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OMBYGGNADSREA!
  

Välkommen in och fynda!

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

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

Vi bygger ny  
badrumsutställning  
och måste göra plats  

för nyheter!

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 46.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Grädde
Kelda, flera sorter. 250 ml, jfr-pris 20,00/lit-

Max 10 köp/hushåll/vecka 46

5:-/st

4995
 

/kg

Högrev
Prime, Irland, färsk i bit, ca 1,2 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 46.

Ny- 
gräddat
i butik!

Apelsiner
Spanien, klass 1.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, portion, 
benfri, 4x125 g, jfr-pris 158,00/kg.

Ciabatta
Dafgård, 150 g, jfr-pris 
33,33/kg.

Bulle
Bonjour, gäller kanel, 
vanilj, tosca, 90-100 g, 
jfr-pris 50,00-55,56/kg.

79:-
för Bonuskunder

/st 10:-
 

/kg

Toalettpapper
Serla, 3 lager, 6-pack, jfr-pris 24,60/kg.

49:-
2 för

för Bonuskunder

5:-
för Bonuskunder

/st

BYT BIL – RÄDDA JULMATEN
Med start idag och fram till och med den 20 december

roybil.se
0530-444 40

En julkampanj på nya och begagnade bilar. Vid köp av bil medföljer ett presentkort på mellan 1 – 15.000 kr  
(beroende på bil) som du kan nyttja på ICA eller Hemköp i Mellerud

Som om detta inte är nog kan Ni finansiera bilköpet med 
1,95% rörlig ränta (MB lagerbilar) resp. 2,95% på övriga.

Anna Forsebo, Héléne Kimblad, Anders Werner och Hebjörn Thordarsson i en kvartett ur Beethovens opera Fidelio under lördagens gala på Kul-
turbruket på Dal till förmån för Barndiabetesfonden. Den lokala insamlingen har hittills inbringat 170 000 kronor. Den pågår fram till 18 december. 
Förutom härlig musik och dans fick publiken lära sig vad det handlar om att drabbas av diabtes typ 1. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 –

Högtidlig galakväll

Lyckad premiär 
för trailrun

– Sidan 15 –

Kroppefjälls Trailrun blev en succé med totalt 
105 deltagande lag om två personer som sprang 
med pannlampa i mörkret över Kroppefjäll. Ar-
rangörsklubbarna fick idel beröm av löparna.

Skolgård invigdes 
vid jubiléum

– Sidan 8 –

För 15 år sedan var renoveringen av Rådasko-
lan och bygget av gymnasiet samt Kulturskolan 
klar. Detta firades förra veckan och samma dag 
invigdes den uppfräschade skolgården.

Rena julafton för 
järnvägsnördar

– Sista sidan –

Kön ringlade lång när Melleruds Modelljärn-
vägsklubb anordnade mässa på Dalsland Cen-
ter i lördags. Mässan blev en riktig fullträff med 
både nöjda utställare och besökare.
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För vägbeskrivning och info. ring 0530-300 51

18-19 & 25-26 nov. 
 kl. 11-17

ALLTORPS TINGSHUS 
 ÖDSKÖLT

med äkta julstämning

Tomten kommer 
alla dagar kl. 16

40-tal 

utställare

Julmarknad

Jobbcafé
• Stöd i ditt jobbsökande

• Information om arbetsmarknad
• Mötesplats med arbetsgivare 

Tisdagar 13.00-15.00
Start 21/11
Välkomna! 

Arbetsmarknadsenheten
Storgatan 17

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

Filmcafé i Erikstads bygdegård
Söndag 19 nov. kl. 15.00

”Saltstänk och Västkustsol” en film om Bohuslän 
Inspelad 1952 av Erling Zackrisson, Göteborg.

 Entré 100 kr inkl. fika, under 15 år gratis 

Välkommen! Erikstads bygdegårdsförening

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud  

Söndag 26 november kl. 17.00
Örs kyrkokör kommer och tolkar Dan Andersson  

Entré 50:- inkl. servering         Lotteri 
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Alla är hjärtligt välkomna!
IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Julmarknad

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

www.Anno1785.blogspot.com

Ponnykörning hela dagen

Lördag 18 november kl. 11-15

Många 
hantverkare 

finns på plats 

Musikalartisten 
Niklas Asknergård

uppträder 
under dagen

Melleruds Demensförening 
Måndag 20 november kl. 18.00 på Älvan

MEDLEMSMÖTE
Kaffe med dopp till självkostnadspris

I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

kallar till 

HÖSTMÖTE
Onsdag 29 november 
klockan 19.00 på Golfen 
Välkomna!       Styrelsen

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 22 november 2017, kl. 18.00

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

15 november -22 november 2017                                                
 Söndagen före Domsöndagen
”Vaksamhet och väntan”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,
  Erica Staaf.
Sön 18.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00 OBS! Inställt (Andakt i Kyrkans Hus, därefter 
  lunch.)
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Anders Fredriksson och en Ensemble ur Järns 
  sångkör.
Fre 16.00  OBS Kyrkis från kl.16.00 
Fre  17.00  Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Barnen medverkar. Lätt förtäring.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus. Sång: Anders Fredriksson.
Sön 9.30  Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Sång: Anders Fredriksson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist
Tis 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans Hus.
Ons 22/11 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Guds Faders 
  hjärta” Lena och Paul Forsén.
Ons 22/11 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10.00  Kyrkfika före gudstjänsten. 
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Skålleruds
  Damkör. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  OBS! Inställt (Andakt på Karolinen)
Sön 16.00  Musikgudstjänst med Nya Motett ensemblen i 
  Gunnarsnäs kyrka, Peter Corneliusson och 
  Åsa Gunnervik. Andakt: Pär-Åke Henriksson

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 0530-362 00 senast 17 nov.

www.mellerudsmarknad.se
Stor utförsäljning varje helg, så långt lagret räcker

Gummistövlar 299:- nu 49:- Marabou mjölkchoklad 100 g, 
Ahlgrens bilar, Gott & Blandat m.m. m.m.10:-/st, 1 kilos godis-

påsar 29,90. Nagellack 39:- nu 3 st för 10:-  

Massor av 10-kronorsvaror m.m. m.m.
Idungatan 4 (följ skyltning Ö.Industriområdet). Öppet varje helg mellan 10-15

Guvernör  

Hans Olov Jönsson  

besöker  

Mellerudsklubben

  Rotary
Mellerud

Måndag 20/11

Café Gruzzolo kl. 18.15

STÖDGALA
till förmån för Håfreströms IF
Föreningshuset Åsensbruk

Lördag 25 november kl. 16.00
Jimsons, Caroline Anderberg med band

Biljetter från 15 november hos Coop, Åsensbruk 
och Team Sportia, Mellerud

Arr: Håfreströms IF

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 24 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 7 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 december

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

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 16 nov. kl. 14
Att vara mjölnare 

Nils Erik Hanson,  
Assareby kvarn berättar 

Välkommen!
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395:-
BOKA NU! TEL: 0531 - 412 13

Boende & Show
995:-pp

www.baldersnas.com

BALDERSNÄS
HERRGÅRD
24, 25 nov.
1, 2 dec.

Jul-Rock
med Gäddhäng

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 23.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 16/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE  23.000:-   -  58 rop

BINGO

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

Mordet på  
Orientexpressen

Söndag 26/11 kl. 19.00

Onsdag 29/11 kl. 19.00

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

All inclusive
Onsdag 15/11 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 33 min

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

Söndag 19/11 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 43 min

Justice League
Söndag 19/11 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 22/11 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 1 min

 

149:- 

Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisd. 11-18 Utanför ICA
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Utanför ICA

FISKBILEN

Alla havets 
delikatesser 

hittar du hos oss!
Välkomna!

149:-

Erbjudande

Bohuslänsk handskuren 

torskfilé

Fin 

torskrygg

helt kg 17,90/hg

1/2 kg

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt  
med buss!

Kiel-kryss .................. 1/12, 23/2

Jul på Liseberg .............16/12

Bridgeresa Fehmarn ...3/1

Costa del Sol ......................24/2
Läs mer på vår hemsida

eller beställ program!

Söndag 19 nov • kl. 16.00
Jubileumsföreställning/Barnmusikal
”Jag har ett hav inom mej”

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

Entré: 120 kr för vuxna
50 kr barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär 
Fri entré för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen 
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställning.
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 15.00.

En alldeles unik musikalisk upplevelse väntar söndag 
19 november då barnkörer från Nordalsskolan i Melle-
rud och Karolinerskolan i Dals Rostock framför musi-
kalen ”Jag har ett hav inom mej” tillsammans med 
professionella musiker och sångare.

VI STARTAR EN NY UNIK UTBILDNING!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS
SÖNDAG 19/11 KL 10.00 - 14.00

NATURBRUKSPROGRAMMET
LÄRLING

VI HAR SEDAN TIDIGARE ÄVEN
HOTELL- & TURISMPROGRAMMET

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Mordet på 
Orientexpressen

Söndag 26/11

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Justice League 
Onsdag 15/11 kl. 19.00
Fr. 15 år    1 tim 59 min 

Pris 60:-

Tisdag 21 nov • kl. 19.00
Dick Harrison om Martin Luther 

Reformationen är en av de största och mest genomgri-
pande samhällsomvandlingarna i vår historia. Mycket 
av vad vi tror oss veta om den är myt snarare än verklig-
het – Luthers person, hans uttalanden, idéernas motta-
gande i Sverige, Gustav Vasas vägval, med mera. 

Vad var det egentligen som hände när vi lämnade 
katolicismen och slog in på en ny väg? Allt detta reder 
historieprofessor Dick Harrison ut! Kvällen bjuder även 
på musikaliska inslag. 

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

Entré: 75 kr. Biljetterna säljs i Kulturbruket på Dals entré 
från kl. 18.00. 
Arr:  Kulturbruket på Dal/
Svenska Kyrkan 
Melleruds Pastorat MELLERUDS PASTORAT

Kulturbruket på Dal 15 år

Musikalen ”Jag har ett hav inom mej” framförs av lokala barnkörer tillsammans med professionella musiker och 
sångare. Till höger syns projektledarna Gun-Britt Gustafsson och Malin Axelsson. Foto: Susanne Emanuelsson.

Tiden går fort när man har 
roligt konstaterar Kultur-
bruket på Dal och ställer 
till med en jubileumskväll 
fredag 17 november.

Det bjuds på överraskningar, 
hemliga gäster, mingel och 
mat för att fira att man redan 
funnits i 15 år. Femton år med 
fullmatade program som 

bjudit på mycket vackert, 
häftigt, tankeväckande och 
lärorikt i form av teater, fö-
reläsningar, dans och musik 
för en publik i alla åldrar.

En alldeles unik musika-
lisk upplevelse väntar 

Jubileumsföreställning 
och barnmusikal

Två söta prinsessor som deltar i 
musikalen; Eulalie Leroy, 11 år och 
Alicia Karlsson, 9 år.

söndag 19 november på 
Kulturbruket på Dal.
Då framför barnkörer från 
Nordalsskolan i Mellerud 
och Karolinerskolan i Dals 

Rostock musikalen ”Jag har 
ett hav inom mej” tillsam-
mans med professionella 
musiker och sångare.

Bakom föreställningen 
står Malin Axelsson, som 
svarar för manus och iscen-
sättning, Per Blomberg som 
svarat för scenografin och 
sångpedagogen Gun-Britt 
Gustafsson som lett projek-
tet:

– Vad jag vet har något 
liknande aldrig uppförts i 
Mellerud, en barnmusikal i 
den här storleken där barnen 
får möjlighet att dansa, agera 
och sjunga tillsammans med 
proffs. Det är unikt, säger 
Gun-Britt Gustavsson.

Musikalen, där de medver-
kande barnen är i åldrarna nio 
till fjorton år, vänder sig till 
en publik i alla åldrar och 
musiken är av Georg Riedel 
med texter av Barbro Lind-
gren. De eviga frågorna om 
liv och död har sin plats men 
också de vardagliga och när-
liggande frågorna om vän-
skap, smink och utseende.

I centrum står Anna, som 
är 12 år och alldeles vanlig… 
och ändå inte. Hennes bästis 
är också med liksom första 
kärleken, mormor, Masken 
Kalle och en mycket liten 
prinsessa.
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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

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

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 47 Måndag 20/11: Korv Stroganoff med 
potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 21/11: Skivad skinkstek, gräddsås, 
potatis, bukettgrönsaker och äppelmos. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 22/11: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 23/11: Sprödbakad sejfilé med 
gräddfilssås, potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Päronkräm.

Fredag 24/11: Lantfärslåda med gräddsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 25/11: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 26/11: Fisk Bordelaise med vit sås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 47
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv, potatismos 
och grönsaker. 

Senior
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor.
Alt: Vegetarisk stroganoff.

Tisdag Skivad skinkstek* med 
gräddsås, kokt potatis, bukettgrönsa-
ker och äppelmos.
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås.

Onsdag  Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sejfilé** 
med Rhode Islandsås, kokt potatis, 
broccoli. 
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, dressing, 
sallad. 
Alt: Grönsaksburgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Musikgudstjänst med 
Nya MotettEnsemblen

På söndag är det musikgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka.

