigt tar ett projekt vid 
där man ska titta på avtal, 
platser, logistik, substrat, 
kalkyler och affärsplan. 

Till en del tar man här hjälp 
av en konsult. Vad gäller 
substratet arbetar man efter 

hypotesen 50 procent gödsel 
och 20 procent hushållsav-
fall. Resterande tänker man 
sig komma från slakteri-, 
ärt- sprit- godis- och glass-
tillverkningsavfall.  

Miljön framför allt
– Det är viktigt att den gödsel 
vi producerar på Dalboslät-
ten blir kvar här. Det bidrar 
till den biologiska och miljö-
mässiga processen positivt, 
säger Per-Olof och fortsätter 
med ett leende:

 – Och det luktar betydligt 
mindre när vi sedan sprider 
den på åkrarna. 

Per-Olof talar också om 
vikten med sorteringen av 
hushållsavfallet. 

– När det gäller matavfall 
är det ytterst viktigt att detta 
läggs i papperspåsar, plast 
går ej att hantera. Om alla 
hanterar sitt matavfall rätt så 
blir det till en stor tillgång i 
biogasprocessen.

När vi kommer in på de 
ekonomiska aspekterna me-
nar Per-Olof att en förutsätt-

ning är att det går ihop och 
ger fördelar. 

– Men en nog så viktig 
aspekt är att vi med gott sam-
vete kan lämna efter oss en 
god miljö till efterkommande 
generationer, till våra barn 
och barnbarn. Svenska och 
norska bönder är klart före-
gångare när det gäller arbetet 
kring miljö, antibiotika och 
hälsa inom jordbruket, av-
slutar han. 

Ing-Marie Norrman

Jord & Skog
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Jörgen Andersson   
Åmål – Mellerud  
0702-29 21 71
Anton Johansson  
Bäckefors  
0705-94 68 31

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

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

Allt fler ladugårds- och hustak 
blir till solenergianläggningar

för att sprida kunskapen om 
solel, fler installationer på 
taken är väl synliga och ökar 
medvetandet om solel. 

Priserna har gått ner och 
effektiviteten på solcellerna 
har ökat de senaste åren. 

De statliga stöden, skatte-
avdrag och elhandlare som är 
villiga att köpa överskottsel 
bidrar till att affären kan bli 
lönsam. 

Fortfarande är det osäkert 
hur mycket installationerna 
ökar marknadspriset på fast-
igheten, men de flesta är 
överens om att det påverkar 
fastighetsvärdet uppåt. 

 – En annan fördel är att 
man inte blir lika beroende 
av elpriset. Ökar priset blir 

värdet på den el du produce-
rar högre. Sedan får man inte 
glömma miljöaspekterna, en 
investering i en solcellsan-
läggning är en investering för 
den jord vi lever på och en 
investering för våra barns 
framtid, säger hon.

Totalentreprenör
Solenergi Invest är totalen-
treprenör i solenergianlägg-
ningar och fixar allt från in-
stallation till pappersarbetet 
kring handeln med elen. 

– Vi köper anläggningen 
”nyckelfärdig” och tanken är 
att vi ska tjäna in kostnaden 
på sikt. Investeringen går på 
210 000 kronor, plus moms, 

Per-Göran Asp, flankerad av Ted Eriksson och Richard Salonen, Uddevalla 
Plåtslageri, Solenergi Invests samarbetspartner.

56 solpaneler sätts på taket i sydostläge med 96 procents instrålning.

Solenergin är på fram-
marsch världen över och 
Sverige är inget undantag. 
Det internationella ener-
giorganet IEA beräknar att 
solenergin kommer att stå 
för en fjärdedel av jordens 
energiproduktion 2050.
Att det lönar sig med solen-
ergianläggningar även i Nor-
den är konstaterat. Sverige 
har 1 000 – 2 000 soltimmar 
per år vilket betyder 800 –  
1100 kilowattimmar per 
kvadratmeter. 

Det finns väldigt många 
tak som lämpar sig väl att 
sätta solpaneler på. Stora 
rejäla ytor på ladugårdar, 
maskinhallar, uthus och vil-
lor. 

Ett södertak med 45 gra-
ders lutning har 100 procent 
instrålning, vetter taket mot 
sydost är instrålningen 96 
procent, en södervägg har 72 
procent, på ett platt tak är det 
89 procent instrålning.

56 paneler i Kambol
Förra veckan sattes det sol-

paneler på taket till en ma-
skinhall i Kambol hos famil-
jen Asp. 56 paneler ska 
producera ett komplement 
till hushållets egen förbruk-
ning på 14 400 kilowattim-
mar per år. 

Sommartid, då ett över-
skott uppstår, säljs elen. 

Det är företaget Solenergi 
Invest i Uddevalla som med 
sina samarbetspartners gör 
jobbet. Det är inte första 
gången de installerar en sol-
energianläggning i melle-
rudstrakten. 

– Detta är den fjärde an-
läggningen vi sätter upp i 
Mellerud i år och vi har för-
frågningar på fler. Intresset 
har ökat markant, säger Mar-
garetha Eriksson som driver 
företaget. 

Producerar el
Att intresset för solceller 
ökat, förklarar Margaretha 
Eriksson, beror på flera orsa-
ker. Kunskapen om solceller 
har ökat, energirådgivare i 
kommunerna arbetar aktivt 

minus det solcellsstöd som 
kan sökas från Länsstyrelsen 
eller Jordbruksverket, säger 
Per-Göran Asp.

Länsstyrelsen betalar 20 
procent av investeringskost-
naden i stöd för privatperso-
ner och 30 procent för före-
tag. 

Den som söker stöd från 
Jordbruksverket kan få 40 
procent av investeringen i 
solcellsstöd. 

Familjen Asp beräknar att 
kunna sälja cirka 5 000 kilo-
wattimmar per år och deras 
pris per kilowattimma ligger 
idag på 90 öre.  De får en 
skattereduktion för över-
skottselen på 60 öre. Därutö-
ver kommer de att sälja elcer-
tifikat och ursprungsgarantier 
för hela produktionen. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

3 OLIKA 
PTO VARVTAL

4400 kg
lyftkapacitet

INTEGRERAD 
FRONTLASTARE

6500 kg
maxbelastning

40 KM/H 
ECO

konstantvarv

NY  UNIK 
VAGNSBROMS

Kompatibel med dagens 
och morgondagens vagnar

Allt 

T5

Allt 
du behöver

* Gäller utvald T5 modell.  Mervärdeskatt t i l lkommer och sedvanlig kreditprövning gäller. För mer information kontakta din återförsäljare.

Blir din för under
100 kr. om dagen*

6500 kg maxbelastning – Lastarförberedd – 3 varvtals PTO = alltid optimal inställning – 4400 kg lyftkapacitet – Välj just din mo-
tor och transmission – Erkänt bränslesnål -  40 km/h ECO - Konstantvarvsfunktion – Nyutvecklad och klassledande vagnsbroms 
som fungerar till vagnar med både enkel och dubbel hydraulisk styrkrets – TMR ready fullt ut.

NU KAN DU LÄTT ANPASSA DIN T5 JUST FÖR DINA BEHOV OCH FÅ UT JUST DET DU VILL.

Upplev nya New Holland T5 hos din New Holland återförsäljare
- Ett återförsäljarnät med ambitioner utöver det vanliga

www.newholland.com

är enär en

ERIKSTAD | 0530-512 50 | BJÖRNEBOL ERIKSTAD
FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

Jord & Skog

Intresset för solceller ökar, priserna har gått ner och det finns stöd att 
få för installationen. 
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Positiv tro på skogsgårdens lönsamhet

Tron på lönsamheten i privatskogsbruket de närmaste tre åren är positiv. 54 procent tror på god lönsamhet framöver.

Skogsgårdens lönsam-
hetsrapport är en rapport 
från LRF Konsult som 
grundar sig på svenska 
skogsgårdars balans- och 
resultatrapporter. Lön-
samheten presenteras i 
form av skogsnetto, vil-
ket är skogliga inkomster 
minus skogliga utgifter. 
I denna rapport beaktas 
lönsamhet kontra timmer- 
och skogsmarkspriser.
Här följer ett sammandrag ur 
rapporten:

Skog som företag
Att äga skog innebär också 
att vara företagare. Som 
skogsägare är det ändå inte 
säkert att man tar alla beslut 
efter strikta ekonomiska fak-
torer. Varje enskild skogs-
ägare har egna preferenser 
och idéer till varför och hur 
de vill bruka sin skog. 

Enligt Skogsbarometern 
2016 anser hela 40 procent 
att känslan av att äga skog är 
mest betydande i sitt skogsä-
gande, därefter kommer den 
långsiktiga investeringen 
samt rekreation och jakt.

Tidsaspekten är mycket 
väsentlig för skogsägaren, 
det är långt mellan investe-

ringens kostnader och intäk-
ter, att producera virke tar tid. 
Lägg då även till de beslut 
man tidigt måste fatta med 
stor osäkerhet vad gäller 
virkespriser, framtida lag-
stiftning och skogens ut-
veckling, så förstår man att 
det företagande som skogs-
ägaren bedriver kan vara 
komplext.

Ägarna av skog
Av Sveriges skogsägare så 
har de flesta förvärvat sin 
skogsfastighet från föräldrar 
eller syskon, men andelen 
som köper på den öppna 
marknaden ökar samtidigt 
som lönsamheten blir allt 
viktigare. Det finns ett ökat 
intresse att köpa mer skog för 
dem som redan äger skog, 
men även för dem som ser 
skogen som en långsiktig 
säker kapitalplacering. 

Tron på lönsamheten i 
privatskogsbruket de när-
maste tre åren är positiv, där 
54 procent tror på god lön-
samhet framöver. Andelen 
som bor på sina fastigheter 
blir färre, så kallade distans-
skogsägare ökar. (Källa: 
Skogsbarometern 2016)

• Medelskogsnettot för hela riket är 99 900 kronor under 2016.
• 4,8 procent av de totala skogsintäkterna återinvesteras i medeltal i 
skogsvård 2016.
• Skogsgårdarna i norra Sverige har en betydligt lägre belåningsgrad än mitt 
och syd.
• Skogsgårdar i norr har en högre andel av de totala intäkterna från skogen 
än skogsgårdarna i resten av landet.
• Belåningen hos skogsägarna sett till hela riket har ökat cirka 45 procent 
mellan åren 2007 – 2016.
• Den ökade belåningen har troligtvis lett till köp av ytterligare mark.
• Medelskogsmarkspriserna för hela riket har fortsatt att öka trots att både 
medelskogsnettot och timmerpriserna har sjunkit sedan år 2015.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN

Ekonomin i skogen
Vad menas med skogsnet-
to? Skogsnettot ska bland 
annat räcka till övriga kost-
nader för skogen som räntor, 
skogsbilvägar, reparationer, 
underhåll och inte att glöm-
ma – det egna arbetet.
+ Intäkter från skogen
– Kostnader för skogen
= Skogsnetto

Skogsnettot hos skogsgår-
darna ligger idag på en lägre 
nivå än år 2007. Samtidigt 
ligger timmerpriser och 
skogsmarkspriser på en hö-
gre nivå än 2007. En förkla-
ring till detta kan vara att 
avverkningskostnaderna har 
ökat de senaste åren. 

Vi ser att skogsmarkspri-
sernas utveckling har följt 
timmerprisernas utveckling 
fram till år 2015, då vi kan 
utläsa en nedgång i timmer-
priserna medan skogsmarks-
priserna visar en uppåtgåen-
de kurva. När det gäller 

skogsmarkspriserna har 
marknaden inte heller tagit 
hänsyn till den lägre di-
rektavkastningen i form av 
skogsnetto. 

Detta beror troligtvis på att 
vi de senaste åren haft låga 
räntenivåer samt att skogs-
fastigheters värdeökning 
historiskt sett varit mycket 
god. 

Hur mycket återinveste-
ras i skogsvård? 

Medeltalet för hur stor del 
av de totala intäkterna från 
skogen som Sveriges skogs-
gårdar återinvesterar i skogs-
vård är 4,8 procent (5 600 
kronor) av den totala intäkten 
från skogen. Skogsvård av-
ser i detta fall markbered-
ning, plantering och röjning. 
De kostnader som är medräk-
nade är betalda kostnader 
och inte det egna arbetet, 
vilket kan skilja sig väldigt 
mycket beroende på intresse, 
kunskap, ålder, närheten till 
fastigheten medmera.

De svenska skogsgårdarna 
2016 är mest självverksam-
ma vad gäller hjälpplante-
ring, nästan 80 procent av 
skogsägarna utförde det 
själva. Därefter följer röj-
ning som 54 procent utfört 
själva och plantering utförde 
33 procent. 

Markberedning är den 
skogsvårdsåtgärd som en-
dast nio procent utför själva. 
Detta betyder att kostnaden 
för skogsvård och hur myck-
et som återinvesteras egent-
ligen är högre i verkligheten, 
men eftersom kostnaden för 
eget arbete aldrig får tas med 
så saknas det i resultatrap-
porten.

Kostnader för skogsvård i 
Sverige 2016 är i medeltal  
2 233 kronor/hektar för 
markberedning, 5 356 kro-
nor/hektar för plantering och 
2 503 kronor/hektar för röj-
ning. (Källa: Skogsstyrel-
sen)

Skogskontot viktigt  
för skogsgården
Syftet med skogskonto är att 
kunna dela upp skogsin-
komster under flera år, för att 
årligen kunna jämna ut resul-
taten. Genom skogskontoin-
sättning finns möjligheter till 
ett mer rationellt skogsbruk 
genom större avverkningar.

De pengar som finns på 
skogskonton är pengar som 
kommer att antingen återin-
vesteras i företaget eller skat-
tas fram under en tioårsperi-
od. Skogskonto används 
frekvent av landets skogs-
gårdar, eftersom det är ett 
viktigt verktyg för möjlighe-
ten till att återinvestera, för-
bättra, utjämna inkomster 
mellan åren samt möjlighet 
till att bruka sin skog mer 
rationellt.

Sammanställt av  
Thomas Johansson,  

LRF Konsult, Mellerud

Barn ska inte köra fyrhjuling – många skadas

Många lantbrukare känner sig stolta att barnen klarar av att köra gårdens maskiner och acceptansen för 
riskerna är ofta hög. Foto: Valentin Baat.

Enligt statistik samman-
ställd av Trafikverket skada-
des ungefär 7 000 personer i 
olyckor med fyrhjuling un-
der åren 2007-2010. Nära   
3 000 av dem var barn under 
15 år, där flera fått allvarliga 
skador eller till och med om-
kommit.  Det kan vi inte ac-
ceptera.

– Vi deltar i en större sats-
ning för att minska olyckorna 
med fyrhjuling och ville 
förstå varför det var så 
mycket olyckor med barn 
eftersom de inte ens ska köra 
de här fordonen. Vi ser att 
mycket handlar om att för-
äldrarna inte förstår riskerna, 
säger Maria Wedin, trafiksä-
kerhetsexpert på Länsför-
säkringar.

Inom lantbruket
Resultatet av forskningsstu-
dien, som bygger på djupin-
tervjuer med både föräldrar 
och barn, visar bland annat 
att riskacceptansen bland 
föräldrar, särskilt inom lant-
bruket, är hög. Det beror till 

viss del på gamla normer att 
barnen tidigt ska hjälpa till. 
Många känner sig till och 
med stolta att barnen klarar 
av att köra gårdens maskiner. 
Kunskapen om regler och om 
fyrhjulingarnas egenskaper 
brister också.  

– De fyra hjulen ger ett 
falskt intryck av stabilitet, 
vältrisken med dessa tunga 
fordon är stor, samtidigt som 
de snabbt kan komma upp i 
höga farter, säger Maria We-
din.

De flesta olyckorna är 
singelolyckor och beror på 
att barnen tappat kontrollen 
över fyrhjulingen och an-
tingen kört in i något, som ett 
träd eller en sten, eller vält. 
Kombinerat med höga farter 
kan det få ödesdigra konse-
kvenser.

–  Vårt budskap till föräld-
rar och vuxna är att aldrig låta 
barn eller tonåringar utan 
förarbevis köra. Det är inte 
bara olagligt utan förenat 
med stora risker. Vi gör flera 
aktiviteter för att minska 

olyckorna och har bland an-
nat tagit fram en film med ett 
verkligt fall, säger Maria 
Wedin.

Snåriga regler
Reglerna för fyrhjulingar är 
snåriga eftersom de kan vara 
registrerade som moped, 
motorcykel eller traktor. 
Transportstyrelsen är ansva-
rig för regelverket. Handeln 
borde ta ett större ansvar. 
Fyrhjulingar som drivs av 
riktiga motorer marknads-
förs som leksaker för barn 
trots att barn egentligen inte 
får köra dem, utom i undan-
tagsfall.

– Ingen förälder skulle 
sätta en tolvåring på en 500 
kubiks motorcykel. Men en 
fyrhjuling med samma mo-
torstorlek och 50 hästkrafter 
släpper man iväg barnen på. 
Det är bättre att motorintres-
serade barn börjar köra ett 
tvåhjuligt fordon i en motor-
klubb när de har rätt ålder 
inne, säger Maria Wedin.

40 procent av de som ska-
das i olyckor med fyrhju-
lingar är barn under 15 år. 
Många skadas svårt och 
även i år har dödsolyckor 
inträffat. 

De flesta fyrhjulingar kräver 
förarbevis och det är inte 
lagligt för barn att köra, men 
en nyligen presenterad forsk-
ningsstudie visar att många 
föräldrar inte känner till 

reglerna, underskattar ris-
kerna och överskattar bar-
nens förmåga. Nu behövs en 
kunskapshöjning för att 
minska de många allvarliga 
olyckorna.

Jord & Skog
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Bränsleförbrukning blandad körning: 6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 156 g/km (V90 T4 aut). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofi nans Bank, Volvo Serviceavtal, Vinterhjul och Volvo-
kort med drivmedelsrabatt ingår. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter och Vovia försäkring tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Inclusive Billån: 20 % kontant, 84 månader. 4,95% ränta 5,06% effektiv ränta. Volvo 
Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Volvia försäkring tillkommer. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Med reservation för tryckfel och slutförsäljning. 

VOLVO V90: AWD OCH AUTOMAT TILL KAMPANJPRIS
Nu lanserar vi V90 med starka bensinmotorn T4 och automat till ett mycket attraktivt pris. Du som 
väljer diesel kan komplettera med automat och AWD till kampanjpriser. Välkommen i helgen när hela 
bilhallen är fylld av erbjudanden.

VÄLKOMMEN TILL 
EN ÖPPETHELG FYLLD 

MED ERBJUDANDEN
NYA VOLVO V90 T4 KINETIC AUTOMAT 

HELGKAMPANJ ENDAST 299 900:-

Prisexempel Pris Ord. pris Billån Privatleasing 

Volvo V90 T4 Kinetic Automat  299 900:- 332 900:- 3 585:-/mån   

Volvo V90 T4 Business Automat  318 700:- 351 700:- 3 795:-/mån 4 995:-/mån 
inkl Klimatpaket och Volvo On Call 

    Ord. pris  Nu Pris 

1 st S60 D3 BA R-Design Aut Svart 389 800:- 319 900:-
3 st S90 D5 AWD Inscription Aut Blå 694 690:- 549 900:- 
3 st V40 CC D2 Business Advanced Aut Blå 304 300:- 269 900:- 
1 st V40 D2 BA R-Design Man Blå 322 700:- 279 900:- 
1 st V40 CC D2 BA Summmum Aut Röd 359 200:- 319 000:- 
1 st V40 D2 Inscription Man Svart 344 500:- 289 900:- 
2 st V90 CC D5 AWD Pro Aut Brun 675 985:- 589 900:- 
3 st V90 CC D5 AWD Pro Aut Silver 618 800:- 529 900:- 
2 st  V90 D5 AWD Inscription Aut Grå 692 500:- 589 900:-
1 st  V90 D5 AWD Inscription Aut Svart 631 500:- 529 900:- 

SNABB LEVERANS. BÄSTA PRIS. Slutförsäljning av modellår 2017.   