På söndag 19 november 
anordnas musikguds-
tjänst med temat ”Nat-
tens skuggor sakta viker” 
i Gunnarsnäs kyrka.
Medverkar gör Nya Motett-
Ensemblen som har sin bas i 
Skepplanda. Kören leds se-
dan starten 2005 av försam-
lingens kyrkomusiker Peter 
Corneliusson. Ensemblen 
har ett tjugotal medlemmar 
från olika delar av Västsve-
rige med varierande musika-
lisk bakgrund. Flera arbetar 
som musiker inom eller utan-
för Svenska kyrkan.

De bjuder på musik av J. S. 
Bach, F. Schubert, J. Rutter, 
Chilicutt med flera. Sångerna 
kommer att varvas med text-
läsning. 

Andakt hållas av kyrko-
herde Pär-Åke Henriksson.

Hyllar Ronny och Ragge

Iklädda jeansvästar och löspoli-
songer gestaltar Pökerz raggarna 
Ronny och Ragge, som turnerade 
på 1990-talet.

På lördag 18 november 
står Pökerz på scenen på 
Gruzzolo i Mellerud. DJ 
under kvällen är Flex.
Det var sommaren 1993 som 
de två raggarna Ronny & 
Ragge från Byhåla drog ut på 
turné. Efter det har varken de 
själva eller någon annan för-
valtat denna låtskatt. Inte 
förrän nu i Pökerz show.

 Pökerz är numera Sveriges 
mest bokade hyllningsband. 

Dick Harrison om
Martin Luther

Martin Luther spikade upp sina 
teser för 500 år sedan.

Ingen har undgått firandet 
av 500-årsjubileet av re-
formationen, det vill säga 
kyrkans splittring i en ka-
tolsk och en protestantisk 
kristendom.
Startskottet var den 31 okto-
ber 1517 då Martin Luther 
spikade upp sina teser på 
dörren till Slottskyrkan i Wit-
tenberg och nyligen var detta 
exakt 500 år sedan. 

Tisdag 21 november kom-
mer historieprofessorn Dick 

Historieprofessorn Dick Harrison 
berättar vad det var som egentli-
gen hände när vi lämnade katoli-
cismen och slog in på en ny väg.

Kanalen 150 år

2018 fyller Dalslands kanal 
150 år. Det kommer att bli 
jubileumsaktiviteter framför 
allt under senvåren, somma-
ren och hösten i alla kom-
muner kring kanalen samt i 
Vänersborg och Åmål.

Det stora firande i Melle-
ruds kommun kommer att 
ske i Håverud fredag 31 au-

Dalslands kanal fyller 150 år under 2018. Foto: Susanne Emanuelsson.

Star Wars-
premiär igen

Onsdag 13 december har den 
nya Star Wars-filmen ”The 
Last Jedi” Sverigepremiär. 
Samma kväll visas den på 
Centrumsalongen i Mellerud.

Harrison till Kulturbruket på 
Dal och belyser reformatorn 
Martin Luther ytterligare.

Mycket av vad vi tror oss 
veta om reformationen, en av 
de största och mest genom-
gripande samhällsomvand-
lingarna i vår historia, är myt 
snarare än verklighet.

Hur var Luther som per-
son, vilka uttalanden gjorde 
han, hur mottogs hans idéer 
i Sverige och spikade han 
verkligen upp sina teser på 
slottskyrkans port?

Dick Harrison reder ut 
begreppen och berättar vad 
det var som egentligen hände 
när vi lämnade katolicismen 
och slog in på en ny väg.

Kvällen bjuder även på 
musikaliska inslag.
Arrangör är Kulturbruket på 
Dal och Svenska kyrkan, 
Melleruds Pastorat.

Succémaskinen Pökerz drar 
fram genom Sverige och in-
tresset är enormt. Med låtar 
som, ”Köra fort som fan”. 
”De e sommar” och ”Rara 
söta Anna” tar Pökerz med 
publiken tillbaka till det här-
liga 90-talet och succén är ett 
faktum. Pökerz gör Sveriges 
första och enda Ronny & 
Ragge hyllning.

Ronny och Ragge skapa-
des och gestaltades av Peter 
Settman och Fredde Gran-
berg under 1990-talet. Pö-
kerz består av Ronnie Hult-
strand och Robin Nilsson.

gusti och lördag 1 september.
På fredagseftermiddagen 

och kvällen genomförs en 
mer formell ceremoni, som 
också inkluderar att Dals-
lands kanal får en ”vänkanal” 
i Skottland.

På lördagen blir det ”Ka-
nalfesten” under eftermid-
dagen, en familjetillställning 
med musik och mycket annat.

Cykelbana 
mellan 
Mellerud 
och Håverud

Ulf Claesson har lämnat in 
ett medborgarförslag om en 
cykelbana mellan Mellerud 
och Håverud. ”Att cykla på 
E45 med den tunga trafiken 
är något man vill undvika. 
Från E45 till Åsensbruk finns 
bitar av den gamla vägen 
som kan användas till en 
cykelbana och från Åsen till 
Håverud finns ju ”Lilla spå-
ret”, skriver han.

Avsägning
Sofia Ahlström (M) avsäger 
sig sitt uppdrag som ledamot 
i kultur- och utbildnings-
nämnden från och med 31 
december 2017.
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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

Vilket är ditt bästa 
Kanalyreminne?

Ett år deltog denna ”piskman” i kortegen. Vem var det? Någon som 
minns? Vi efterlyser ditt bästa Kanalyreminne. Foto: Privat.

Med anledning av 50-års-
firandet av Kanalyran 
nästa år efterlyser Melle-
ruds Nyheter olika kanal-
yreminnen. Vilket är ditt 
bästa minne?
Kanske handlar ditt minne 
om ett fantasifullt ekipage 
från någon kortege, eller ett 
oväntat möte med en gammal 
vän du inte träffat på många 
år. Kanske mötte du kärleken 
under familjefestligheterna 
eller fick du se din största idol 
på scenen?

Vi skulle gärna vilja ta del 
av våra läsares oförglömliga 
minnen – det borde vara 
många med tanke på att 
Kanalyran arrangerats under 
såpass många år.

Maila dina minnen till su-
sanne@mellerudsnyheter.se 
eller skriv ett brev och skicka 
till Melleruds Nyheter, Stor-
gatan 20, 464 30 Mellerud. 
Du kan även lämna in mate-
rialet till redaktionen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

1968-2018
50 år Filmcafé i Erikstad bygdegård

På söndag eftermiddag 
bjuds det på filmcafé i Er-
ikstad bygdegård. 
Filmen som visas heter ”Salt-
stänk och Västkustsol” och 
är inspelad 1952 av Erling 
Zackrisson, Göteborg och 
skildrar människor, miljöer 
och verksamheter i Bohus-
län.

Erling Zackrisson var då 
en ung student med stort in-
tresse av foto och film. Han 
spelade in ett stort antal land-
skaps- och naturfilmer som 
han åkte runt på landets 

biografer och visade. Filmen 
om Bohuslän var hans första 
landskapsfilm. Den bjuder 
på en resa från Stenpiren i 
Göteborg upp via många 
hamnar, landstiger i Svine-
sund och beger sig sedan 
landvägen tillbaka till Göte-
borg. I filmen medverkar 
både Ingrid Bergman, Lasse 
Dahlqvist, David Hellström 
och Hilma Svedahl.

Jan G Andersson Brålanda 
har digitaliserat och bearbe-
tat filmen som nu åter visas 
efter över 60 år i byrålådan. 

Filmsekvens från ”Saltstänk och Västkustsol”. Foto: Rixö.

Filmen är 2,5 timme lång och 
inspelad i färg, vilket inte var 
så vanligt på den tiden och 

speglar tydligt de föränd-
ringar som skett i samhället 
genom åren.

Bengtsson på dörren väckte tankar

Adesso Productions, Björn Kruse och Marcus Bellatreccia. har turnerat med ”Bengtsson på dörren” sedan 
2005. Förra onsdagen gästade de Mellerud

Björn Kruse och Marcus 
Bellatreccia från Helsing-
borg hade återigen tagit 
sin teater till Mellerud 
för att uppmärksamma 
ämnet ”barn i missbruks-
miljö”. 
Teaterföreställningen som 
heter ”Bengtsson på dörren” 

började som ett gymnasie-
projekt av Marcus Bellatrec-
cia och framfördes för första 
gången för över 30 år sedan, 
då han fick i uppgift att 
skriva en pjäs om ämnet ”hur 
det är att växa upp i miss-
bruksmiljö”. 

Sedan 2005 används pjä-

sen i syfte att uppmärksamma 
ett ämne som många inte 
pratar om. Den handlar om 
fjortonårige Peter som bor 
med sin pappa Rolf, som li-
der av alkoholism. Under 
förra veckan framfördes den 
vid fem tillfällen för mellan-
stadieelever i Melleruds 

I Sverige finns närmare 400 000 
barn som växer upp i missbruks-
miljö. I genomsnitt alltså tre 
personer i varje klass i alla skolor 
i hela landet. Trots att det finns 
mycket hjälp att få för dessa barn, 
bland annat samtal med en vuxen, 
i grupp eller enskilt, är det enbart 
två procent av dem som får stöd.
I Mellerud finns stödgruppsverk-
samheten Musslan som leds av 
socialtjänstens familjebehandlare 
Helena Hultman och Ulla Larsson. 

FAKTA

kommun. Efter föreställ-
ningen gav skådespelarna en 
liten presentation och pratade 
om ämnet alkoholism och 
barn som får växa upp i miss-
bruksmiljö. Det viktigaste 
för dem var att förmedla att 
man inte är ensam, att det 
aldrig är barnets fel, att det 
finns hjälp och stöd att få och 
att det finns hopp för framti-
den. 

Efter teatern lämnade de 
mycket utrymme för frågor.

Karolina Wessman

Olovlig körning och 
ringa narkotikabrott

En man i 25-årsåldern står 
åtalad för olovlig körning 
och ringa narkotikabrott. 
Mannen ska ha kört person-
bil utan att ha rätt till det den 
31 maj 2017 på Vilhelmsga-
tan i Mellerud. Han ska även 
ha använt kokain, amfetamin 
och hasch eller annat canna-
bispreparat, som är narkoti-

ka, den 13 maj 2017 eller 
dagarna dessförinnan på PD 
Lundgrensgatan i Mellerud.

Mannen erkänner olovlig 
körning, men förnekar ringa 
narkotikabrott.

Målet kan avgöras utan 
huvudförhandling, åklaga-
ren yrkar på 6 000 kronor i 
dagsböter.

Vill tända upp 
gatubelysning

Börje Norgren, Mellerud har 
lämnat in ett medborgarför-
slag om att tända upp gatube-
lysningen från Kyrkogatan 
till Holms kyrka och vidare 
mot Sunnanå.

Han framhåller att befint-
liga lyktstolpar och kabel-

dragning kan användas om 
man kapar av stolpen innan 
böjen och monterar på en ny 
LED-armatur. Anledningen 
är att vägen används som 
motionsslinga som även an-
vänds under den mörka års-
tiden.
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model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

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

20% rabatt på höstens bågar

   

Följ oss på
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Varmt tack
till Er alla som hedrat  

Astrid Andersson
vid hennes bortgång.

Rut, Karin och  
Knut-Åke med familjer

Varmt tack
till Er som hedrat  

Franklin Kanyinda
vid hans bortgång.

Birgitta och barnen 
med familjer

Vår älskade

Morgan
Kristensen

* 5 november 1957

lämnade plötsligt ett stort
tomrum i vår familj

Frändefors 
31 oktober 2017

ANNETTE
Martin och Sabina
Nellie, Ellen, Agnes
Marika och André

Sofia
Mor och Far

Svärmor
Släkt och vänner

Den bästa av fäder vi fick, 
men du släppte taget 

och gick.
Till himlen upp du for,
kvar på jorden är dina 

barn, barnbarn och vår mor.
Såren efter saknaden som

nu våra hjärtan bär
kommer alltid att sitta där.
Allt du gett oss här i livet

är mycket mer 
än någon tagit förgivet.

Vi älskar och saknar dig.

Begravningen äger rum i
Frändefors kyrka fredagen
den 8 december kl 10.30.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i församlings-
hemmet. Svar önskas till
blixtbyra.se eller på telefon
0521-71 11 63 senast 5/12.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
valfri minnesfond

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Veckans 
ros...

...vill vi ge till Therese Lund-
gren med personal i Mellerud 
för att de så vänligt sponsrat 
oss med saker till vår barn-
avdelning och till våra aktivi-
teter. Mycket uppskattat av 
både oss och våra besökare.

Melleruds bibliotek

...vill vi på Räddningstjänsten 
& Ambulansen i Mellerud ge 
till Jonas och Sanna för att ni 
bidrog med mat och tillbehör, 
samt till Jinge som tillagade 
maten. Det blev succé.

Blåljuspersonalen i Mellerud

Hipp Hipp 

HURRA!

Mitt goa barnbarn Neo Wi-
dén Oscarsson fyller 9 år den 
17/11.

Grattiskramar från mormor, 
moster Maria och Robert 

grattar också

Hjärtligt grattis till vår sol-
stråle Neo som fyller 9 år den 
17/11.

Från mamma, pappa, Olivia 
och farmor

Grattis Nova Jansson, Brå-
landa på din 7-årsdag!

Kramar från morfar 
och mormor

Vi vill fira lille Gustav Tel-
lander i Lilla Edet, som den 
19 november blir 6 månader.

Vi som firar är mormor, mor-
bror, mostrar och kusiner

Vi vill gratta vårt lilla busfrö 
Ebba Hektor som fyllde 2 år 
den 14 november.

Grattiskramar från mamma, 
pappa och storebror Hugo

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola, 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18.30 Tonår. Sönd 16 
Gudstj. Anders Bernspång, 
kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-

dagskaffe & Rastplats. 11 
Julens budskap, film från 
Israel med Anders Sjöberg. 
18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Lörd Pingstledare i Jön-

köping, anmälan. Sönd 11 
Gudstj. predikan David 
C. Församlingsmöte, ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
OBS tiden! 14 Kongogrup-
pen. 19 Mötesplats. Fred 19 
Tonårskväll. Sönd 11 Gudstj 
Sigward K. Markus 5 ”Att 
röra vid och bli berörd”, 
kyrkkaffe. Sönd 14 Gudstj. 
i Gestads missionshus Sig-
ward K. Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset med 
Anette J. Carlson. Sönd 11 
Gudstj. för alla åldrar. Anet-
te J. Carlson, barnkörer och 
barngrupper. Barnbibel till 
5-åringar. Kyrkfika. Kyrk-
bil 308 70. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh.

Gestad: Torsd 10-11,30 
Förmiddagskaffe i fsh. 
”Hösten i ord och ton”, Gu-
nilla Rubbestad och Tho-
mas Holmström. Sönd 11 
Gudstj. med nattv. Anette 
J. Carlson. Kyrkkaffe och 
nomineringsmöte. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Basar och höstförsäljning, 
servering. Andakt Sigward 
K.
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj. Jubilatekören 
med musiker, Lennart Staaf. 
Torsd 19 Församlingsafton 
Franciskanermunkarnas ar-
bete bland romer i Rumä-
nien. Carina B. Liljegren. 
Kaffe och andakt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Barbro Karlsson. Som in-
ledning på akten spelade 
Maria Andersson ”Morgon-
stämning” ur Peer Gynt av E. 
Grieg varefter Josefin Dahl-
qvist sjöng ”Gabriellas sång” 
av S Nilsson/P Bäckman. 
Akten förrättades av Marit 
Järbel och man sjöng tillsam-
mans psalmerna 249, 626 
samt 297. Solisten sjöng 
”What a wonderful world” av 
G. D. Weiss och som avslut-
ningsmusik spelades ”Kopp-
ången” av P. E. Moraeus. Vid 
kistan togs avskedet av sonen 
Roger med familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Barbro  
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Dalskogs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Eva Asklund. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Bön” vartefter han 
sjöng ”Blott en dag” av L. 
Sandell. Officiant var Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 217, 
190 och 297. Solisten sjöng 
”Somewhere over the rain-
bow” av J.Garland. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Avsked togs av de när-
maste. Koret var vackert de-
korerat med blommor till 
minnet av Eva.

JORDFÄSTNING

Gratulera
ditt barn eller
barnbarn på 

födelsedagen

135:-
med foto
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Högtidlig galakväll med skratt och allvar
I lördags kväll fylldes Kul-
turbruket på Dal till sista 
plats när det var dags för 
galakväll till förmån för 
Barndiabetesfonden. 
Operasångare och lo-
kala stjärnor mixades i en 
konsert som kommer att 
stanna i minnet länge på 
alla som var där.
Utanför brann marschaller 
och kommande vinterkyla 
gjorde sig påmind. Fest-
klädda människor skyndade 
in i Kulturbrukets foajé där 
det var härligt trångt och 
varmt.

Förväntan låg i luften och 
när alla kommit på plats i 
bänkraderna tog en sann ga-
lakväll vid. Johnny Lind-
blom var konferencier och 
stod för en familjärt varm 
tilltalston kvällen igenom, 
både med publiken och de 
artister som kom till tals. 

Dansaren Pauline Strand-
berg var först ut på scengol-
vet. Hon dansade ett medley 
i sina högklackade skor och 
glittrande dräkt och publiken 
tackade henne med rungande 

Ackompanjatören Lisa Fröberg vid flygeln med dirigenten Martin Na-
gashima Toft.

Skönsjungande och skojfriska Angelica Asp fick publiken att dra på smilbanden många gånger under kvällen. Sångarkollegan Anders Werner, 
vokalisten Anna K. Larsson och Skålleruds Drängar ses omkring henne.

Tävlingsdansaren Pauline Strand-
berg visade hur dans kan se ut på 
elitnivå.

Johnny Lindblom var kvällens kon-
ferencier. 

”Kungligt” besök under Eld- och ljusfesten
I lördags pågick ett fest-
ligt evenemang runt hela 
Upperudshöljen. Allas 
insatser belönades med 
ett besökarantal som låg 
långt över förväntning-
arna.

– Ljusfesten runt Upperuds-
höljen arrangerades för elfte 

gången i ett samarbete mel-
lan byalaget, hembygdsför-
eningen, Melleruds kom-
mun, Dalslands 
konstmuséum samt ett flertal 
företag från trakten. 

– Första gången anordna-
des  ljusfesten vid konstmu-
séet av dåvarande museichef 
Sanna Kok-Hansen tillsam-

mans med föreningen Dals-
lands konstmuseums vänner, 
berättar Katriine Westling, 
sekreterare i vänföreningen.

– Det är jättetrevligt att 
festens omfattning ökat. Det 
är tack vare sponsorer, fören-
ingar och inte minst traktens 
boende som den under de 
senaste fem åren vuxit till det 

evenemang det är idag, säger 
Katriine.

Besökarantalet i topp
Carin Larsson, som jobbade 
i Kanalmuseet under ljusfes-
ten, berättar att museet var 
välbesökt direkt från starten 
vid elvatiden på förmidda-
gen och att det varit full fart 

under hela dagen, förmodli-
gen tack vare det vackra 
vädret.

– Det  har sålts korv och 
bröd utöver det vanliga, vi 
behövde kalla in extrafolk 
som hjälpte till, berättade 
Carin. 

En av kvällens höjdpunk-
ter var Teater Mimulus 

eldshow ”Eldkungen” på 
innergården vid Dalsland 
Center i Håverud. Showens 
250 besökare fick se en fan-
tastiskt  underhållande före-
ställning, häftiga eldredskap 
och dans på ett annorlunda 
sätt.

Tanja Mueller

Det såldes mycket korv och bröd av Ann Magnusson och Margareta Ekstein under eftermiddagen vid 
Kanalmuseet i Håverud. 

Teater Mimulus från Karlstad lockade omkring 250 besökare till sin fantastisak eldshow som gick under 
rubriken ”Eldkungen”.

applåder. Pauline återkom 
under kvällen med mer dans 
från sitt VM-program och 
hon berättade också om hur 

det är att vara dansare med 
typ 1 diabetes som hon drab-
bades av när hon var fem år.

Efter dansen var det opera 

av Mozart och Beethoven på 
programmet, skönt klingan-
de sång av galakvällens  
eminenta sångare. Dirigen-
ten Martin Nagashima Toft 
tog operan Fidelio till hjälp i 
kvällens pedagogiska inslag 
och visade hur en kvartett 
byggs upp. Sångarna Anna 
Forsebo, Héléne Kimblad, 
Herbjörn Thordarsson och 
Anders Werners röster fyllde 
i varandra och det hela lät 
underbart. 

Publiken fick även höra 
sånger (Lieder), både på ita-
lienska och tyska. Bland 
annat sjöng Hèléne Kimblad 
”Zueignung” av Richard 
Strauß.

Angelica Asp gestaltade 
mästerligt Sjörövar-Jenny i 
sången ur Kurt Weills och 
Bertolt Brechts Tolvkil-
lingsopera och gjorde även 
ett bejublat framträdande i 
tangotakt med sången ”Vad 
har du i fickan Jan” ur Hasse 
& Tages revy ”Glaset i örat”. 

Skratt och allvar blanda-
des under kvällen, där publi-
ken förutom att njuta av 
härlig musik fick lära sig vad 
det handlar om att drabbas av 
diabetes typ 1. 

En Vokalist & En Cellist 
framförde musik av Alice 
Tegnér och en egen visa som 
fick världspremiär denna 
kväll. Skålleruds Drängar  

under ledning av Elisabette 
Emanuelsson sjöng Barber-
shop och körade till Anna 
Forsebos glittrande stämma. 

Operettdelen innehöll ör-
hängen som Viljasången ur 
Glada Änkan och Ol` Man 
River ur Teaterbåten. Hela 
konsertens slutliga sångar-
fyrverkeri bestod i ”Cham-
pagnerlied” ur Läderlappen 
av Johann Strauß. Vilken fi-
nal! Och allt ackompanjera-
des av pianisten Lisa Fröberg 
som fick flygeln att låta som 
en hel orkester.

Publiken var överförtjust 
och applåderna dånade. En 
högtidlig, rolig och allvarlig 
konsertkväll var till ända och 
Barndiabetsfonden har ge-
nom den berikats med över 
170 000 kronor, hittills. In-
samlingen pågår fram till den 
18 december.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Glädje när nya skolgården invigdes

Elevrådets ordförande Kimberly Johnsson och samhällsbyggnadschefen Magnus Olsson klippte bandet under invigningen av den nya skolgården 
utanför Dahlstiernska gymnasiet och Rådaskolan.

Det var fullt  av elever utan-
för Dahlstiernska gymna-
siet och Rådaskolan förra 
onsdagen när det blå-gula 
bandet klipptes med an-
ledning av invigningen av 
den iordningställda skol-
gården. Från att ha varit 
en grå och trist grusplan 
har den förvandlats till 
en skolgård som erbjuder 
mängder av aktiviteter.
En fotbollsplan med konst-
gräs, basketplan, beachvol-
leybollplan och fräscha sitt-
platser med bord under tak 
finns på plats. Rådaskolans 
rektor Robert Olsson visar en 
skiss på nästa projekt – en 
skatepark och ramp till teq-
ball som inte spelas på ett 
vanligt bordtennisbord, utan 
på ett böjt bord som är speci-
ellt utformat. Deltagarna 
spelar bollen över nätet med 
fot, huvud, bröst eller knä.

Även innergården (hit går 
enbart Rådaskolans elever)
har genomgått en ansikts-
lyftning. Konstgräs, blomlå-
dor, sittplatser under tak, 
innebandyplan och schack-
spel finns redan och nya 
pingisbord är på gång.

– Det är en mycket roli-
gare miljö att komma till, nu 
kan man sitta ute om man 
vill. Jag vet många som 
tycker det har blivit mycket 
bättre, konstaterar elevrådets 

Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson, förråds- och renhållningschef Patrik Tellander och Lorentz Norberg, 
gatu- och parkchef tillsammans med de flesta av medlemmarna i elevrådet.

Kimberly Johnsson tycker att innergården blivit mycket bra, här finns schackspel och bandyplan. Även bord-
tennisbord är på gång.

Det är vi som varit med och 
utformat skolgården:
Kimberly Johnsson 9D, ordförande
Esraa Alaawir 8D
Indra Lundquist 8E
Ilze Alsane 8C
Alice Wallin 7C
Alva Möller 9D
Moa Isaksson 7A
Robin Wrisman 9C
Emma Isaksson 9A
Anna Kihlberg 9A 
Max Asp 7B

ELEVRÅDET

ordförande Kimberly Johns-
son, 9D.

Skola i förändring
Robert Olsson höll ett kort 
tal där han framhöll att alla 
stod på en historisk plats.

– Vi är en skola i föränd-
ring. För 17 år sedan beslu-

tade Melleruds kommun att 
skolan skulle utvecklas och 
för 15 år sedan invigdes 
Dahlstiernska gymnasiet 
och Kulturbruket på Dal. 
Dessutom totalrenoverades 
Rådaskolan.

Han nämner också ba-
racken där eleverna hade 

hemkunskap och slöjd, som 
under många år stod på pla-
nen ut mot Parkgatan.

– Det regnade in där och 
det bestämdes att nya lokaler 
skulle byggas. För nio år 
sedan stod byggnaden klar 
med nya klassrum för slöjd 
och hemkunskap. Då var det 

bara en grusplan utanför. Vad 
skulle vi göra med den? För 
att lyckas i skolan behöver 
eleverna vara ute och röra på 
sig och i samråd med elevrå-
det beslutades att göra en fin 
skolgård, berättade Robert 
Olsson.

Jubileumslunch
Arbetet har tagit tid och änt-
ligen kunde det färdiga resul-
tatet visas upp. Samma dag 
firades 15-årsjubiléet, bland 
annat med en jubileumslunch 
för alla elever och lärare. 
Senare höll gymnasiet öppet 
hus.

Vid bandklippningen när-
varade ett antal personer som 
varit inblandade i projektet;  
Anders Pettersson, förval-
tingschef, Lorentz Norberg, 
gatu- och parkchef, Rune 
Stenén, ordförande i kultur- 
och utbildningsnämnden, 
Patrik Tellander, förråds- och 
renhållningschef, Magnus 
Olsson, samhällsbyggnads-
chef och självklart – elevrå-
dets medlemmar.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Årets 32 konfirmander på läger i Ljungskile
Under helgen var det läger 
för årets 32 konfirmander 
på en stiftsgård i Bohus-
län. 
Under fredagseftermidda-
gen åkte 32 konfirmander 
och ledare från Mellerud 
iväg på ett läger, som hölls 
på Åh Stiftsgård, strax utan-
för Ljungskile.