Du hittar komplett aktuell lagerlista på vår hemsida.

TILL ALLA MODELLER: VINTERHJUL 4 900:-
Vinterdäck på Volvo Original alu.fälg för endast 4 900:- 
Gäller vid beställning av ny Volvo modellår 2018 t.o.m. 30 nov 2017. 
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Köp dina däck under tävlingsperioden

1-30 november 2017

TÄVLA MED POINT S

Köp 4 Winterstar ST och svara på
tre frågor för att vinna ett presentkort

på Preem laddat med 500 kr

Med tanke på senaste tidens 
prat och förslag om hur sjö-
bodarna i Sunnanå ska bli 
mer attraktivare påstås det att 
om man bara ges möjligheten 
till egen båtplats i anknyt-
ning till sin bod så kommer 
allt lösa sig. Problemet är nog 
snarare belägenheten till di-
verse bekvämligheter såsom 
serviceutbud av olika slag 

och miljön runt omkring 
dessa bodar. 

Vem lockas av att köpa en 
sjöbod där sjökanten består 
av massa sprängsten, där 
man inte kan bada i direkt 
anslutning till sin sjöbod? 
Det finns väl ingen som fin-
ner badvattnet i hamnområ-
det som attraktivt?  

Så det är nog inte bristen 

på båtplats som ligger till 
grund för det svala intresset. 
På kusten säljs sjöbodar som 
smör i solsken och priserna 
vet inga gränser. 

Man kan dessutom se sin 
fot när man sticker ner den i 
vattnet. 

K Johansson Mellerud

Sjöbodarna i Sunnanå

Islam! Inte en fråga om gott 
och ont!

”Islam på gott och ont” 
skriver Rolf Lindh i sin 
rubrik till det debattinlägg av 
honom som fanns med i 
förra veckans tidning. 

Islam är inte en fråga om 
gott och ont! Islam är respekt 
för andra, islam är förlåtelse, 
Islam är förståelse, islam är 
ödmjukhet och islam är fred. 
Detta faktum märks mycket 
tydligt när man läser den 
Heliga Koranen och när man 
lär känna islam för vad islam 
egentligen är. 

Det går inte att dela upp 
islam i gott och ont eftersom 
islam inte har en ond sida. 
Människan har en ond sida 
men den ska inte islam ankla-
gas för att ha skapat. Islam 
försöker däremot att via sitt 
budskap att vägleda männis-
kan från sina onda, själviska 
och destruktiva beteenden 
och få henne att bli en individ 
som alltid visar respekt och 
ödmjukhet inför allt levande 
på jorden oavsett religion 
eller etnicitet. 

Islam kan inte beskrivas 
genom andra böcker eller 
publiceringar än den Heliga 
Koranen. Islam är inte vad 
islamologer läser sig till på 
universitet genom att läsa 
andra författares texter om 
islam. Islam kan inte heller 
förstås eller förklaras av so-
ciala medier eller tidningar 
eller journalistik som följer 
en agenda som bestäms av 
allt annat än djup förståelse 
för religion. 

Vi dömer inte alla män i 
världen utifrån vad Aftonbla-
dets journalister har gjort 
mot kvinnor eller hur? 

På samma sätt så kan inte 
islam förstås eller förklaras 
utifrån vad enskilda indivi-
der som kallar sig muslimer 
gör. 

Den enda människa som 
muslimer har som förebild är 
Profeten Muhammed (Frid 
Vare Med Honom) för att 
Han emottog den Heliga 
Koran och spred dess bud-
skap till mänslikheten.

Våra föreläsningar syftar 
till att minska det avstånd 

som idag finns mellan männ-
iskor och få oss att mötas i en 
punkt där kunskap och för-
ståelse för varandra gör att vi 
öppnar våra hjärtan och ser 
vad vi har och vad vi har att 
ge varandra och inte hur vi 
ska ta avstånd från varandra 
och låta rädslor och fördomar 
skapa murar mellan oss. 

Därför vill vi gärna väl-
komna dig, Rolf, till vår 
nästa föreläsning. Om du där 
ställer alla de frågor som du 
har så hoppas vi absolut att 
frågetecknen rätas ut och att 
fördomarna och hatsprid-
ningen dör ut i takt med att 
kunskapen och dialogen 
växer! 

Melleruds Islamiska Förening 

Svar till ”Islam på gott och 
ont” av Rolf Lindh

Debatt Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej.



MELLERUDS NYHETER20 ONSDAG 8 NOVEMBER 2017

Brålanda • Frändefors

Höstlovskul med 
halloweentema

I tisdags, på höstlovet, 
bjöds det in till disco i Ge-
stad bygdegård och det 
var valfritt att klä ut sig.
Det kom 75 barn och 35 
vuxna som umgicks, dansade 
och fikade. Bra musik och 
discoljus bidrog till trevlig 
stämning.

– Succé! Vi brukar hitta på 
något för barn och vuxna 
tillsammans på höstlovet och 
i år utökade vi filmvisningen 
med disco. Jätteroligt att så 
många kommit, säger Malin 
Karlsson, styrelseledamot i 
Gestad bygdegårdsförening.

– Jättekul, och så får vi 
godis fast det inte är lördag, 
var några barns kommentar.

Malvina Wieslander, Fär-
gelanda, Alice Gustavsson, 
Albin Gustavsson, Brålanda 
och Jennifer Bengtsson, Ge-
stad, var några som hjälpte 
till att sprida skräck i Gestad 
bygdegård.

– Bra att de ordnar det här 
för vuxna och barn. Kul att 
träffa andra föräldrar och 
hinna prata. Annars hinner 
man bara säga hej när man 
lämnar och hämtar på för-
skola och fritids, säger för-
äldrarna Anette von Schie 
och Sandra Kedemark och 
ger en eloge till arrangörerna. 

Marianne Karlsson

Mycket roligt tyckte dessa barn att det var på halloweendiscot.

Alma Håkansson expedierade godis.

De bjöd på glögg
vid gravsmyckningen

I fredags överraskade kyrkvaktmästarna i Frändefors, Marjus Ljunggren, 
Johan Wallin och Ann-Sofie Stang, med glögg och pepparkakor när an-
höriga kom för att smycka sina gravar vid förmiddags- och middagstid. 
Det mottogs mycket positivt. Ett 60-tal tog för sig och hade samtidigt 
möjlighet att fråga om de hade några funderingar kring sina gravar och 
kyrkogården. På eftermiddagen bjöds det på kaffe och möjlighet att 
sitta ner och lyssna till stilla orgelmusik inne i kyrkan. Kantor Ruben 
Bengtsson spelade. Foto: Ralph Liljegren.

Mello på Brålanda skola

Wille och Viktor som deltog med låten ”Håll om mig hårt” och slutade 
på en delad andraplats.

Fredagen innan höstlovet 
avslutades med melo-
difestival i idrottshallen 
i Brålanda. För arrang-
emanget stod sjätteklas-
sarna på Brålanda skola. 
För 14:e året i rad arrangera-
des Mello på Brålanda skola 
och hela grejen, från att 
skicka in bidrag till omröst-
ning, skiljde sig inte så värst 
mycket från verkliga Melo-
difestivalkonceptet. Det 
enda man skippat var delom-
gångarna, annars fanns allt 
med, konferencier, program-
ledare, tävlande, ja till och 
med ett greenroom. Brålanda 
skolas sjätteklassare gjorde 
ett mycket bra jobb med stöd 
av sina lärare. 

Från allra första början fick 
man in 24 bidragsförslag där 
elva kom med i själva Mellon 
genom lottning. Bland de 
lottade bidragen fanns låtar 
som ”Waterloo”, ”Raka rör 
och ös till bäng”, ”Det är 
hon” och en helt egenskriven 
låt ”Till Norge i sommar”. 

Tävlingsdagen
Till själva tävlingsdagen var 
även förskolebarnen och 
föräldrar inbjudna och 
idrottshallen blev välfylld.

Programmet inleddes med 
att Vänersborgs Musikskola 
spelade under ledning av Per 
Livén och Lars-Åke Hans-
son. Orkestern som fram-
trädde kallar sig Blåsningen 

Emma och Cecilia gick ut som tävlande nummer tre och vann omöst-
ningen med sitt bidrag ”Genom eld och vatten”.

Vilgot framför sin låt, som han själv 
skrivit text och musik till.

Luthers ungar spelades i Frändefors
I Frändefors kyrka spe-
lades förra söndagen 
familjemusikalen Luthers 
ungar, vilket gav lite insyn  
i hur barnen hade det för 
500 år sedan.
Den 31 oktober var det 500 
år sedan Martin Luther i Wit-
tenberg spikade upp de 95 

teserna på kyrkporten. Musi-
kalen handlar om en alldeles 
vanlig dag tillsammans med 
Hans, Magdalena, Martin, 
Paul, Margarethe och deras 
föräldrar Martin Luther och 
Katharina von Bora.

Ett 40-tal barn och ungdo-
mar från körerna i Dalsland 

Martin Luther gestaltad av Johan Gran, Åmål. Kören under ledning av Ellinor Wiman.

 

och består av elever från 
Brålanda. 

Elva bidrag
Dagens konferencier Marti-
na Johansson, som är musik-
lärare på skolan, tog vid och 
därefter de båda programle-
darna Moa och Elias och så 
var allt igång.

Elva bidrag framfördes av 
deltagarna, som kom från 
klass två till sex. En del fram-
trädde solo, andra i grupp. 
Alla gjorde det väldigt fint 
och sjöng bra, liksom de som 
körade och dansade. 

In emellan gjordes nedslag 
i greenroom. När alla gjort 
sina framträdanden var det 
dags för röstning. 