Under lägret fick konfir-
manderna under lektionspass 
ledda av präster och försam-
lingsassistenter från Melle-
ruds pastorat, lära sig om 
nattvarden och dopet. Under 
lördagskvällen firades därför 
en mässa i kyrkan på läger-
gården. Den leddes av präs-

Under lägret fick de unga 
ledarna roa konfirman-
derna med roliga lekar.

terna Lena Hildén och Daniel 
Westin. 

 Lägret innehöll dessutom 
en hel del lekar och roliga 
tävlingar och avslutades på 
söndag förmiddag med hög-
mässa tillsammans med lo-
kala besökare i kyrkan. Vid 
lunchtid åkte bussen tillbaka 
till Mellerud med nöjda le-
dare och konfirmander. 

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

VÄLKOMMEN PÅ

KVÄLLSVISNING
HOS AXIMA

Erbjudanden i butik
Leverantörer på plats

Vi bjuder på mat

 TISDAG 21 
NOVEMBER 

KL. 15-21

Stort intresse för gymnasiet
Det var öppet hus på 
Dahlstiernska gymnasiet 
onsdag kväll den 8 novem-
ber när huset fyllde 15 år. 
Lärare och elever informe-
rade om gymnasiets olika 
program, om Vuxenutbild-
ningen och om Kultursko-
lans utbud.

Luften surrade av röster 
och besökare som strömma-
de till under kvällen fick 
chansen att både prova på 
och få information om inne-
hållet i olika utbildningar. 

Här studerar både vuxna 

Robert Sloberg och William Törnqvist går VVS-programmet i Åsensbruk 
och stortrivs. – Det är en underbar utbildning med väldigt bra lärare 
säger de.

Vård- och omsorgseleven Kerstin Sundell kollade blodtrycket på Mari-
anne Westman. Läraren Marianne Brindbergs gav beröm.

Ibrahim Vardi, 18 år, flankerad av sina föräldrar Jina och Eid. De har varit i Sverige i 1,5 år och Ibrahim har läst 
in det svenska gymnasiet på rekordtid. Han har sökt till läkarutbildning i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Erica Sandberg tänker gå vård- och omsorgsprogrammet och Ida Andre-
assen fordonsprogrammer på gymnasiet. De går nu i nian på Rådaskolan.

I estetprogrammets inspelnings-
studio jobbade Sakhi Husseini och 
Javad Savady. Alexander Ström 
som går film/mediaprogrammet 
hälsade på.

Melleruds luciakandidater 2017

Kimberly Johnsson, 15 år Julia Åkerstedt, 15 år Ronja Gardtman, 16 år

Emilia Richardsson, 15 år Emelie Norberg, 15 år

Årets ljusdrottning i Mellerud kommer att krönas på 
scenen under Lions julmarknad den 10 december.
Innan de anländer till Köpmantorget har de åkt med häst och 
vagn i kortegen från Tomtemuséet. Liksom tidigare år kom-
mer Melleruds l
ucia att lottas fram och presenteras då i Melleruds Nyheter. 
Tjejerna kommer att öva på sina sånger tillsammans med 

Anders Ljungqvist, som även är årets konferencier under 
julmarknaden.

Denna veckan presenteras Anna Kihlbergs svar på frå-
gorna, då hon var bortrest vid förra tillfället och inte kunde 
svara på dem.

Susanne Emanuelsson

Karin Stefansson, 15 år

Anna Kihlberg, 15 år. 
Går i 9A på Rådaskolan.
Framtidsplaner? Jag vill gå 
ut gymnasiet och sedan hög-
skola. Sedan ut och jobba 
eller resa.
Vad gör du på fritiden? 
Umgås med vänner och fa-
milj och tränar.
Finaste julsången? Jul, jul 
strålande jul är mysig.
Finaste luciaminnet? Förra 
året deltog jag i Melleruds 
luciatåg och det var både kul 
och mysigt.
Varför deltar du i luciatå-
get? Delvis behövdes det 
mer folk, men jag tycker 
också att traditionen är my-
sig.

och unga och huset är fyllt av 
aktiviteter från tidigt till sent. 

Det kom många besökare 
och i Café Måns bjöds det 
dagen till ära på fika. Estet-
programmets och kultursko-
lans undervisning i musik 
pågick inför öppna dörrar 
och lockade sin publik.

Att Dahlstiernska gymna-
siet är fyllt av liv och aktivi-
tet gick inte att missa.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

DÄCK

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

EKONOMITJÄNSTER

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

EKONOMI AB

Tel. 0530-130 25

•Bokföring      •Bokslut  
•Deklaration   •Rådgivning

Välkommen att ringa oss för information!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

FRISKVÅRD

STÄD

Utför det mesta inom gräv

LEDIG ANNONSPLATS

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNINGREP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Ledig annonsplats
Vill du att ditt företag ska synas

Ring 0530-125 40 för info och pris

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

GRÄV

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

VVS
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Frändefors kyrka
Söndag 19 november kl. 11.00 

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 
Konfirmander, OAS-gruppen 
Sofia Berg, Lovisa Husberg 

Lennart Staaf
Kyrkfika

Välkomna!

Brålanda • Frändefors

Lucia i 
Gestads kyrka

Är du mellan 0-12 år och vill 
vara med i församlingens luciatåg 

i gudstjänsten den 10/12?
Vi övar den 30/11 kl. 12.30-14.30 

el. 14.30-16.30  
och 7/12 14.30-16.30 

Välkommen alla barn! 
För mer info kontakta Anna 070-390 09 59 

BRÅLANDA PASTORAT

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Fredag 17/11 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland” träff 4

Inventerade missionshus och kyrkor

Gudrun och Sven Larsson, Brålanda, var aktiva i numera nedlagda Erikstad Missionshus som finns med i 
montern. Sven berättar om missionshuset för Stig Florén, Uddevalla.

Utställningen om Folkskolan 175 år berättar att den kom till för att allmogens barn skulle lära sig skriva och 
räkna samt hur den organiserats genom åren. Eftersom det var svårt att få tag i lärare fick ogifta kvinnor 
arbeta som det. Folkskollärare hade även andra uppgifter till tjänsten, exempelvis kantor eller föreståndare 
för poststationen.

1. Bilden föreställer en geting 
2. Bi heter abeille på franska 
3. 1 liter honung väger 1,4 kg 
4. Ett bi flyger ca 20 km/h 
5. En drottning kan lägga 2000-3000 ägg per dygn 
6. Biets viktigaste sinnesorgan är lukt 
Vinnarna har meddelats per telefon.

RÄTT SVAR BIODLARFÖRENINGENS  
TIPSPROMENAD GALLERIAN

Välbesökt 
berättarafton

Anders Fredriksson och Anna-Lisa Fröjd har båda gått i Åttersruds folk-
skola på 1930-40 talen.

Onsdag 1 november ar-
rangerade Brålanda 
Sundals-Ryrs hembygds-
förening och Åttersruds 
bygdegårdsförening en 
berättarafton i Åtters-
ruds bygdegård på temat 
Folkskolan 175 år och Åt-
tersruds Folkskola. 
Deltagarna som var ett 40 tal 
samlades i salen i en ring där 
alla hade möjlighet att se och 
höra varandra. En av dem var 
Allan Sahlbom som berätta-
de om sin långa lärargärning.

Marianne Larsson berät-
tade i korta ordalag om folk-
undervisningen som har röt-
ter i Martin Luthers 
reformationsarbete, vidare 
om hur folkskolans framväxt 
har sett ut i vårt område och 
avslutningsvis några axplock 

Bolstads Prästgårds Vän-
ner invigde två utställ-
ningar förra söndagen; 
Folkskolan 175 år och Mis-
sionshus på Dalslandsslät-
ten. Båda berättar viktiga 
skeenden i historien. Be-
sökarna fick även ta del av 
en intressant föreläsning 
om missionshusen.
Arkitekten Stig Florén, 
Uddevalla, hade åren 1997 
till 2013 uppdraget att för 
Svenska Missionskyrkan 
Västra Götaland inventera 
och dokumentera de 627 
kyrkorna och missionshusen 
i distriktet.

2011 slogs Metodistkyr-
kan,  Svenska Baptistförbun-
det och Missionskyrkan 
samman och bildade Equme-
niakyrkan. Dalsland tillhör 
Equmeniakyrkan Region 
Väst.

Väckelse
Den evangeliska väckelsen 
nådde våra bygder i mitten av 
1800-talet. 

Man samlades till en bör-
jan i hemmen, men det blev 
trångt. Genom ekonomisk 
hjälp och arbetskraftinsatser 
av medlemmar och ortsbor 
byggdes missionshus.

om hur det fungerar i dagens 
skola. 

Tidigare elever berättade
Anna Lisa Fröjd och Anders 
Fredriksson som båda gått på 
Åttersruds folkskola berät-
tade minnen från skoltiden 
på 1930- och 1940-talen.

På skärmar fanns material 
från utställningen ”En sago-
lik skola – Folkskolan 175 
år” och på bord runt om i 
salen fanns läromedel och 
skolföremål kronologiskt 
placerade. Det fanns även 
böcker och föremål från folk-
skolans tidiga år och fram till 
i dag. 

Flera deltagare bidrog med 
gamla skolböcker. Många av 
skolföremålen hade man fått 
låna från Brålanda skola där 
Caisa Sjöstad hjälpt till att 
plocka fram materialet. 
Hembygdsföreningen visade 
också gamla bilder på skolor 
och elever från området.

Rekvisita
För kvällen fanns en gammal 
skolbänk på plats och en 
skolplanschhållare som in-
gått i Åttersruds skolas ut-
rustning.

En nostalgisk matsäck 
fanns att köpa i ”barnbespis-
ningen”. Matsäcken bestod 
av chokladmjölk, limpsmör-
gås med ost eller prickig korv 
och en apelsinklyfta. Det 
fanns för säkerhets skull 
också kaffe och en kaka.

Avslutningsvis visade Al-
lan Sahlbom några gamla 
skolplanscher som han har i 
sin samling samt underhöll 
med dragspel och visor ur 
”Skolradions sånger”. Delta-
garna kände igen de flesta 
visorna och kunde därför 
stämma in i allsången.

Brålanda Sundals-Ryrs  
hembygdsförening

FÖRENINGSREFERAT

Tage Brolin, Främmestad, före-
läste på mötet. Foto: Privat.

Sundals släktforskare höll 
möte den 18 september. Tage 
Brolin, Främmestad gästade 
föreningen och berättade om 
gammalsvenskbyborna i 
Ukraina. Han har själv varit 
över några gånger samt gjort 
en film om hur det är i nuti-
den.

1721 flyttade 1 200 
svenskar över, de bodde på 
Dagö vilket tillhörde Estland 

på den tiden. Endast 300 kom 
fram. Det har berättats i 
gamla böcker att de blev lu-
rade dit. Första tiden fick de 
gräva sig hålor i marken att 
bo i. Svenskarna levde i fattig 
misär men klarade sig. 1929 
ville 900 hundra utvandra till 
Sverige. Röda Korset, Prins 
Carl och biskop Söderblom 
hjälpte dessa att komma till 
Sverige.

Vi fick se filmen som är 
tagen nyligen. De lever bra 
nuförtiden, de är som vanliga 
moderna människor.

Brolin berättade hur han 
har hört och upplevt gam-
malsvenskbyn. Allt var in-
tressant. En mycket bra 
kväll.     

Sture Petersson

Lions Club, Brålanda okto-
bermöte öppnades med att 
president Roland Smedbäck 
hälsade den stora skaran 
medlemmar välkomna. Där-
till höll Carl-Anders Magn-
berg ett välkomstanförande 
till de tre nya medlemmar 
som på mötet upptogs i för-
eningen. Därefter diskuteras 

de hjälpinsatser som Lions 
kommer att ta sig an i fram-
tiden. Förberedelserna inför 
årets julmarknad 2 december 
gås också igenom och sam-
verkan med den nya fören-
ingen ”Jul i Brålanda” lovor-
das.

Beslut togs att skänka  
5 000 kronor till den lokala 

Barndiabetesinsamlingen 
som startats i Mellerud och 
att inköpa en ny defibrillator 
som kommer att finnas i be-
redskap vid lokala arrange-
mang. Beslut tas också på att 
ge 1 000 kronor i bidrag till 
den klass som vunnit teck-
ningstävlingen om ett nytt 
fordon för tomtetåget.

De första liknade bostads-
hus med ingång direkt till 
kyrksalen, de hade jordgolv 
och ingen uppvärmning.

I slutet av 1800-talet bygg-
des större hus som hade golv 
och värme och utökades med 
ett par mindre utrymmen, 
lilla salen och kök.

Missionshusen var ofta 
skola under veckan och 
gudstjänstlokal på helgen.

– Gamla foton, ritningar, 
jubileumsskrifter och män-
niskors berättelser har varit 
till stor hjälp för att få fram 

byggnadernas öden, berätta-
de Stig Florén.

I Dalsland har Stig under 
åren 2014 – 2015 inventerat 
107 missionshus. Idag är 27 
av dem i bruk i Equmenia-
kyrkan. 37 är bostäder, ett är 
flyttat, fem är samlingsloka-
ler, nio används för andra 
ändamål, fem står öde och 23 
finns inte kvar.

De byggnader som finns 
kvar har Stig fotograferat 
utvändigt och kyrklokalerna 
även invändigt.

Pionjär
Missionshuset i Grinstad var 
det första som byggdes i 
Dalsland och var i bruk åren 
1876 – 2006.

I Melleruds kommun har 
det funnits 14 missionshus, 
idag är det Melleruds Mis-
sionskyrka och sommarhem-
met Furusand som är i bruk.

I dalslandsdelen av Vä-
nersborgs kommun är tre av 
de tidigare elva missionshu-
sen samt Rörviksgården i 
bruk. Den senast byggda i 
Dalsland är Equmeniakyr-
kan i Frändefors som bygg-
des 1986.

Kulturarv
Byggnaderna berättar om 
hur människor i väckelserö-
relsen levde, arbetade, bad 
och firade gudstjänst.

– Låt oss hjälpas åt att be-
vara det värdefulla kulturarv 
som de gamla missionshusen 
och kapellen utgör. Dels ge-
nom att värna om de byggna-
der som är möjliga att bevara, 
dels genom att bibehålla 
kunskapen och minnet av 
dem genom dokumentation 
för eftervärlden, avslutade 
Stig Florén sin intressanta 
redovisning.
 Marianne Karlsson
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Cup med stort intresse
FUTSAL 
Rastacupen kanske är om-
rådets äldsta turnering, 
i alla fall en av de mest 
omtyckta och till helgen 
firar den 30 år. Brålanda 
IFs årliga futsalcup lockar 
nu också allt fler lag även 
utanför trestadsområdet.
– Upplägget är populärt hos 
oss, att man spelar sina grupp-
spelsmatcher på lördagen 
under några timmar och se-
dan kan åka hem för att 
komma tillbaka för spel på 
söndagen igen, om man gått 
vidare vill säga. Ett upplägg 
som de aktiva uppskattar 
mycket, man slipper bli sit-
tande en hel lördag, berättar 
Bengt-Erik Andersson, Brå-
landas ordförande och cupge-
neral.

I år lockar Rastacupen 20 
damlag och 24 herrlag, där 
intresset på damsidan är 
större än någonsin, med en 
grupp även på flicksidan 
detta år.

– Vi är en attraktiv turne-
ring för damerna. I år fick vi 
lägga in en kvalgrupp för 
damerna under fredagskväl-
len, där vi lagt fyra andralag 
för att kunna få plats med alla, 
berättar Andersson, som 
också berättar att man nu 
återupplivat F16-klassen, och 
där har fyra lag anmälda till 
spel på fredagen.

Femsiffrigt vinstbelopp
På herrsidan är det lika många 
lag som förra året, inklusive 
något lag på reservlistan. 
Brålanda har inte haft några 
som helst problem att fylla 
upp platserna i turneringen 
som ger 10 000 kronor till 
vinnande lag på både herr- 
och damsidan.

– På herrsidan är det som 
vanligt fullt, vi fyller snabbt 
upp grupperna med lag från 
närområdet. Men i år har vi 
lag som till exempel Skär-
hamns IK och Holmalunds IF 
som även var med förra året, 
berättar generalen.

Med bara några dagar kvar 
att fixa allt inför 30-års jubi-
leet är Andersson lite nervös, 
men vet att han har rutinen på 
sin sida, det är trots allt ett 
stort evenemang med nästan 
70 volontärer under dagarna 
tre.

– Lite nervös är man allt, 
men rutinen finns där. Vi får 
hoppas det rullar på smidigt, 

LOKALA LAG:
Dam:
Åsebro/Brålanda, Tösse IF
Herr:
Brålanda IF, Dynamo Botered,  
FC Mellerud, Frändefors IF,  
Håfreströms IF, Melleruds IF, 
Åsebro IF
F16:
Åsebro/Brålanda
P16:
Frändefors IF, Melleruds IF

”Vi har en fördel”
Dynamo Botered är ett nytt 
lag för många, trots att fören-
ingen funnits i korpensam-
manhang i några år.

2017 är det dock premiär 
för deras futsalsatsning som 
egentligen har avstamp i och 
med Rastacupen. Laget inne-
håller flera spelare från när-
området, med bland annat 
Brålanda och Frändefors 
som bas.

– Det känns ändå bra, jag 
tycker att vi har ett starkt lag 
med mycket futsal i sig. Bara 
vi sköter bytena och tar dem 
snabbt och tar jobbet hemåt 
så kan det gå bra, berättar 
lagets ansvarige Erik Bengts-
son Meuller.

Laget ställs mot Färgelan-
da, Trollhättan Syrianska 
samt Holmalunds IF i grupp-
spelet.

– Färgelanda rådde vi ju på 
i träningsmatchen för några 
veckor sedan. Då ledde vi 
med 2-0 efter första halvlek. 
Bara vi tar jobbet och håller 
oss till vad vi tränat på of-
fensivt så finns alla chanser 
att gå vidare ur gruppen. Vi 
har en fördel i att två av mot-
ståndarna inte har en aning 
om oss.

”Hoppas på succéhelg”
FC Mellerud kommer under 
lördagen att spela seriematch 
hemma i Rådahallen och 
under förmiddagen även 
spela i Rastacupen, en upp-
gift man klarat att bemästra 
tidigare och så även i år.

– Ja precis, vi har en såpass 
stor och bred trupp så vi kan 
spela i turneringen och i se-
riespelet, men självklart 
kommer vissa spelare att få 
spela dubbelt. Men det ska 
inte vara några problem, det 
är bara kul och vi hoppas på 
en succés helg, berättar Mel-
leruds huvudansvariga, Va-
lon Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Skall försöka hålla sviten vid liv
INNEBANDY 
På söndag skall Melleruds 
IBK Giants försöka återta 
serieledningen och hålla se-
gersviten på två matcher vid 
liv. Nu väntar Herrestads 
AIK, på bortaplan.

– Herrestad kommer att 
vara en svår nöt att knäcka på 
bortaplan. De har spelare 
med rutin från högre divisio-

ner och det kommer att krä-
vas en bra insats för att vinna, 
berättar huvudtränaren 
Christian Ragnevi, inför 
matchen.

MIBK vann senast hemma 
mot Orust IBK med 9-4 och 
innan dess mot Dingle AIK 
med 10-4, så offensivt är det 
inga problem då man gjort 19 
mål på två matcher. Sönda-
gens motståndare Herrestad 

ligger tätt bakom Mellerud i 
tabellen, som i sin tur ligger 
tre poäng bakom Dingle, 
men det är tidigt på säsongen 
och många matcher kvar att 
spela. 

– Vi har en skön stämning 
i laget och hoppas att vi kan 
lyckas på söndag, berättar 
Ragnevi.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

men det händer alltid saker 
under helgen som kanske inte 
alltid märks utåt. Jag hoppas 
det blir spännande matcher 
och rafflande som det blir 
ibland. Matcherna är korta, så 
det skall avgöras direkt, det 
brukar bli full fart, berättar 
Andersson förhoppnings-
fullt.

”Vi bör bemästra 
motståndarna”
Åsebro/Brålanda åker till 
rastacupen med en förlust mot 
IFK Uddevalla i bagaget. 
Men i turneringens första 
match för dalslänningarna 
väntar just IFK, som lottades 
i samma grupp. Åsebro/Brå-
landa ställs även mot Tösse IF 
samt vinnaren i fredagens 
kvalgrupp för damerna.

– Vi möter Uddevalla i för-
sta matchen, det kommer att 
bli en bra match och vi får ta 
revansch på helgens stora 
förlust, berättar tränaren Mor-
gan Jacobsson.

– Det ska inte vara några 
problem, vi bör bemästra de 
lagen vi möter, annars är vi 
inte riktigt där vi ska vara. 
Men sedan är det ju så att man 
inte ska underskatta något, det 
är tolv minuter man spelar och 
allt kan hända, berättar hu-
vudtränaren.

”Vi vinner i år”
Håfreströms Futsal har varit 
i final i två år på raken, med 
seger 2015 och finalförlust 
mot Färgelanda förra året. 
Nu är man angelägen om att 
ta sig till ytterligare en final 
och där vinna.

– Det känns bra, vi har vun-
nit tidigare och vinner i år. Vi 
har ett bra lag, med de bästa 
inomhusspelarna i laget, be-
rättar Argjend Mollapolci, 
ansvarig för Håfreströms 
futsalsatsning. 

Spelaren Sebastian Hed-
lund är också hoppfull inför 
helgen och ser också att laget 
tar sig till final.

– Jag tror vi har goda möj-
ligheter att komma långt i 
turneringen. Vi slutade tvåa i 
fjol och har revanschlusta 
detta året.

Håfreström ställs mot 
Skoftebyn i gruppen, där 
Fredrik Larsson precis anslu-
tit från just Håfreström.

– ”Fredde” är en bra spe-
lare, men vi kommer att för-
söka stoppa honom, berättar 
Hedlund.

Nu har den styrande majori-
teten, det vill säga centern 
och socialdemokraterna gått 
i allians med moderaterna 
om att flytta det tänkta äldre-
boendet vid Ängenäs. Inte så 
långt kan tyckas, men några 
hundra meter österut. Konse-
kvenserna för de äldre blir en 
radikalt sämre utemiljö när 
man lämnar närheten till 
Gärdserudsbäcken.

Orsaken till detta tomtbyte 
är att man 23 augusti fick ett 
utlåtande om att det finns 
arkeologiska fyndigheter på 
platsen som måste utredas. 
Hade man då gjort detta om-

gående hade det varit klart 
nu. Handlingsförlamning har 
drabbat de styrande.

Vi förlorar nu inte bara 
närheten till goda naturmil-
jöer utan dessutom 15-30 
villatomter på grund av 
sämre markutnyttjande. Det 
har sagts att vi har så gott om 
tomter i Mellerud, så är inte 
fallet. De som finns ligger vid 
sjön och har ett helt annat pris 
än de som ligger mer tät-
ortsnära.

Man har nu fått så otroligt 
bråttom för att hinna börja 
bygga under nästa år så att 
kvalitéer och möjligheter till 

bra tomter totalt spolieras. 
Det luktar härsket valfläsk 
när man hanterar invånarnas 
tillgångar och skattpengar på 
det viset.

Vad borde göras?
Starta den arkeologiska 

förstudien nu, enligt uppgift 
beräknas den inte ta mer än 
fyra till sex dagar, och be-
stäm därefter vilket alterna-
tiv som blir bäst.

Jörgen Eriksson,  
Kommunpartiet

Daniel Jensen,  
Kristdemokraterna

Handlingsförlamning och valfläsk?

Ovanlig musikupplevelse

Innan deltagarna i lördagens Trailrun gick i mål vid OK Stugan i Dals Rostock bjöd brålandasångerskan Sandra 
Zackrisson på en fantastisk musikupplevelse i ett tipitält. Sandra turnerar med sitt soloprojekt Gaia Salamandra, 
där hon bjuder på både eget material och andras låtar. Åhörarna satt andäktigt inne i tipitältet och njöt av San-
dras klockrena röst. En av dem som kompade var Simon Mellberg på instrumentet hand pan, ett häftigt inslag. 
”Det finns bara tolv stycken i Sverige som spelar hand pan”, upplyste Sandra. Foto: Susanne Emanuelsson.

Polisverksamhetens avveck-
ling i Dalsland fortsätter att 
utvecklas till en dokusåpa, 
där förvecklingar och löften 
avlöser varandra och man ser 
fram emot nästa avsnitt. Hur 
ska det gå? 

Plötsligt dyker polisled-
ningen upp i serien, som 
gubben och gumman i lådan 
och utfärdar en framtida be-
manningscheck in blanco, 
som saknar täckning idag 
men gäller för uttag av fler 
poliser 2019. Lika säkert 
som pengar i Ebberöds Bank.

För att lugna kommunalrå-
den föreslår man en ökning 
med en kommunpolis, som 
skall jobba trygghetsska-
pande i hela Dalsland. Man 
ska utöka med en kommun-
polis, samtidigt som man 
minskar med en för tjänst till 
asylboendet i Restad. Illusio-
nistiska trollerinummer, när 
plus minus ett inte längre blir 
noll.

Dalslänningen är satt på 
det klassiska undantaget och 
fogar sig i den verklighet 
som förändras till det sämre.

Och om vi bryr oss, så är 
det lite för stunden och sedan 
kysser vi klagomuren och 
hoppas på hjälp från ovan.

Expressen har skrivit om 

Dalslands utsatta polisverk-
samhet, där en polispatrull 
ska bevaka hela landskapet. 
En polispatrull, som dessut-
om fjärrstyrs från Trollhät-
tan, vilket lätt ger en känsla 
av styvmoderlig hantering.

Dalsland borde vara ett 
eget polisområde, precis som 
Stenungsund lyckades med 
vid omorganisationen. Ge-
nomarbetade förslag och 
underlag finns redan om hur 
bra Dalsland skulle fungera 
som eget polisområde. Ma-
negen är krattad, nu gäller det 
att offensivt påverka rätt 
personer i polisledning och 
regering.

Det är inte meningen att vi 
ska ta av kommunalskatten 
för att tillsätta extra ord-
ningsvakter när staten sviker. 

En allt större del av poli-
sens samlade resurser går till 
vissa särskilt utsatta områ-
den i storstädernas förorter, 
där det pågår strider som allt 
mer liknar ett inbördeskrig.

Detta innebär i sin tur att 
övriga landet brandskattas på 
poliser och i vissa områden 
är det helt tomt. En av försva-
rets huvuduppgifter är att 
”bistå samhället vid kris”, så 
regeringen borde ta sig en 
allvarlig funderare på, om 

det inte är dags att skicka 
fredsbevarande styrkor till 
vissa områden inom landets 
gränser.