Vinnande låt
Vem som vann presenterades 
efter lunch, då det åter var 
samling i idrottshallen.  Flest 
röster fick låten ”Genom eld 
och vatten”, framförd av 
Emma och Cecilia som går i 
andra klass. En delad andra-
plats blev det för ”Håll om 
mig hårt” med Wille och 

Viktor samt ”Ge oss freden 
tillbaka” med Radwan och 
Marwan som framförde sitt 
bidrag på arabiska. Övriga 
åtta deltagare intog tredje-
platsen med sina bidrag till 
Mellon.

Ing-Marie Norrman

sjöng under ledning av Elli-
nor Wiman. Musiker var 
kantorer och kyrkomusiker 
från Dalsland.

– Vi har övat ungefär tre 
veckor och i går spelade vi i 
Åmål och avslutar här i Frän-
defors, säger Johan Gran, 
Åmål, som gestaltar Martin 
Luther.

Musikalen beskriver bland 
annat hur Luthers ungar blir 
retade och det påstås att de 
luktar sill. Detta med anled-

ning av att både pappa Mar-
tin och mamma Katarina ti-
digare varit i kloster. När 
Katarina insåg att hon inte 
hörde hemma där rymde hon 
genom att krypa in i en tom 
silltunna som sedan frakta-
des ut ur klostret.

– Det har varit kul att göra 
musikalen och jag har träffat 
mycket nytt folk, säger Mona 
Fransson som gärna sjunger 
och oftast i Bolstad barnkör.

Marianne Karlsson
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Kylig uppslutning 
kring futsal-DM 

FUTSAL 
Det är tunt bland anmäl-
ningarna för futsal-DM i 
Dalsland. I nuläget är det 
bara fyra herrlag som 
anmält sig till tävlingen 
och ännu bara Åsebro/
Brålanda på damsidan.
På ungdomssidan är det bara 
ett lag per åldersklass, för-
utom för F17, där det är tomt 
på anmälningslistorna.

Det ser ut som att lagen 
överger DM-tävlingen som 
kommer spelas i december i 
Ed. Bara värdföreningen 
själva, Eds FF, är anmälda till 
samtliga klasser i turnering-
en som korar Dalslandsmäs-
tarna i Futsal. FC Mellerud, 
som själva vunnit titeln, 
väljer att stå över detta året.

– För oss är det oviktig att 
vara med. Det ger inget för-
utom utgifter. Inga prispeng-
ar och ingen kvalificering om 
man vinner DM i Dalsland, 
tyvärr, berättar FC Melleruds 
huvudansvarige Valon 
Gashi.

Innan svenska fotbollsför-
bundet skapade Svenska 
Futsalligan för herrar, Sveri-
ges nationella högstaliga i 

Både damerna och herrarna i Brålanda IF (Åsebro/Brålanda) är anmälda 
till DM i futsal. Foto: Arkiv/Privat

LAG 
Herrar:
Frändefors IF, Ärtemark/Bil-
lingsfors, Dynamo Botered BK, 
Brålanda IF, Eds FF
Damer: 
Åsebro/Brålanda, Eds FF
P17:
Eds FF
F17:
Eds FF
P15:
FC Mellerud, Eds FF
F15:
Åsebro/Brålanda, Eds FF

futsal, så var DM kvalifice-
rande till Futsal-SM. Nu 
mera är det inte kvalifice-
rande för varken herrar eller 
damer. Detta är förmodligen 
den tyngsta anledningen till 
att allt fler överger tävlingen, 
något förbundet bör titta på 
snarast för att hitta ett sätt att 
få föreningarna att återvända.

På ungdomssidan är en 
seger i DM fortfarande kva-
lificerande till SM-slutspel, 
som inleds i februari 2018, 
men där är det också oro-
väckande få lag anmälda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
Så ser serierna
ut 2018

FOTBOLL 
Kvalen är över, lagen lad-
dar för en ny säsong och nu 
har också serieförslagen 
för nästa år kommit.
I herrarnas division 4 spelar 
inget av våra lokala lag nästa 
säsong. Melleruds IF tar ste-
get upp till division 3 och 
Håfreströms IF lyckades inte 
kvala sig upp.

Däremot blir det återigen 
en intressant och spännande 
säsong i division 5, där nu 
Bäckefors stärker upp den 
redan starkt representerade 
serien av lokala lag.

Dalslandskollega för 
damerna
I damernas division 2 får 
Åsebro/Brålanda en Dals-
landskompanjon inför kom-
mande säsong. Bengtsfors IF 
vann division 3 och tar klivet 
upp i finrummet.

Division 2 Nv. Götaland: 
Bengtfors IF (från division 3) 
Bullarens GoIF
Herrestads AIF
Lödöse Nygårds IK
Orust FC (från division 1) 
Skepplanda BTK
Stenungsunds IF
Trollhättans FK
Vallens IF
Vänersborgs FK
Ytterby IS
Åsebro/Brålanda IF

Division 5 Dalsland:
Bäckefors IF (från division 6)
Brålanda IF
Ellenö IK
Färgelanda IF (från division 4)
Fengersfors IK
Frändefors IF
Håfreströms IF
Melleruds IF lag 2
Tösse IF
Åsebro IF

Förhoppningsvis kan alla 
tolv lagen stanna kvar i se-
rien, så att det inte blir som 
förra säsongen, där två lag 
drog sig ur innan serien hun-
nit dra igång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Snart dags för inflyttning

Birgitta Sköld i full fart med mått-
stocken. 

Med en månad kvar till 
inflyttningsdags öpp-
nade Melleruds Bostäder, 
Mellbo, upp för visning 
av de nya lägenheterna i 
kvarteret Järven. De bli-
vande hyresgästerna kom 
och var mycket positiva 
till förhandstitten. Alla 
lägenheterna är uthyrda.
De båda fastigheterna är 
byggda i två plan med en 
mindre och en större tvåa 
samt en trea om 79 kvadrat-
meter på varje plan. Totalt 24 
lägenheter fördelade på sex 
ingångar, där alla har egen 
inglasad balkong/uteplats 
som vetter mot innergården.

 I huvudsak är lägenheterna 
vitmålade, men hyresgäster-
na har, mot egen bekostnad, 
fått göra smärre ändringar 
såsom en fondvägg eller dy-
likt. De har också kunnat 
välja vägg- och golvmaterial 
i kök och badrum. 

Klart enligt plan
Byggnationen startade för 
knappt ett år sedan och är 
inflyttningsklart till den 1 
december, precis som plane-
rat. 

Hyresgästernas ålder lig-
ger mellan 22 och 85 år, 
några ensamstående, några 
barnfamiljer samt pensionä-
rer, en trevlig mix. Och alla 
verkar lika glada och förvän-
tansfulla vid visningen. 

Det mäts och planeras. 
Solveig Ågren Källén från 
Mellbo har fullt upp med att 

Areyam Asmelash är jublande glad över att det snart är inflyttningsdags.

hjälpa till och besvara frågor 
och stå till tjänst med infor-
mation.

– Hyrorna ligger från 5 240 
kronor för den lilla tvåan på 
42 kvadratmeter till 8 900 för 
trean, berättar hon och tilläg-
ger att de små tvåorna är de 
som varit mest efterfrågade.

Uppskattar visningen
– Jag uppskattar verkligen att 
Mellbo öppnar upp så här, 
säger Areyam Asmelash, 
som idag bor i en etta med sin 
sambo Richard Eriksson och 
nu ska flytta in i en av två-
orna. Hon tillägger:

– Nu kan man planera i 
förväg och ha allt klart innan, 
det blir att beställa hem lite 
från Ikea.  

Birgitta Sköld har valt den 
minsta tvåan och Birgitta 
Berg den större. Båda är i full 
färd med att mäta och kolla 
utrymmena i skåp och hyllor. 
Den inglasade altanen upp-
skattas mycket.

Anas Matouk kommer att 
flytta in i en av treorna med 
sin fru Nada och deras två 
barn. De bor idag i Åsens-
bruk och tycker det ska bli 
skönt att kunna bo lite mer 
centralt. 

– I och med järnvägen är 
det lätt att ta sig till ställen 
som Göteborg om man vill, 
säger Anas som är tandläkare 
och nu praktiserar för att få 
sin tandläkarbehörighet även 
här i Sverige. 

Det kommer att lysa vack-

ert i fönstren i kvarteret Jär-
ven lagom till första advent.

Ing-Marie Norrman

Renovering av vandringsled 

Så här fint blir det när de nya spängerna är på plats. 

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare håller på att 
renovera spänger på 
vandringsleden mellan 
Stampen i Forsebol och 
Karolinerstugan mitt uppe 
på Kroppefjäll. Det är en 
sträcka på 6,5 kilometer.

Det är åtta av föreningens 
medlemmar som arbetar ide-
ellt med renoveringen. Mel-
leruds kommun har stöttat 
med material.

– Det är roligt att så många 
hjälper till. Nästa stora pro-
jekt för oss är renoveringen 

Arbetet i full gång med att renovera vandringsleden på Kroppefjäll. Det 
sker med ideella krafter av föreningens medlemmar. 

Så här kan det se ut innan spängerna byts ut. 

av Karolinerstugan, som 
byggdes 1962. Det kommer 
att kosta oss cirka 250 000 
kronor, berättar Roland 
Björndahl, sekreterare i för-
eningen och en av dem som 
jobbar med projektet.

Stigen där arbetet pågår 
med att förbättra framkom-
ligheten är full av blöthål, så 
det är många spänger som 
måste bäras dit för hand. Det 
gäller även de verktyg som 
krävs under arbetet.

Stugan är öppen
Karolinerstugan, som ägs av 
föreningen, står för övrigt 
öppen för allmänheten året 
runt. Där kan fem-sex perso-
ner övernatta, sovsäckar 
måste man dock ta med själv.

– Stugan är inte utrustad 
med el eller rinnande vatten, 
men det finns en tjärn allde-
les utanför. Det finns också 

iordningställda grillplatser 
utomhus, förklarar Roland.

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare har cirka 320 med-
lemmar och arrangerar ett 
15-tal guidade vandringar 
varje sommar. Detta är 
mycket populärt, i snitt deltar 
mellan 60-80 personer varje 
gång. Man försöker även ha 
något kulturellt inslag under 
vandringarna.

– Vi har en otroligt bra 
verksamhet, vi är en stor och 
aktiv förening, understryker 
Roland.

Föreningen deltar i ett 
leaderprojekt för att få hjälp 
med uppmärkning av vand-
ringsleder, framför allt på 
Kroppefjäll.

Ordförande i föreningen är 
Bertil Landegren.
 Text: Susanne Emanuelsson

Foto: Roland Björndahl
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Ett hundratal personer gick 
höstens sista promenad, i ett 
mulet men varmt höstväder.
Rätt rad: 1. 2 Francoise 
Sage, 2. 1 Union Jack, 3. X 
Resistenta, 4. X Dalhalla, 5. 
1 Björnhaj, 6. 1 TBE, 7. 2 
Android,  8. X Teddybjörnen 
Fredriksson, 9. X Dalslands 
SwimRun, 10. 1 Harvey, 11. 
2 91:an Karlsson,  12. X 
Ögon. Barnfrågor: 1. 2 Hal-
lon, 2. X Tiger, 3. 2 GB glass, 
4. X Kurragömma, 5. X 
Babblarna, 6. 1 (Harspår), 7. 
2 Röda Hund, 8. 1 Ärtsoppa, 
9. 2 Simmning, 10. 1 Trap-
pan, 11. 1 Milou, 12. 2 Mel-
leruds Idrottsförening. Skil-

jefråga: 342 000 mm3. 
Vinnare: 1 Anders Larsson 
Mld 12R 267 410 mm3. 2 
Ingrid Persson Håverud 12 R 
100 000 mm3. 3 Anette Ny-
ström Mld 12 R 684 000 
mm3. Extravinnare: Bertil 
Vallhagen, Åke Karlsson 
DR, Gerd Jansson Mld, Ma-
ria Franzen DR. Barnvin-
nare: Theo Nyström, Maja 
Vallhagen, Hugo Oscarsson, 
Alicia Antonsson, Ida Os-
carsson. 

OK Kroppefjäll tackar alla 
deltagare och funktionärer 

för höstens promenader och 
vi ses till våren!

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 5/11
Kartläggning över områdets 
idrottsklubbars belastningskontroller
Efter flera skandaler 
kring idrottsledare som 
förlett och utnyttjat unga 
idrottsutövare har nu 
Riksidrottsförbundet gått 
ut med en rekommenda-
tion att alla idrottsklubbar 
skall kolla upp ifall deras 
ungdomsledare finns med 
i belastningsregistret. 
– Ett problem vi och bland 
annat förskolan har är att 
personer med sexuellt och 
sjukligt intresse för barn sö-
ker sig till miljöer där det 
finns mycket barn. Idrotten 

är ju en ganska tung aktör där 
mycket barn samlas, säger 
Björn Eriksson, ordförande i 
Riksidrottsförbundet till P4 
Väst.

Med bakgrund av detta har 
radiokanalen gjort en stor 
kartläggning över idrotts-
klubbarna i vårt område. 

Sett till de tillfrågade klub-
barna är det ingen i dagsläget 
som kontrollerar sina ung-
domsledare.

– Nej, det har vi inte gjort. 
Vi känner våra ungdomsle-
dare så väl och de har bott här 

länge, berättar OK Kroppe-
fjälls ordförande, Erik 
Schoster, till P4 Väst.

Melleruds IF svarar på 
liknande sätt när ordförande 
Christer Andersson får frå-
gan.

– Nej, vi kollar inte upp 
våra ungdomsledare om de 
finns med i belastningsre-
gistret. Mellerud är en så li-
ten ort att det aldrig skulle 
slinka igenom.

Några av föreningarna 
som däremot kommer att ta 
upp frågan inför framtiden är 

bland annat Håfreströms IF, 
Åsebro IF, Melleruds HK 
samt Brålanda IF.

– Nej, vi kollar inte våra 
ungdomsledare. Men vi har 
tagit beslut i styrelsen att vi 
ska kolla alla våra ungdoms-
ledare i framtiden. Jag gillar 
att ni tar upp frågan, berättar 
Åsebros ordförande Åke 
Dahlman.

Frågan kommer att bli allt 
mer aktualiserad i framtiden  
då ämnet allt oftare tas upp i 
riksmedia.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny hemmaseger för Giants
– ”Det satt hårt inne”

INNEBANDY 
Melleruds innebandy-
klubb Giants krigade och 
vann hemma i Rådahallen 
i fredags kväll. Med två 
jämna perioder, där lagen 
bytte mål med varandra, 
kunde MIBK till slut dra 
det längsta strået mot 
Orust och vinna med 9-4.
Utvisningar i mängder gjor-
de att matchen i Rådahallen 
blev en sönderryckt historia. 
Bara i andra perioden åkte 
Mellerud på fyra stycken, 
men lyckades trots mycket 
spel i boxplay hålla jämna 
steg med Orust för att i 
tredje lägga i högsta växeln 
och avgöra matchen.

– Det satt hårt inne, var 

Melleruds 17-årige Oskar Flodin stod för en bra insats med bland annat ett mål i hemmamatchen mot Orust 
IBK. Foto: Andreas Asp.

SLUTRESULTAT
Mellerud IBK
– Orust IBK

9-4 (2-2, 1-1, 6-1)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
Ove Zetterström, 2
Filip Karlsson, 2
Argjend Mollapolci, 2
Anton Berg, 1
Oskar Flodin, 1
Michael Lind, 1

först i sista perioden som det 
lossnade, berättar seger-
coachen Christian Ragnevi.

Tränaren hade sina teorier 
varför det inte lossnade tidi-
gare:

– Vi agerade nervöst och 
stressigt. Vi ville gärna slå de 
avgörande passningarna ti-
digt istället för att bygga upp 
ett spel i anfallszon och 
rulla runt bollen, så det blev 

väldigt tight, berättar Rag-
nevi.

Inför tredje perioden stod 
det 3-3, ett resultat Christian 
dock inte var nervös över.

– Vi var aldrig nervösa utan 
kände oss trygga och vi vis-
ste att vi skulle ta denna 
matchen. Men Orust borde 
inte fått vara med i matchen 
så länge, vi borde avgjort ti-
digare.

I den tredje perioden gjor-
de Filip Karlsson 4-3 efter tre 
minuter. Kort därefter var 
Oskar Flodin framme och 
satte 5-3. Trots en reducering 
av gästerna gasade Mellerud 
rejält mot slutet och kunde 
tämligen enkelt avsluta med 
några mål för att säkra seger-
siffrorna till 9-4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Skyttekungarna stannar kvar
FOTBOLL 
Melleruds IF har lyckats få båda sina skyttekungar, Albin 
Broberg och Sebastian Hedlund, att spela för klubben 
även nästa säsong. Duon gjorde över 50 mål tillsammans 
i division 4 denna säsong.

Sebastian Hedlund och skyttekungen Albin Broberg stannar båda i Mel-
lerud som gör comeback i division 3. Foto: Marcus Ek.

Det blev klart i fredags kväll 
att Sebastian Hedlund stan-
nar. 22-åringen har varit 
uppvaktad av flera klubbar, 
där division 2-klubben Skof-
tebyns IF har varit den star-
kaste intressenten. Via sms 
till tidningen kunde spelar-
ansvarige Nils-Gösta Olsson 
meddela att Sebastian stan-
nar.

– Kan meddela att ”Sebbe” 
är klar för två år i MIF, skrev 
Olsson.

Även hans kamrat och an-

fallskollega Albin Broberg 
har varit uppvaktad av Skof-
tebyn. Men tidigare i veckan 
valde han också att stanna i 
Mellerud som ser ut att bli 
slagkraftiga i division 3.

– Från det att seriesegern 
var säkrad var min första 
prioritet att hålla truppen in-
takt. Att  i stort sett samtliga 
spelare är klara är oerhört 
glädjande. Att inför come-
backen i division 3 ha försökt 
ersätta Sebastian och Albin 
hade varit i det närmaste 

Anders och 
Biggles till VM

Här kommer Anders Johansson och hans vorsteh Biggles som tog SM-
brons för några veckor sedan och kvalade till VM i Polen. Foto: Privat.

HUNDSPORT 
Anders Johansson, upp-
växt i Åsensbruk, och hans 
tvååriga vorsteh Biggles 
körde in på en tredjeplats 
i Barmarks-SM för drag-
hundar för två veckor 
sedan. De är därmed kva-
lificerade till VM i Polen.
SM-tävlingarna avgjordes 
på Lugnet i Falun. Anders, 
som cyklar med sin hund i 
terrängen, ställde upp i Klass 
A Seniorer. Han tävlade för 
Hällefors BK.

– Tävlingen går över två 
dagar. Vi ledde med en se-
kund över tvåan efter första 
dagen och slutade trea totalt 
när vi kört andra dagen, be-
rättar Anders nöjt.

Varje sträcka gick över 6,5 
kilometer och deras sluttid 
blev 25,55. Vinnaren gick i 
mål på totaltiden 25,40.

– Vi ställde upp i norska 
mästerskapen veckan innan 
och vi blev trea där också, 
berättar Anders.

Det är första säsongen An-
ders kör med sin unghund 

Biggles, en vorsteh på två år. 
Han kommer från en riktig 
superkull, ytterligare två ur 
Biggles kull har kvalat in till 
VM i Polen. En blev SM-tvåa 
i damklassen med cykel och 
en vann SM-guld i klassen 
kickbike med hund. Uppfö-
dare är Li Hultgård i Deger-
fors, Kennel Stenkullatorpet.

VM går den 23-26 novem-
ber i Szamotuly-Kozle i Po-
len.

– Det första gången jag gått 
vidare till ett VM och vi sat-
sar på medalj. Det deltar tre 
svenska ekipage i vår klass,  
Sverige är väldigt fram-
gångsrikt i draghundssport, 
förklarar Anders.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

omöjligt, berättar huvudträ-
naren Peter Jonasson.