Åtminstone tills man hin-
ner utbilda tillräckligt många 
poliser för en rättvis fördel-
ning i Svea rike.

Åter till det i samman-
hanget särskilt utsatta Dals-
land: 

Till kommunalråden och 
alla politiker i Dalsland vill 
jag skicka med en vädjan, 
även om ni gör så gott ni kan. 
Bli heligt förbannade över att 
vi i Dalsland ska vara åsido-
satta och behandlas som an-
dra klassens medborgare. 
Kämpa för Dalsland, som om 
det vore lilla Katalonien.  
Använd alla tillgängliga me-
dier, väck opinionen och 
basunera ut vår utsatthet, så 
att beslutsfattarna förstår 
allvaret och motståndet räm-
nar likt Jerikos murar. 

Det är aldrig för sent att ge 
upp… 

I Frankrike demonstrerar 
bönderna med hjälp av trak-
torer lastade med dynga.

Det finns många bönder på 
Dal…

Forza Dalsland!
Sven-Åke Runelid

Borde vara eget polisområde

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 publice-
ring. Manus returneras ej.
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DFF lägger kraft 
på futsalen

FUTSAL 
Förra veckan kunde vi rap-
portera att allt fler klub-
bar står över deltagande 
i futsal-DM. Endast fem 
lag på herrsidan och två 
på damsidan kommer att 
delta, trots att det skulle 
kunna vara minst det 
dubbla. Nu vill Dalslands 
fotbollsförbund satsa 
mer på att få futsalen 
att utvecklas och växa i 
distriktet.
– Vi har skickat ut påmin-
nelse efter påminnelse till 
klubbarna i distriktet om att 
anmäla sig till DM, men trots 
detta så är det få lag anmälda.
Vi har gjort så gott vi kunnat 
från vår sida, men i slutändan 
handlar det om att DM inte 
är tillräckligt attraktivt. Vi 
tror att det handlar om att vi 
inte har prispengar och att det 
inte längre är kval till SM, 
berättar Maria Pettersson 
Lans som både sitter i distrik-
tets styrelse och i det verk-
ställande utskottet i DFF.

Förbundet kan tyvärr inte 
påverka Svenska Fotbolls-
förbundets beslut att istället 
för SM i futsal starta Svenska 
Futsalligan som man gjorde 
för två år sedan. Detta beslut 
har gjort att distriktens egna 
mästerskap fått mindre rele-
vans, om man bortser från 
äran att bli Dalslands bästa 
lag. 

– Vi måste ju ändra på 

detta och får jobba med det 
till nästa år. Vi är medvetna 
om problemet men vill gärna 
utveckla och jobba med spor-
ten futsal. Därför kommer vi 
att tillsätta en futsalutveck-
lare i distriktet som kommer 
jobba med dessa frågor och 
att utveckla futsalen, berättar 
Maria som vill poängtera att 
lagen som vunnit DM även 
fått ett presentkort på tusen 
kronor hos en lokal sportbu-
tik, inte bara en plackett.

Samtidigt berättar hon 
också att DFF också måste 
börja titta mer på de yngre 
och börja jobba med sporten 
futsal redan i unga år.

– Vi vet vad som inte fung-
erat hos de äldre, så nu 
måste vi backa bandet och 
satsa mer på de yngre. Börja 
jobba med futsalen i de unga 
åldrarna istället. På eget ini-
tiativ tränar och spelar 
Kroppefjälls IF och Eds FF 
F10 futsal mot varandra på 
varandras träningstider nu 
under vintern, de kommer 
mixa lagen och spela futsal 
istället för att bara träna var 
för sig, berättar Pettersson 
Lans som också lyfter 
Bäckefors IFs initiativ med 
en mini-cup för lag med sex-
åringar och sjuåringar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mardrömsminut 
bröt segersvit

FUTSAL 
Åsebro/Brålandas seger-
svit i de två inledande 
matcherna i futsalens 
seriespel är bruten, detta 
efter 1-10 mot nystartade 
damlaget IFK Uddevalla. 
Krossandet skedde i lör-
dags kväll på bortaplan.
Det blev ingen tredje raka för 
Åsebro/Brålanda, som gått 
bra i futsalens seriespel.

Istället blev det en match i 
Uddevalla där man fick lära 
sig ett och annat, mot nystar-
tade IFK Uddevalla.

På herrsidan är IFK Sveri-
ges bästa lag, och  inför 
denna säsong har man startat 
upp ett damlag i föreningen. 
Detta ser ut att gå mot samma 
håll som herrarna, något som 
Åsebro/Brålanda verkligen 
fick uppleva.

– Vi kom inte alls upp i vår 
vanliga nivå samtidigt som 
de var bra. Det blev en osä-
kerhet när det gick så fort 
som det gjorde, berättar Mor-
gan Jacobsson, huvudtränare 
i laget.

Ja fort gick det verkligen i 
slutet av första halvleken. 
IFK Uddevalla spräckte nol-
lan efter 16 minuter, men 
Sandra Petersson Jacobsson 

SLUTRESULTAT
IFK Uddevalla –

Åsebro/Brålanda
10-1 (6-1)

RFL Norra Götaland
Målskyttar Åsebro/Brålanda:
17’ 1-1 Sandra Petersson

kvitterade bara en minut se-
nare, med pausen nära inpå. 
Men då tappar gästerna allt 
och inom loppet av 90 sek-
under gör hemmalaget IFK 
fem mål, från 1-1 till 6-1 i 
paus.

– Jag vet inte riktigt vad jag 
ska säga, tjejerna var inte 
riktigt där, berättar Jacobs-
son.

Till andra halvlek lyckades 
Åsebro/Brålanda inte höja 
sig, chockade över hur det 
fortlöpte före paus. Laget 
fick aldrig till något anfalls-
spel och blev mest stillastå-
ende, något som straffar sig 
hårt i futsal.

– Det är inte så mycket att 
säga, rörelsen i laget var inte 
bra. Samtidigt pressade de 
oss hårt och de kunde ta bol-
len ifrån oss ganska enkelt, 
berättar tränaren Morgan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

F 03/04 spelade steg två i USM
HANDBOLL 
I lördags vid lunchtid rull-
lade tre bilar med ivriga 
handbollstjejer till Kristi-
nehamn i Värmland. Målet 
var att vinna gruppen för 
att ta sig vidare till steg 
tre i mästerskapet, för att 
lyckas med det krävdes 
det att bli gruppetta.
Klockan 17.45 blåste doma-
ren igång den första av hel-
gens tre matcher, Melleruds 
HK mot IFK Kristinehamn. 
Motståndarna utgjorde inget 
större hot vare sig i tempo 
eller anfallsvapen men trots 
det hade vi svårt att dra ifrån, 
som mest ledde vi med fyra 
bollar som till slut blev två.

Efter matchen blev det 
matintag på en pizzeria och 
därefter bar det av till vår 
övernattningslokal. Kvällen 
slutade i tårar efter att vi 

spelat ett sällskapsspel som 
framkallade så mycket skratt 
att tårarna sprutade och ma-
garna krampade.

Söndag morgon innebar 
transport till hallen och en 
taktisk genomgång inför 
match mot Lidköping som 
dagen innan hade dominerat 
stort mot Lysekil. Det bör-
jade mycket bra med oav-
gjort en bra bit in i första 
halvlek.

Sedan följde några olyck-
liga minuter då motståndarna 
drog ifrån och vi fick rött kort 
på en spelare som därmed 
inte fick fullfölja matchen.
Otur med tanke på att vi re-
dan innan drogs med lite 
småskador och få avbytare.

Matchen rann ifrån oss 
men vi fullföljde den med en 
grym kämparanda och fint 
målvaktsspel. 

Lidköping vann helt rätt-

vist med ett bättre lag och 
framförallt hade de en maxad 
trupp på femton hungriga 
spelare. Nu visste vi att 
gruppsegern låg utom räck-
håll men under den avslu-
tande matchen mot Lysekil 
spelade vi ut ordentligt och 
fick till många fina kon-
tringsmål.

Om man ska summera 
helgen så nådde vi inte vårt 
mål men vi fick så mycket 
mer än vi hoppats på.

Segrar och mästerskap i all 
ära men den glädje, gemen-
skap och kämparglöd som 
tjejerna visade upp i helgen 
väger tyngre än ett avance-
mang. 

Handbollsmässigt har vi 
lärt oss massor av de här tre 
matcherna, både som lag 
men också på individnivå. 
Som ledare blev vi mäkta 
stolta över tjejernas sätt att 

SLUTRESULTAT
Melleruds HK -

IFK Kristinehamn
17-15

HK Lidköping - 
 Melleruds HK

30-15
Melleruds HK - 

Lysekils HK
27-9

Klubbchef som gillar utmaningar

Bygget av vindskydd på rangen har startat. En ny bollmaskin och möjlighet att betala med kort är också på gång.

GOLF 
1 november tillträdde Pär 
Söderlund som klubbchef 
på Melleruds golfklubb. 
Målet är att få klubben 
att vara självgående, en 
utmaning han ser fram 
emot.
– Vi vill locka tillbaka gamla 
medlemmar, få nya greenfee-
gäster och fler sponsorer, 
understryker Pär.

Golf har han spelat sedan 
tonåren och har idag 10,5 i 
hcp. Tyvärr räcker inte tiden 
till att spela så mycket han 
vill.

– Men det är förbaskat ro-
ligt med golf. Jag är anställd 
av Melleruds GK med Golf-
fastigheter i Melleruds goda 
minne, de backar upp så här 
i början. Allt måste funka, nu 
måste vi få igång klubben så 
att vi kan stå på egna ben, 
säger Pär.

Arbetet är igång med att 
bygga tak och väggar över 
rangen. Planer finns även på 
en ny bollmaskin med kort-
betalning. 

– Förhoppningen är också 
att Golffastigheter i Melle-
rud förvärvar annexet där det 
idag är bed and breakfast och 
konferenslokal. Där ska om-
klädningsrummen rustas upp 
och vi får kontor där. Möte 
har hållits med ägarna. Blir 
det ingen affär får vi lösa det 
med baracker, det måste ju 
finnas kontor där personalen 
kan sitta, tycker Pär.

Banan blir allt bättre, spe-
larna upplever en klar för-
bättring sedan Golfbaneser-

Nya klubbchefen Pär Söderlund har lång erfarenhet av föreningsarbete 
och värdesätter det ideella arbetet av klubbens medlemmar.

Läget för Melleruds Golfklubb:
Antal medlemmar – 200 (Sverige i 
genomsnitt 900) 
Snittålder – 59 år (Sverige i 
genomsnitt 49 år) 
Andel kvinnor – 29 % (Sverige i 
genomsnitt 28 %)
Snitthandicap – 25,5 (Sverige i 
genomsnitt 24)

FAKTA

hålla sig till vår taktik inför 
matchen mot Lidköping, att 
vi sedan förlorar matchen på 
grund av andra omständighe-
ter spelar mindre roll.

Som lag växte vi flera stor-
lekar under helgen och vi 
blev en och annan lärdom 
rikare, som att russin består 
av torkade vindruvor!

Ledare Johan Eriksson, Ann 
Uggla Flodin och Petra Gull

vice med Magnus Barth i 
spetsen tagit över ansvaret. 
Pär framhåller också alla 
ideella krafter inom klubben 
som gör ett oerhört värdefullt 
arbete ute på banan.

Legendariskt lag
Pär kommer närmast från 
tjänsten som klubb- och 
sportchef  för Sandviken 
AIK Bandy, ett legendariskt 
bandylag i Sverige. Pär har 
bland annat arbetat som ban-
dyledare och jobbat med 
föreningsverksamheten i 
Broberg/Söderhamn Bandy 
och suttit i ett antal styrelser 
inom idrotten.

– Föreningslivet – det kan 
jag. Jag har mestadels arbetat 
ideellt i föreningar. Det är 
viktigt att ha gjort det, när 
man blir anställd uppskattar 
man verkligen människor 
som ställer upp. De är otro-
ligt värdefulla, konstaterar 
Pär.

Han kommer från Söder-
hamn, men har tidigare bott 
i Vänersborg i fem år. Exhus-
trun bor där med yngsta so-
nen Axel, 16 år. 

– När jag flyttade till Sö-
derhamn blev jag kallad till 
ett möte med Sandviken AIK 
Bandy, styrelsen ville att jag 
skulle jobba hos dem. Jag är 
ju ganska nyfiken och tyckte 
det verkade roligt. Det var 
som att driva ett företag, 
föreningen omsätter cirka 16 

miljoner kronor. Jag hade det 
totala ansvaret för allting. Vi 
åkte tyvärr ur elitserien i se-
mifinalen de två senaste åren. 
Men starten på 2017 har 
börjat bra för SAIK som vun-
nit både Svenska cupen och 
World cup, berättar Pär.

Han jobbade för övrigt 
med bandy-VM i Väners-
borg 2013 och kommer kan-
ske att göra det 2019 också.

Nappade direkt
Åren som Pär bodde och job-
bade i Vänersborg blev han 
bekant med Leif Bengtsson 
som är delägare i Golffastig-
heter i Mellerud AB, som 
köpt golfbanan i Mellerud.

När frågan om att bli 
klubbchef i Mellerud kom, 
nappade Pär.