Nu återstår det att se om 
fler spelare ansluter till trup-
pen eller om någon mer 
lämnar. I veckan tränar Mel-

leruds innermittfältare Vik-
tor Öhrling med division 
2-klubben IFK Uddevalla.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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IFK Vänersborg

IFK Motala
Fredag 10 november
Matchstart kl. 18.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

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

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

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

KLUBBNYTT

Många fina lokala resultat
RIDSPORT 
I Åmål arrangerades det 
regional hoppning för 
ponny respektive häst 
under lördag och söndag. 
Så även i Lidköping, men 
med omvänt koncept och 
enbart lokal status på 
hästhoppningen. I Lysekil 
stod regional dressyr på 
agendan.
På alla tre tävlingsplatserna 
fanns lokala ekipage som 
gjorde bra prestationer, med 
både seger och fina fram-
skjutna placeringar. Micha-
ela Eriksson, Rebecka An-
dersson och Wilma Persson 
är tre tjejer från Mellerud 
som rider ponny och alla re-
presenterar Eds Ryttarsäll-
skap.

Rebecka hoppade med 
Wendy hem segern i lörda-
gens lätt D+ i Åmål, medan 
Michaela slutade tvåa med 
Borris Tammy i lätt C. Wilma 
blev också tvåa med sin 
ponny Saga IV, men i lätt C+.

Söndagen var vikt för häs-
tekipagen. Här tog Emma 
Isaksson, Melleruds RK, 
hem andraplaceringen i 
1,00-klassen med Gin Tonic 
B. För Nathalie Bergqvist, 
Dalslands HsK, blev det dub-
belt upp, då hon med Cape-

Dubbla placeringar blev det för Nathalie Bergqvist och hennes Capelito IV när de tävlade i Åmål i helgen.

lito IV, slutade tvåa i 1,05 och 
trea i 1,10-klassen.

Hopp och dressyr
Lördagen var hästekipagens 
dag i Lidköping. Även här 
blev det dubbelt upp för ett 
DHsK-ekipage, då Nathalie 
Pettersson fixade en femte-
placering i både 1,00 och 
1,10-klassen med Mencos 
Edradour.

För unghästarna är det 
Clear Round-rundor som 
gäller. Nathalie Hansson 
lotsade sin unghäst Harald 
till felfri ritt i både 0,90 och 
1,00.

Full pott blev det under 
söndagen, då samtliga pon-
nyryttare från DHsK som var 
på plats i Lidköping, red hem 
fina placeringar. Så här blev 
det totalt:

Selma Hansson tvåa med 
Menai Skylark och trea med 
Shanbo Lucy i lätt D.

Michelle Peterson sexa 
med Lindåsen Castle Dan-
cing Lady i lätt D och trea 
med Hembys Donatella i lätt 
C.

Gabriella Pettersson sjua 
med Bizzy i lätt D.

Tuva-Lisa Carlsson tvåa 
med Red Hot Maximilian i 

lätt D samt fyra med Sunlight 
T i lätt B.  

För Susanne Lundqvist, 
Dalslands HsK, slutade täv-
lingsdagen bra när hon med 
Thing´s Phallon de Coeur red 
hem tredjeplaceringen i 
medelsvår A:1-klassen i Ly-
sekil under söndagsefter-
middagen. Ekipaget slutade 
på 63,47 procent.

Ing-Marie Norrman

Bortaseger tar
damerna upp
till toppen

SLUTRESULTAT
Torslanda IK – 

Åsebro/Brålanda
3-7 (1-3)

RFL Dam N Götaland
Målskyttar:
0-1 Amanda Jonasson
0-2 Elin Bååth
0-3 Isabelle Pettersson
1-3 Anastasia Stojanova
1-4 Självmål
1-5 Sandra Petersson
1-6 Sandra Petersson 
2-6 Julia Bengtsson Vikentorp
3-6 Alexandra Magnusson Truppa
3-7 Jennie Larsson

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda vann 
bortamatchen mot Tors-
landa IK i lördags vilket 
tar laget upp i serieled-
ning. Trots en haltande 
tabell visar man efter 7-3 
segern att det är där laget 
hör hemma.
Det blev en tuff bortamatch 
som Åsebro/Brålanda ställ-
des inför i lördags när man 
gästade Torslanda på Hi-
singen. Hemmalaget pressa-
de på ett helt annat sätt än vad 
Råtorp gjorde veckan innan, 
något tränaren Morgan Ja-
cobsson snabbt insåg.

– Det blev en helt annan 
matchbild än förra matchen, 
de låg på och var mer aggres-
siva i pressen. Men våra tje-
jer höll lugnet och spelade 
stabilt, berättade tränaren 

som nu har sex poäng på sitt 
CV.

Det var tight in till halv-
lekspausen, då damerna led-
de med 3-1 efter mål av bland 
annat nyförvärvet Elin Bå-
åth. Direkt efter paus drog 
Åsebro/Brålanda ifrån till 
6-1 och såg stabila ut.

– Efter pausen, drog vi 
ifrån på några minuter, sedan 
blev det mest att bevaka. Vi 
skapade en hel del chanser 
för fler mål, men koncentra-
tionen fanns inte där då, be-
rättar Jacobsson.

Efter två raka bortasegrar, 
står ytterligare en bortamatch 
på schemat på lördag. Då 
beger sig laget till Uddevalla 
för att ställas mot IFK, som 
ser ut att bli en av de stora 
konkurrenterna om seriese-
gern denna säsong.

Dock får vi vänta tills i 
slutet av november på att se 
damerna i Rådahallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storseger för FC Mellerud

FUTSAL 
Det blev en fin hemma-
premiär för FC Mellerud 
som är tillbaka i division 
1 efter uttåget ur Svenska 
Futsalligan i våras. IFK Lin-
desberg hade inte mycket 
att säga till om när hem-
malaget fick upp farten 
och till slut vann med 12-2.
Det blev en publikfriande 
tillställning i Rådahallen när 
FC Mellerud mötte IFK Lin-
desberg från norra Närke.
Gästerna fick sig en lektion i 
futsal, av förra SFL-laget 
Mellerud, som fick en fly-
gande start. 

Det hade inte ens gått en 
minut innan Iba Ramic 
gjorde 1-0.

Sedan drog maskineriet 

SLUTRESULTAT
FC Mellerud –

IFK Lindesberg
12-2 (6-1)

Div 1 Norra Götaland
Målskyttar:
1’ 1-0 Iba Ramic
5’ 2-0 Pajtim Beka
6’ 3-0 Kreshnik Bytyqi
10’ 4-0 Alexander Karlsson
12’ 5-0 Kreshnik Bytyqi
17’ 6-0 Pajtim Beka
18’ 6-1 Brjar Mostafa
21’ 7-1 Kreshnik Bytyqi
29’ 7-2 Emrah Arifi
32’ 8-2 Kreshnik Bytyqi
37’ 9-2 Almedin Besic
37’ 10-2 Simon Schullström Jansson
38’ 11-2 Valon Gashi
 39’ 12-2 Miljan Nacic

Lagkapten Kreshnik Bytyqi visade vägen för sitt FC Mellerud i hemmasegern mot IFK Lindesberg, när han själv 
gjorde fyra av lagets 12 mål. Foto: Marcus Ek.

igång och FCM ledde med 
6-0 innan IFK reducerade 
strax före paus.

– Det var detta vi hade 
stora brister i förra året, att gå 
ut och göra jobbet hela vä-
gen, berättade fyramålsskyt-
ten Kreshnik Bytyqi efter 
hemmapremiären.

Bytyqi själv gjorde två mål 
i varje halvlek när han högg 
på varje chans och ofta dök 
upp på rätt plats.

– Det är alltid kul att göra 
mål, men jag får fina pass-
ningar av grabbarna hela ti-

den, det är bara att stå rätt och 
peta in dem, berättar mål-
skytten som redan nu dubblat 
målskörden jämfört med 
förra säsongen, då han gjorde 
två mål i SFL.

Inte nöjda trots allt
Den andra halvleken är det 
inte mycket att säga om, Mel-
lerud var storlekar större än 
kamratföreningen. Huvud-
ansvarige Valon Gashi rote-
rade i fyrorna och fick trots 
det ut maximalt av laget, men 
var inte nöjd ändå.

– Trots att vi vann är jag 
inte nöjd, vi kan bättre än så 
här. Vi slarvar och tappar boll 
onödigt. Vi kunde gjort fler 
mål också, men det var roligt 
att många kom och tittade, 
berättar Gashi som själv fick 
sätta boll nummer elva i slu-
tet av matchen.

Till helgen har Mellerud 
spelledigt, men har helgen 
därpå en ny hemmamatch i 
Rådahallen, då mot Hallsta-
hammars SK FK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Skogsfastighet 80 ha, Mellerud
Mellerud Kroken 1:10, Skålleruds-Backen 1:12

Obebyggd skogsfastighet om ca 80 ha strax söder om

Åsensbruk i Melleruds kommun. Ca 64 ha produktiv

skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 800 m³sk.

Lövdominerad gallringsskog övervägande i åldersklass

40-49 år. Egen jakt på småvilt och älg.

Fastighetsbeskrivning via hemsida alt 0521-572423

Mäklare/skogsmästare Henrik Pålsson tel 0525-64231

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

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Lördag 11/11 kl 11:00 –12:00

Mellerud Hökeberg 1:8, Hökeberg 3
Jord/skogsfastighet som gränsar till sjön Nären. Areal ca 22 ha. 
Bostadshus med renoveringsbehov.
Öppet anbud.

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

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

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

SäljeS
VITT KÖK Sivesind inkl. spis/ugn, fläkt, 
microvågsugn 8 000:-. Tel 076-804 03 35.

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

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Melleruds Pastorat söker
två kyrkvaktmästare, 100% heltid
För info om respektive tjänst samt övriga upplys-
ningar, se vår hemsida: svenskakyrkan.se/mellerud

Upplysningar arb.ledare Andreas Hermansson 
0530-362 14 eller kyrkoherde Pär-Åke Henriksson 
0530-362 01. 

Vi tillämpar löpande tillsättning, dock senast 24/11. 
Du som söker ska vara medlem i svenska kyrkan.

Välkommen att söka!

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

JUL
MV  Färdigsytt  Kappa  Dukar

TYGLADAN

Linnelook 30 färger 40:-/m 

Gardinstång/skenor 99:-
Örngott 2 för 25:-
Vaxat linne 149:-/m

Garn Bl.a. Skotte 17:-
Sammet

Öljettlängder 399:-     MV 129:-/m

Lampskärm 79:-          Kuddfodral 79:-

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

på ett antal begagnade samt demokörda 

John Deere XUV ”Side by side”

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

Vi tömmer lagret! 

Givetvis har vi även nya maskiner. Ring för pris!

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

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

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

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

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

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

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

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

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

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

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

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84



MELLERUDS NYHETER26 ONSDAG 8 NOVEMBER 2017

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2

3 4 5

6

7

8 9 10

11 12

13 14

15

Melodikrysset v.45 - 11 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. 45 – 11 november

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Äventyrsfamiljen
10.55 Det sitter i väggarna
11.55 Moraeus med mera
12.55 Allt för Sverige
13.55 Första dejten
14.55 Matiné: Kofösaren
16.00 Tolv ting om Finland
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 SVT Nyheter
23.20 Dox: 66 dagar
04.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
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 Seriestart: Smaker från 
 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 - romani
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Grannarna på 
 bidragsgatan
19.15 Hjärnkraft
20.15 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
21.00 Seriestart: Människo-
 släktets äventyr
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Henrik VIII:s sex fruar
00.30 Berlin-Tokyo med bil
01.15 K2 - dödlig passion
02.10 Land grabbing

21.00 Jordskott - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Tvärvändningen - om 
	 svängningen	i	flykting-
 politiken
00.00 Nationen - syntolkat
00.30 Mitt i naturen - syntolkat
01.30 Första dejten - syntolkat
02.30 Allt för Sverige

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf: Mumsi-
 bumsan och snutteplutten
12.55 Downton Abbey
13.55 Mord och inga visor
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 dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Saknad
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Nattsändningar

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Face off
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Face off
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Snuten i varuhuset
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 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 Au pair i Los Angeles
10.55 Uppdrag granskning
11.55 Tvärvändningen - om 
	 svängningen	i	flykting-
 politiken
12.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
13.00 Skavlan
14.00 Folkets musik
14.30 En kärlekshistoria
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 Seriestart: Toppmötet
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 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 Hotet från havet
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 Duvhöken - 
 skogens rovfågel
18.20 Den australiska kusten
19.15 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
20.10 Reklamindustrin inifrån
21.00 Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Japans vildmark
23.40 USA enligt Oliver Stone
00.40 Livsfarlig klättring
01.35 Kärlek och lögner online
02.25 Motståndskraftiga städer

21.00 Äventyrsfamiljen
22.00 Mr. Robot
23.00 Grotescos sju mästerverk
23.30 Plus
00.00 Moraeus med mera
01.00 Det sitter i väggarna - syn-
 tolkat
02.00 Tonårsmammor

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

05.00 Community
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Face off
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Face off
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Lethal weapon
21.00 Paul Blart: Mall cop 2
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.25 Mitt i naturen
11.25 Tolv ting om Finland
11.55 Kobra
12.25 Toppmötet
13.25 Opinion live
14.10 Vår tid är nu
15.10 Engelska Antikrundan
16.10 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Grotescos sju mästerverk
22.30 Släng dig i brunnen
22.45 American odyssey
23.30 SVT Nyheter
23.35 Jordskott
00.35 Monster
04.55 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 Smaker från Sápmi
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 Burden: en kula för konsten
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45	 Effie	Gray
23.30 Anna Järvinen och kvinnorna
00.00 Tonårsmammor
00.30 Från Grand Hotel till 
 Köykiniemi
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Fortet som blev 
 lekplats
18.10 Guld på godset
19.10 Divor i närbild
19.40 Frisörer i världen
20.05 Hotet från myggorna
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Seriestart: Orkneyöarnas 
 okända historia
22.35 Gifta på låtsas i Kina
23.30 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
00.25 Land grabbing
01.20 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Folkets musik
21.30 Helikopterrånet
22.00 En kärlekshistoria
22.30 Veckans brott
23.30 Uppdrag granskning
00.30 Jordskott - syntolkat
01.30 Vår tid är nu - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf: Mirakel-
 manicken
13.00 Downton Abbey
14.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: 
 SommarsoI
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
20.00	 Idol	2017
21.30 Ack Värmland
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25	 Idol	2017	–	resultatshow
22.45 Idol extra
23.10 Nattsändningar

05.00 Community
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Face off
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Face off
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Midnight, Texas
22.00 Resident evil: Afterlife
23.55 American dad
00.25 Seinfeld
01.25 Nattsändningar

05.25 Go'kväll
06.10 Fråga doktorn
06.55 Opinion live
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Toppmötet
09.40 Sverigeresan
09.50 Alpint: Levi
11.00 Spårköraren på Sognefjell
11.15 En kärlekshistoria
11.45 Skavlan
12.45 En bild berättar
12.50 Alpint: Levi
14.00 NM i truppgymnastik
16.10 NM i truppgymnastik
16.25 Matiné: Lorax
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Moraeus med mera
21.00 Scott & Bailey
21.45 Lördagsbio: Robin Hood
00.00 SVT Nyheter
00.05	 Nattfilm:	Hotet	från	
 underjorden
04.20 Sverige!
04.50 Go'kväll

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00	 Profilerna
08.30 Förväxlingen
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 SVT Nyheter
12.05 Babel
13.05 Uppdrag granskning 
 – extra
13.50 Löftet
14.05 Vetenskapens värld
15.05 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
16.00 Sverige idag på romani
16.15 Fågelmannen på Runde
16.25 NM i truppgymnastik
17.10 NM i truppgymnastik
19.00 Kulturstudion
19.05 Dirigenten utan hämningar
20.00 Kulturstudion
20.05 Hamlet på Galeasen
21.50 Kulturstudion
21.55 Falsk identitet
22.50 Korrespondenterna
23.20 Yvas historia
23.50 Tonårsmammor
00.20 Latela - bilduellen

09.00 UR Samtiden
15.00 Mästerskap i smide
15.05 Grannarna på 
 bidragsgatan
15.50 Studio natur
16.20 Orkneyöarnas okända 
 historia
17.10 Historiska hemligheter
17.55 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Människosläktets äventyr
20.10 Den australiska kusten
21.00 Dvärgflodhästens	hemliga	liv
21.55 Henrik VIII:s sex fruar
22.40 Dokument utifrån
23.40 Nattsändningar

21.00 Hanna badar med en kändis
21.10 Släng dig i brunnen
21.25 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.10 American odyssey
22.55 Dödsstraffets offer: Svart-
 sjukedramat
23.05 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2017
13.00	 Idol	2017:	Resultatshow
13.25 Idol extra
14.00 Hela Sverige bakar
15.00 Bytt är bytt
16.00 Ishockey: Finland–Sverige
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
21.35 Flaskpost från P
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Flaskpost från P, forts
00.10 Firman
03.25 Certain prey

05.05 Våra värsta år
06.00 The vampire 
 diaries
06.45 Grimm
07.35 Jims värld
09.25 Marry me
10.00 Royal pains
10.50 Simpsons
11.50 Amazing race
12.45 Ink master USA
13.40 Manick
14.10 NCIS: Los Angeles
16.00 Lethal weapon
17.00 Paul Blart: Mall cop 2
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 All about Steve
23.05 Cold in July
01.20 The marine 3: Homefront
02.55 Scorpion king
04.20 Midnight, Texas

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Onsdag 22 november
Manusstopp:

Torsdag 16 november

TEMASIDOR

BLACK 
FRIDAY 
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring för visning

Ring för mer information

Nyinkommet!

Mellerud / Dalskog / Bäckeforsvägen  2
Hyresfastighet. Huvudbyggnaden, i en och två plan samt delvis källare. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 1 680 kvm. Fastigheten 
inrymmer 30 rum, varav 6 st på ca 20 kvm handikappanpassade, 24 st rum med wc samt dagrum, matsal, storkök, m.m. Pris: 1 950 000:-

Mellerud / Vita Sannar / Örnudden
Vill du bo vid vattnet och ha 2 min. gångavstånd till sandstrand och tillgång till brygga? Vill du ha gång och cykelavstånd till golfbana 
och tätort? Allt detta samt en underbar natur får du vid Örnudden Vita Sannar. 33 byggklara tomter finns kvar.

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:- 

Boka visning!

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

Pris 795.000:- 

MELLERUD – 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:- 

DALSKOG - Årbol Stommen
Soldattorp med anor från 1600-talet, mindre gård
6,8 ha. 3 rok, 70 kvm, nyare badrum. Maskinhall, 
flera förråd, jordkällare. Mogen skog. ca 800 kbm. 

Pris 750 000:- 

Budgivning pågår!

BOLSTAD - Nygården Bredaberget 
Praktvilla med anor från 1800-talet. Välkomnande at-
mosfär. 6 rok. Inbjudande sällskapsytor, serveringsgång 
och bibliotek. En blomstrande trädgård med svindlande 
vyer. Altan på husets baksida, rymligt magasin. En riktig 
pärla som måste upplevas!

Pris 1.650.000:-

Boka visning!

Boka visning!