– Jag blev nyfiken såklart, 
det här en fantastiskt fin an-
läggning. Dessutom tackade 
jag ja av privata skäl, efter-

som jag har Axel i Väners-
borg, förklarar Pär.

Han har haft möte med 
klubbens ordförande Joacim 
Bergqvist där han informera-
des om de problem klubbens 
brottats med under åren.

– Leif (Bengtsson) säger 
att ”kan du driva en bandy-
klubb kan du driva en golf-
klubb. Det är bara att byta 
boll”, säger Pär leende.

Han understryker vikten 
av att ha lokala ägare, som 
brinner för sporten och byg-
den. Tanken är att Pär ska 
finnas tillgänglig dagligen. 
Nu saknas ”bara” ett kontor. 
Vintertid handlar arbetet om 
planering, aktuellt är att bilda 
kommittéer.

– Det är en utmaning och 
jag gillar det. Annars hade 
jag inte hoppat på detta, säger 
Pär. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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IFK Vänersborg

Västerås SK
Fredag 17 november
Matchstart kl. 19.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

Lyckad säsong för långdistansernas mästarinna
Helle Manvik, ultralöper-
skan från Bolstad, har haft 
en lyckad säsong 2017. Det 
började tufft i Täby i våras, 
sedan dess har segrarna 
radat upp sig.
Regnet öser ner utanför 
fönstren på OK-stugan i Dals 
Rostock, Helle Manviks 
hemklubbs egen högborg. 

Helle Manvik har haft en lyckad sä-
song och löpt i mål som segrare 
alla gånger utom en. Bilden är 
från Fullmoonrace från Haväng till 
Ystad i Skåne i somras. Foto: Privat.

Hon tävlar både för OK 
Kroppefjäll och för Romeri-
ke Ultralöperklubb  i Norge, 
där hon ofta är och tävlar. 
Träningskläderna är på, ett 
regn stoppar inte Helle som 
springer sina mil varje dag, 
oavsett väder och vind.

– Tävlandet 2017 startade 
inte bra, efter tre mils löpning 
i ultraloppet i Täby i april 
kräktes jag, men fortsatte 
springa ändå, vilket var dumt 
för det slutade med att jag 
hamnade på sjukhus efter 13 
mil och fick dropp, berättar 
Helle. 

Hon nämner i samma an-
detag att hon gladdes åt trä-
ningskompisarna Emil Jans-
sons och Stenis Wallentins 
framgångar i det loppet. Det 
var första gången de sprang 
ett så långt lopp som 80 kilo-
meter och det gick bra för 
dem. 

– Det är en stark känsla att 
komma i mål. Som ultralö-
pare tävlar man mest mot sig 
själv. Det finns två svårighe-
ter när det gäller ultralopp, att 
ta sig till start och att ta sig 
till mål, säger Helle med ett 
skratt.

Stark comeback
En månad efter intermezzot 
i Täby vågade sig Helle på 
Köpenhamns marathon och 

var bland de 150 första av 
2 000 damlöpare. Okej 
tyckte hon och ställde upp i 
ett annat lopp i Danmark på 
86 kilometer. 

– Då var benen i ordning 
och jag vann med en timme 
över den som kom tvåa, säger 
hon.

Detta följdes av Fullmoon-
race i Skåne, strandlöpning 
från Haväng till Ystad. Det 
vann hon också.

En massiv utmaning stod 
för dörren. Det var Berg-
slagsleden, fem dagars löp-
ning, totalt 280 kilometer 
över stock och sten. Helle 
satte banrekord med nio tim-
mar  och vann både dam och 
herrklassen.

En tid därefter var det dags 
för ett lopp i Danmark igen, 
57 kilometers löpning och 
Helle sprang som segrare i 
mål i både dam- och herr-
klassen.

– Sedan var det Pil-
grimsloppet här i Dalsland, 
där kom jag nästan ikapp 
cyklisterna, säger hon med 
ett leende som avslöjar att 
nästa år tänker hon ta dem.

Håller kroppen för detta?
– Man ska inte vara rädd för 
att använda kroppen. Den är 
gjord för det. Men kontinui-
tet och långsam ökning av 

tränandet är viktigt. Skador 
får man när det går för snabbt.
Viktigt är också att planera 
sin träning, man ska veta 
innan vad man ska göra, an-
tingen ett snabbt kort pass, 
eller ett långsamt och längre. 
Inga ”mellanmjölkspass”, 
säger Helle.

Hon tänker också på vad 
hon äter. Ingen skräpmat, 
utan goda råvaror, mycket 
fisk och fågel, efter tallriks-
modellen.

– Man ska lyssna på krop-
pen, godissug betyder att 
man behöver kolhydrater, 
längtan efter chips betyder 
antagligen att kroppen vill ha 
salt. Då är det bättre att ge 
den det på ett vettigt sätt, 
säger hon.

Hur hinner du med all 
träning?
– Jag hinner genom att prio-
ritera löpning och häst. Jag 
har ett flexibelt jobb där jag 
tar emot och utbildar andras 
hästar, är fysioterapeut på 
häst, provar ut sadlar och hål-
ler i träningar och ger ridlek-
tioner. Jag har inga barn, mitt 
sociala liv är koncentrerat till 
det jag har med mina trä-
ningskamrater, jag ser aldrig 
på teve. Jag prioriterar att ta 
på mig pannlampa och sticka 
ut och springa en fredags-

kväll. Man känner sig le-
vande, säger Helle Manvik.

Senaste loppet gick nu i 
helgen, Sätila Trail, 121 kilo-
meter i ett sträck. Starten 
gick klockan 01.00 natten 
mot lördag. 

Hur gick det?
– I helgen gick det superbra, 

jag vann damklassen med 
cirka 1timme och 40 minuter 
och kom trea i totalen. Jag 
satte ny banrekord med näs-
tan tre timmar och sprang in 
på lite över 14 timmar, berät-
tar Helle Manvik på mån-
dagsmorgonen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Succé för Kroppefjäll Trailrun
TERRÄNGLÖPNING 
En duo från Värmland 
sprang först över mållin-
jen i premiären av Kroppe-
fjäll Trailrun, terränglop-
pet i mörker med bara 
en pannlampa som hjälp. 
Loppet blev en succé med 
idel nöjda deltagare.
Området vid OK Stugan var 
vackert upplyst med mar-
schaller. Funktionärerna job-
bade in i det sista med att ha 
allting färdigt när de första 
tävlande kom i mål.

51 lag var anmälda i 21 
kilometersloppet och 54 lag 
i 10,5 kilometersloppet. La-
gen bestod av två personer. 
De som ställde upp i korta 
loppet startade i Gunvarbyn, 
annars var skidstugan på 
Granan startplats.

– Intresset för att delta har 
varit över förväntan. Vi har 
deltagare från Åmål, Bengts-
fors, Färgelanda, Trollhättan 
och Vänersborg plus alla lo-
kala löpare, berättar Susanne 
Broberg, som ingår i arbets-
gruppen. 

Cirka 35 funktionärer från 
både SK Granan och OK 
Kroppefjäll jobbade längs 
banan och vid start och mål. 
Det är stor skillnad att springa 
i mörker och största skaderis-
ken är stukade fötter.

Lyckat samarbete
– Detta är första gången som 
OKK och SK Granan arrang-

erar en tävling tillsammans. 
Det har varit jätteroligt att 
samarbeta kring detta. Tan-
ken är att ordna samma täv-
ling nästa år också, säger 
Susanne.

Deltagarna bussades från 
OK Stugan till starten och 
vid SK Granan höll Jenny 
Johansson och Vrene Pers-
son i gemensam uppvärm-
ning.

Funktionärerna var strate-
giskt utplacerade längs ba-
nan, som även var snitslad 
med 1 000 specialbeställda 
ugglereflexer – samma reflex 
som alla löparna fick hängd 
kring halsen istället för med-
alj efter målgång.

– Alla hade pannlampor 
och en mobil per par för sä-
kerhets skull. Vi utlyste även 
en fototävling bland löparna 
som vi vill ska föreviga den 
häftiga upplevelsen, förkla-
rar Susanne.

Nöjda segrare
– Jättefin bana, bra snitslat 
och många funktionärer. Det 
var så vackert på höjden där 
det var vitt och fruset, sam-
manfattade vinnarna över 21 
kilometer, Clarence Olsson, 
Karlstad och Tomas Johans-
son, Åmål.

De var ganska överlägsna 
i mål. Men tiden hade ingen 
betydelse i detta loppet, det 
viktigaste var att genomföra 
utmaningen och att ha roligt.

Först i mål på 10,5 kilome-

Segrare i premiärloppet Trailrun över Kroppefjäll blev Tomas Johansson, 
Åmål och Clarence Olsson, Karlstad. De fick tiden 1,36 på halvmaran.

Per-Erik Olsson och Emil Jansson, OKK sprang långa banan och gick i mål 
på 1,54. Båda var mycket nöjda med både loppet och tiden.

Rickard Berghoff och Bertil Vallhagen, OKK sprang korta sträckan och 
tyckte loppet var en häftig upplevelse. Tiden? Omkring 1,01.

SK Granan: Susanne Broberg, 
Lars Persson, Dick Johansson, 
Lennart Eriksson.
OK Kroppefjäll: Mikael Olsson, 
Stenis Wallentin, Evelina Thures-
son, Ida Wall, Lena Arwedahl.

ARBETSGRUPPENtersbanan var Daniel Mar-
tinsson och Axel Halvarsson, 
OK Kroppefjäll.

– Det började med en fan-
tastiskt lång stigning, sedan 
planade det ut. Så höll det på 
hela tiden. Många går i 
backen vid Borekulle, men vi 
lyckades hålla igång varan-
dra. Loppet var en häftig 
upplevelse, särskilt när man 
såg pärlbandet med alla 
pannlampor, det såg ut som 
en lysmask, berättar Richard 
Bernhoff och Bertil Vallha-
gen, OKK som sprang 10,5 
kilometersloppet.

– Det var tufft sista kilome-
tern, pustar Per Andersson 
som gick i mål med Nils Jo-
hansson, SK Granan.

Ann-Charlotte Solvang 
från Vargön hade feber dagen 
innan. Men hon kände sig 
bättre och kunde genomföra 
det korta loppet tillsammans 

med Magnus Emanuelsson 
på den fina tiden 1,03.

Yngsta deltagaren var 
Henry, åtta månader, som satt 
i en bärsele på pappas mage. 
Hans föräldrar gick runt ba-
nan.

Många passade på att basta 
efter loppet  i den special-
byggda bastun inne i en 
container, med plats för 50-
60 personer. Alla fick en halv 
special, kexchoklad, bana-
ner, mjölk, ägg och special-
tryckt vattenflaska – tack 
vare alla sponsorer.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

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

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 

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

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
VINTERDÄCK Saab 93-95 nästan nya 
185-15. Pris 2.000:-. Tel. 070-357 12 91.

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Trädgårdsmästare

Michaela Sieverthson
Med mina 10 gröna fingrar

konsulterar och planerar jag 
Din trädgård samt håller 

trädgårdskurser 
070-566 18 37

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Mellerudsmarknad
Öppet varje helg 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Lägenhet
Storvägen i Åsensbruk. 
2 rum o kök. 64 kvm, 
möblerad, första plan. Hyra 
6.000:- inkl. värme o. el. 

Ring 0530-101 92  
Melleruds-Mäklarna AB

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

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

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

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:-

 UTHYRES
Hästgård 
Liten mysig hästgård i Grin-
stad ledig för uthyrning 
fr.o.m. 10 december. Mobil: 
070-823 77 80, Kirsti.

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!

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

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

KLUBBNYTT

SPORT

Fortsatt obesegrade
HANDBOLL 
Det blev minst sagt spän-
nande för Melleruds hand-
bollsdamer under sön-
dagseftermiddagen när 
man på bortaplan mötte 
Bjurslätts IF och spelade 
18-18. Efter fem matcher 
är MHK ännu obesegrade 
och toppar tabellen före 
just BIF.
Det skiljde aldrig mer än två 
bollar och avgörandet för 
Mellerud kom med några 
sekunder kvar. Det var en 
rafflande match mellan 
Bjurslätt och Mellerud under 
söndagseftermiddagen. 

Egzona Selimi blev match-
hjälte för MHK, med sitt ni-
onde mål i matchen fem 
sekunder från slutet fixade 
hon en poäng.

– Det var tight från början 
till slut, vi ledde i första halv-
lek med två bollar, men 
större avstånd var det aldrig 
mellan lagen, berättar Anni-
ka Wallentin, som vikarie-
rade som tränare för laget i 
avsaknad av Johan Eriksson 
som var på USM med klub-
bens F03-lag.

– Det var nervöst där när 
de gjorde 18-17 med 50 sek-
under kvar. Då trodde jag att 
det var kört, men Egzona 
räddade det hela. Hade varit 
tungt att ta första förlusten 

SLUTRESULTAT
Bjurslätts IF – 
Melleruds HK

18-18
Div. 5 Västsvenska V

Målskyttar MHK:
Egzona Selimi, 9
Drenusche Bytyqi, 6
Emma Mjörnestål, 2
Caroline Falk, 1

när jag vikarierade, berättar 
Annika, skämtande. 

Trots att segersviten är 
bruten så var det ingen dålig 
match av Mellerud som 
mötte det tuffaste motståndet 
hittills av serietvåan 
Bjurslätt. I dagsläget skiljer 
det tre poäng mellan lagen, 
men då har Mellerud en 
match mer spelad.