Budgivning pågår!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Natur så in i Norden
06.05 Mitt i naturen
07.05 Kobra
07.35 Folkets musik
08.05 Landet runt
08.50 Moraeus med mera
09.50 Alpint: Levi
11.00 Sverige!
11.30 Det sitter i väggarna
12.30 Jag ringer pappa
12.45 Sportstudion
13.00 Alpint: Levi
14.00 Motor: VM rallycross
15.00 Sportstudion
15.30 Fotboll: Damallsvenskan
17.30 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 Fars dag
22.35 Billions
23.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.30 Från Grand Hotel till Köykiniemi
09.00 Rapport, Smaker från Sápmi
09.35 Mark och Luther
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Burden: en kula för konsten
12.05 Dirigenten utan hämningar
13.00 Motor: VM rallycross
14.00 Hamlet på Galeasen
15.50 Anteckningar om biologi
15.55 Fars dag
16.00 Sverige idag på romani chib
16.15 Plus, 16.45 Jag ringer pappa
17.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.14 Dai, domanda!
17.24	 NO-land
17.30	 En	del	av	mig	-	Antonia
18.00	 Profilerna
18.30	 Antikbutiken	flyttar
19.00 Världens natur
19.55 Jag ringer pappa
20.00 Seriestart: Min sanning
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Yvas historia
23.25 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Fortet som blev lekplats
15.10 Hotet från myggorna
16.05 Guld på godset
17.05 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
17.50	 Dox:	66	dagar	-	Bobby	Sands	sista
  strid
19.20 Grannarna på bidragsgatan
20.10 Life
21.00 Design för ett bättre liv
22.00 Den australiska kusten
22.50 USA enligt Oliver Stone
23.50 Gifta på låtsas i Kina
00.45 Livsfarlig klättring
01.40 Fighten mot fobier

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

05.30 Lucky dog – en andra chans
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
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 Kockarnas kamp
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Hellenius hörna
21.00 Beck: Vägs ände
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Vägs ände, forts
23.10 Saknad
00.10 A mighty heart
02.25 Slumdog millionaire

05.05 Marry me
05.25 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.30 Community
09.30 Jims värld
10.30 Anger management
11.00 Ink master USA
11.50 NCIS: Los Angeles
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 How I met your mother
00.30	 Tattoo	fixers
01.30 Amazing race
02.20 Cops
03.15 Royal pains
04.00 Erik & Mackan – hela och rena
04.50 Mulaney

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Kobra
10.55 Sportspegeln
11.25 Doobidoo
12.25 Skavlan
13.25 Engelska Antikrundan
14.25 Matiné: En drömmares vandring
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 Monster
22.55	 Dödsstraffets	offer:	Svartsjuke-
 dramat
23.05 Au pair i Los Angeles
23.35 SVT Nyheter
23.40 Helikopterrånet
00.10 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.14 Dai, domanda!
08.24	 NO-land
08.30	 En	del	av	mig	-	Antonia
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Via Sverige
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00	 Örter	-	naturens	eget	
 apotek
18.20 Människosläktets äventyr
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Design för ett bättre liv
21.00 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Oskuld till varje pris
23.25 Henrik VIII:s sex fruar
00.10 USA enligt Oliver Stone

21.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
22.00	 Första	dejten	-	syntolkat
23.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
23.45	 Sportspegeln	-	teckenspråks-
 tolkat
00.15	Min	sanning	-	teckenspråkstolkat
01.15	 Nationen	-	teckenspråkstolkat
01.45	 Jordskott	-	teckenspråkstolkat
02.45	 Första	dejten	-	teckenspråks-
 tolkat

05.15 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
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 Kalla fakta
21.00 Kvinnliga mördare berättar
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.10 Marry me
05.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
07.35 Face off
08.00 Våra värsta år
08.30 Face off
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30	 Stargate	SG-1
12.30 Face off
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Manick
21.30 Simpsons
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 Nattsändningar

05.00 Guld på godset
06.00 Morgonstudion
09.10 Guld på godset
10.10 En bild berättar
10.15 Första dejten
11.15 Från vardagssnack till skolspråk
11.45 Lärlabbet
12.15 Byggänget
12.30 Fråga doktorn
13.15 Engelska Antikrundan
14.15 Matiné: Min syster och jag
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
22.55 Au pair i Los Angeles
23.25 Rapport
23.30 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Tonårsmammor
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Via Sverige
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Hitlåtens historia 
	 -	Sweet	Child	O'Mine
22.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Seriestart: Isländska 
 möten
18.25 En tyst världsomsegling
19.10 Frisörer i världen
19.35 Studio natur
20.05	 Dvärgflodhästens	hemliga	liv
21.00 Orkneyöarnas okända historia
21.50 Dokument utifrån: Tysklands 
 nya nazister
22.45 Hotet från myggorna
23.35 Reklamindustrin inifrån
00.30 Pionjärerna i Silicon Valley
01.50 Crowdfunding

21.00 Friends with kids
22.45 Falsk identitet
23.40 Scott & Bailey
00.25	 Safarijakt	-	att	döda	som	hobby
01.10 Tonårsmammor
01.40 Strömsö
02.10 Gift vid första ögonkastet Australien
02.55	Min	sanning	-	teckenspråkstolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.30 Tareq Taylors nordiska matresa
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Cardinal
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: SommarsoI

05.15 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Face off
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30	 Stargate	SG-1
12.30 Face off
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 The other guys
23.10 Simpsons
23.40 American dad
00.40 Seinfeld
01.40 Nattsändningar
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 45. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Var medmbraå

Torskrygg
Findus. 450 g. Fryst.
Jfr pris 131:11/kg.

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. 
Storpack. Max 22% fetthalt. Av 
nöt 50%, gris 50%
Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll. Bacon

Tulip. 110-125 g. Original, kalkon. Ski-
vat. Jfr pris 80:00-90:91/kg.

I delikatessen!

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Falukorv
Lithells. 800 g.  Jfr pris 18:75/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Gurka
ICA. Spanien. 280-350 g. Klass 1. 
Jfr pris 21:43-26:79/kg. 

49:-
/st

Flatrökt skinka
Grygården. Sverige.

Rökt medwurst
Grygården. Sverige.

10:-
/st

990
/hg

  

1990
/hg

4990
/kg

15:-
2 för

Fira på söndagFars dag!

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:-

30 år i frisörbranschen

Lena Blücher flankerad av sina anställda frisörer Linda Axelsson och Antonio Maldonado.

Salong Blücher startades 
upp för 30 år sedan av 
Lena Blücher. Detta fira-
des med kaffe, tårta och 
erbjudanden i salongen 
torsdag och fredag förra 
veckan.
– Jag har varit kund här i 30 
år. Det var självklart att välja 
den här salongen, man får så 
bra service och alltid det där 

lilla extra, berömmer Carina 
Jensen, som även gjorde sin 
bruduppsättning hos Lena 
1988.

Idag har Lena två anställda 
frisörer; Antonio Maldonadi 
som jobbat här i 17 år och 
Linda Axelsson som anställ-
des 2005. Linda jobbar 75 
procent och Antonio är ledig 
någon halvdag i veckan.

– Vi har haft samma lokal 
här på Storgatan hela tiden. 
Den har ett väldigt fint läge 
och lokalen har en bra stor-
lek. Men jag skulle vilja re-
novera här, det behövs verk-
ligen nu. Fast det hänger på 
fastighetsägaren, säger Lena.

Hon var bara 19 år när hon 
öppnade Salong Blücher. De 
första fyra-fem åren arbetade 

Carina Jensen har varit kund på salongen sedan starten för 30 år sedan. 
Bland annat gjordes hennes bruduppsättning här 1988. Här med frisören 
Antonio Maldonado.

hon själv, sedan anställde 
hon frisörer eftersom det är 
roligt med kollegor och anta-
let kunder ökade. Som mest 
har fyra frisörer funnits på 
plats i salongen. 

Åren har gått fort och Lena 
har fått vara frisk, vilket hon 
är tacksam över.

Inspirerande yrke
– Det är ett inspirerande yrke. 
Idag arbetar jag inte heltid, 
det är möjligt på grund av att 
jag har så bra personal, un-
derstryker Lena.

Utvecklingen har gått 
framåt när det gäller arbets-
situationen för frisörer. Höj-
bara stolar, bättre produkter 
som inte luktar lika starkt 
som tidigare, bättre och fler 
blandningstekniker och 
verktyg som utvecklats till 
det bättre.

– Det finns många frisörer 
i Mellerud, men vi har stora 
ytterområden och allt fler 
lägger mer pengar på pro-
dukter och behandlingar. 
Många har insett att det är 
viktigt att ha bra produkter 

när du till exempel lagt i en 
färg, för att den ska sitta kvar 
så länge som möjligt, under-
stryker Lena.

Kurs i Chile
Antonio har nyligen varit på 
kurs i Chile, hans bror håller 
i frisörutbildningar samt ut-
bildar frisörer.

– Det var en kurs i teknik 
med frisyrer och hårfärg-
ning. Det kommer olika nya 
nyanser, som gröna, grå, rosa 
och blåa. Även lite sotiga 
nyanser är trendigt nu. På 
långt hår är det helt rätt med 
flätor som effekter, berättar 
Antonio.

– För 30 år sedan var det 
kanske bara två frisyrer på 
tjejer och två på killar. Nu 
anpassar man frisyr och 
klippteknik på varje kund 
individuellt. De flesta vågar 
mer idag, säger Lena.

Nästan varje kund lägger i 
färg, kanske en bottenfärg 
plus slingor.

– Och en del har super-
snyggt eget grått hår. Man 
ska ha det man trivs med, 
framhåller Lena.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

I slutet av oktober stals återigen en blomsterlåda från kyrko-
gården vid Holms kyrka.

En källare i en av Mellbos fastigheter blev så kraftigt ned-
klottrad att hela källaren måste målas om .

1/11 på natten brann en bil på Kärragatan i Mellerud. Bilen 
brann ur fullständigt och även bilar i närheten skadades.

1/11 stöld hos Svenska Foder i Erikstad. Några personer 
lastade på stängselstolpar och körde därifrån. Vittnen såg 
händelsen och personerna kunde gripas.

4/11 var det bråk och misshandel på en pizzeria i Mellerud.

5/11 på natten stals en mobiltelefon från en gäst på Café 
Gruzzolo.

6/11 brann en villa på Brännängsvägen i Bränna. En teknisk 
undersökning görs.

Polisen har många anmälningar om kollisioner mellan bil och 
rådjur. Både på E 45, Brunnsvägen i Dals Rostock och andra 
vägar. 

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