– Motståndarna var dukti-
ga, så det var ingen dålig 
match av oss. Tjejerna är 
taggade och vill ta nya steg 
och poäng hela tiden, säger 
Annika.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Svea” blir Åsebros
assisterande tränare

FOTBOLL 
Michael ”Svea” Eriksson får 
en ny klubb på sitt CV i och 
med att han i söndags efter-
middag blev klar för Åsebro 
IF som assisterande tränare 
till Per Aronsson.

Duon kommer att husera i 
division 5 Dalsland, där Er-
iksson ställs mot sin förra 
klubb, Håfreström.

– Från herrsektionen är vi 
väldigt nöjda, berättar Lars 
Johansson som levererade 
nyheten under söndagen.

”Svea” meddelade Håfre-
ströms ledning att han inte 
skulle fortsätta träna laget 
före man misslyckades med 
kvalet till division 4. Däref-
ter blev tränaren uppvaktad 
av Melleruds IF, men han 
valde att gå till Åsebro, något 
hans nya kollega Per Arons-
son välkomnar.

– Ja, det var ett mycket bra 
besked, säger huvudträna-
ren.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Vi utför allt inom bygg
För privatpersoner och företag 

Plattsättning badrum, mur och puts
Vi bjuder på de två första arbetstimmarna  

fram till 31/1 2018 
Säljer: Fönster Marmor- och stenskivor 
Kök från måttbeställda till färdiga kök

Rosenvägen 7
Dals Rostock
073-503 84 27
info@ak-e.se
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se
Storgatan 26 i Brålanda 

Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

STORGATAN 10, MELLERUD

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

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
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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
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Melodikrysset v.46 - 18 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. 46 – 18 november

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Äventyrsfamiljen
10.55 Det sitter i väggarna
11.55 Allt för Sverige
12.55 Kobra
13.25 Sökarna
13.40 Engelska Antikrundan
14.40	Matiné:	Oss	flickor	
 emellan
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 Seriestart: Jills veranda
22.00	 Från	vardagssnack	till	
 skolspråk
22.30 Lärlabbet
23.00 Byggänget
23.15 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.30 Latela - bilduellen
08.00 Tonårsmammor
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Seriestart:	Liv	och	Horace	i	
 Europa - den nya resan
20.30 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 Livet som nysvensk
23.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Grannarna på 
 bidragsgatan
19.20	 Hotet	från	myggorna
20.10 Seriestart: Joanna Lumleys 
 japanska äventyr
21.00 Människosläktets 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 Fighten mot fobier

21.00	 Liv	och	Horace	i	Europa	
	 -	den	nya	resan	-	tecken-
 språkstolkat
21.30 Det sitter i väggarna 
	 -	teckenspråkstolkat
22.30	 Första	dejten	-	tecken-
 språkstolkat
23.30	 Jordskott	-	teckenspråks-
 tolkat
00.30	 Vår	tid	är	nu	-	tecken-
 språkstolkat
01.30 Nationen - syntolkat
02.00 Mitt i naturen - syntolkat
03.00 Första dejten - 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
13.00 Downton Abbey
13.55	Mord	och	inga	visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
	 soI
16.50 Fixer upper
17.50	 112	–	på	liv	och	död
18.25	 Lotto,	joker	och	dröm-
 vinsten
18.35	 112	–	på	liv	och	död,	forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 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 A good day to die hard
23.00 Family guy
00.00	 American	dad
01.00 Seinfeld
02.00	 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.15 Family guy
04.05	 American	dad
04.50 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.20 Au pair i Los Angeles
11.20 När kemin stämmer
12.00 Uppdrag granskning
13.00 Moraeus med mera
14.00 Jills veranda
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 Toppmötet
22.00 Opinion live
22.45 Kanadas bortrövade
  kvinnor
23.40 Rapport
23.45	 Veckans	brott
00.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45	 Liv	och	Horace	i	Europa
  - den nya resan
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 Min mor
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20	 Innan	snön	faller
00.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Frisörer i världen
18.25 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
20.05 Kvinnor bakom kameran
21.00 Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50	 Dvärgflodhästens	hemliga	
 liv
23.40 USA enligt Oliver Stone
00.40 Crowdfunding
01.30	 Pionjärerna	i	Silicon	Valley

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
  - syntolkat
02.00 Molinska skrönor: Sture 
	 och	Kerstin	forever	
 - syntolkat
02.50 Tonårsmammor
03.20 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
13.00 Downton Abbey
13.55	Mord	och	inga	visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Sommar-
	 soI
16.55 Fixer upper
17.55	 112	–	på	liv	och	död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00 Bytt är bytt
21.00 Syrror
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55	 Law	&	order:	Special	
	 victims	unit
00.55 Nattsändningar

05.15 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 Lethal weapon
21.00	 Let's	be	cops
23.10 Family guy
00.10	 American	dad
01.10 Seinfeld
02.10	 Scrubs
03.00 My name is Earl
03.25 Family guy
04.15	 American	dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.20 Mitt i naturen
11.20 Sverige!
11.50 Kobra
12.20 Toppmötet
13.20 Opinion live
14.05 Vår tid är nu
15.05 Engelska Antikrundan
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00	 Grotescos	sju	mästerverk
22.30 Seriestart: Uti bögda
22.45	 American	odyssey
23.30 Rapport
23.35 Jordskott
00.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Latela - bilduellen
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
11.00-17.15 Forum: Liberaler-
 nas landsmöte
12.00 Rapport
16.00 Rapport
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Ann-Sofi	Sidén	–	svensk	
 videokonsts okrönta 
 drottning
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45	 I'll	see	you	in	my	dreams
23.20 Min sanning: Jason "Tim-
buktu" Diakité
00.20 Smaker från Sápmi
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Brynsten från Eids-
 borg
18.15 Guld på godset
19.15 Med livet som insats
19.45 Frisörer i världen
20.10 Ljudvågornas universum
21.00	 Historiska	hemligheter
21.50 Orkneyöarnas okända 
 historia
22.40 Oskuld till varje pris
23.40 Nattsändningar

21.00 När kemin stämmer
21.40	 Helikopterrånet
22.10	 Hitlåtens	historia	-	Sweet	
 Child O'Mine
22.40	 Veckans	brott
23.40 Uppdrag granskning
00.40	Min	sanning	-	tecken-
 språkstolkat
01.40 Jordskott - syntolkat
02.40 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
13.00 Downton Abbey
13.55	Mord	och	inga	visor
14.55 Antiques roadshow
15.50 En plats i solen: Sommar-
	 soI
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55	 112	–	på	liv	och	död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 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
23.15	 Paranormal	activity:	The	
 ghost dimension
01.00 Nattsändningar

05.05 Community
05.30 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	 Hot	fuzz
23.30	 Cop	car
01.15	 American	dad
01.45 Seinfeld
02.35 Nattsändningar

05.35 Fråga doktorn
06.20 Opinion live
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Toppmötet
09.05 Karl för sin kilt
10.00 Vinterstudion
11.00 Skidor: Gällivare
12.00 Vinterstudion
12.30 Skidor: Gällivare
13.45 Vinterstudion
14.30 Stephans klassiker
15.30 När kemin stämmer
16.10 Sökarna
16.20 En bild berättar
16.25 Matiné: Svensson, Svens-
	 son	-	i	nöd	och	lust
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	 Seriestart:	Grantchester
21.50 Lördagsbio: Johnny Eng-
 lish reborn
23.30 Rapport
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.30	 Antikbutiken	flyttar
08.00 Förväxlingen
08.30-17.30 Forum: Liberaler
 nas landsmöte
09.00 Rapport
12.00 Rapport
12.05 Världens natur: Dold 
 kamera bland djuren
16.00 Rapport
17.30 Sverige idag
17.45	 Jan	och	havsörnen
18.00 Fågelvägen
19.00 Kulturstudion
19.05	 Stravinskij	i	Hollywood
20.00 Kulturstudion
20.05 Aniara i Malmö
22.05 Kulturstudion
22.10 Falsk identitet
23.10	 Hitlåtens	historia	-	Sweet	
 Child O'Mine
23.40 Korrespondenterna
00.10 Yvas historia
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Latela - bilduellen
02.00 Rapport
02.05 Latela - bilduellen
03.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00	 Isländska	möten
15.25 Grannarna på 
 bidragsgatan
16.15 Orkneyöarnas okända 
 historia
17.05	 Historiska	hemligheter
17.55 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Människosläktets äventyr
20.10 Den australiska kusten
21.00 Så gjordes Dold kamera 
 bland djuren
21.55	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
22.40 Nattsändningar

21.00	 Hanna	badar	med	en	
 kändis
21.10 Uti bögda
21.25 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.15 Jills veranda
23.15	 American	odyssey
23.55 Dödsstraffets offe
00.05 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	 Hela	Sverige	bakar
14.30	 Ishockey:	Brynäs–Malmö
17.55 Keno
18.00 Trav
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 Prästen i paradiset
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Prästen i paradiset, forts
23.35 Alive
02.05 We are what we are
04.20	 Lucky	dog	–	en	andra	
	 chans

05.05	 American	dad
05.30 Våra värsta år
06.00 The vampire 
 diaries
06.45 Grimm
07.30 Jims värld
08.50 Marry me
09.45 Royal pains
10.35 Simpsons
11.50	 Amazing	race:	All-stars
12.30	 Ink	master	USA
13.30	Manick
14.00	 NCIS:	Los	Angeles
16.00 99 nya saker med Erik & 
	 Mackan
17.00	 The	cable	guy
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Premium rush
22.50	 Let's	be	cops
00.55 The marine 4: Moving 
 target
02.40	 Hitman
04.10 Mulaney
04.55 Community
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Ring för bokning!

Visning: Torsdag 16/11 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Dals Rostock / Brunnsvägen 75
Välvårdad utbyggd 1½-plansvilla med källare i Dals Rostock. Trevlig uteplats i västerläge och dubbelgarage. 5 rok. Boyta: 125 kvm. 
Tomtareal: 865 kvm. Pris: 780 000:-

Mellerud / Ingribyn / Ingribyn 5
Vackert belägen gård med 10,4 ha mark i Ingribyn mellan Mellerud och Åsensbruk fördelad på 5 skiften. Mark med strandrätt till sjön 
Nären. Ladugård med stall och förrådsutrymmen, gäststuga samt hundgård. 6 rok Boyta: 125 kvm. Mark: 104 425 kvm. Pris: 2 200 000:-

Visning: Lördag 18/11 kl. 11.00-12.00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD - SUNNANÅ KULLEN 1 
Bostadsrättslägenhet i Sunnanå herrgård! Balkong 
med utsikt över landskapet och Melleruds golfbana. 
Lägenheten är 50 kvm innehållande vardagsrum, kök, 
sovrum och badrum. Vån. 2/2.  Avg. 1.850:-. 

Pris 395.000:-

ÅSENSBRUK - Skållerud Backen Jonsberg 
Pampig villa med vackert och ostört läge! Huset 
har härliga öppna ytor, två kakelugnar, vedspis och 
spröjsade fönster. Nästan 180 kvm fördelas på fem rok, 
två badrum och tvättstuga. Altan under tak längs gavel. 
Dubbelgarage och fristående förråd. 

Pris 950.000:- 

KÖPMANNEBRO - Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010! 
Vackert läge med natursköna omgivningar 5 minuters 
promenad från Vänern! Ca. 4,3 ha mark i samlat skifte. 
Fristående garage och gäststuga.

Pris 2.195.000:- 

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

Pris 875.000:- 

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

Pris 975.000:- 

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Go'kväll
06.00 Natur så in i Norden
06.30 Mitt i naturen
07.30 Moraeus med mera
08.30 Det sitter i väggarna
09.30 Motor: Rally-VM
11.00 Vinterstudion
11.40 Skidor: Gällivare
13.20 Vinterstudion
14.00 Bordtennis: SOC
17.00 Motor: Rally-VM
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 Jag sköt mina föräldrar
23.00 Rapport
23.05 Ridsport: Världscupen hoppning
00.05 Grotescos sju mästerverk
00.35 Sökarna
00.45 Full patte
01.00 Uti bögda
04.45 Sportspegeln

05.00 Rapport
07.30	 Profilerna
08.00 Smaker från Sápmi
08.30-16.00 Forum: Liberalernas 
 landsmöte
09.00 Rapport
10.05 Gudstjänst
12.00 Rapport
12.05	 Ann-Sofi	Sidén	–	svensk	video-
 konsts okrönta drottning
16.00 Sverige idag
16.15 Via Sverige
16.30 Livet som nysvensk
17.00	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.32 Dai, domanda!
17.42 Tyst tagning
17.55 NO-land
18.00	 Profilerna
18.30 Stolthet
19.00 Seriestart: Världens natur: Thai-
 land - tempel och tigrar
19.55 Nypremiär för MS Lofoten
20.00 Min sanning: Malena Ivarsson
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Lön utan jobb
22.55 Yvas historia
23.25 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
10.05 Forum: Liberalernas 
 landsmöte
10.50 UR Samtiden
15.00 11-årig knivsmed
15.05 Med livet som insats
15.35 Ljudvågornas universum
16.25 Guld på godset
17.25 Joanna Lumleys japanska äventyr
18.15 Dox: Maskiner och människor
19.25 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 Oskuld till varje pris
00.50 Pionjärerna i Silicon Valley
02.10 Crowdfunding

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
03.00 Liv och Horace i Europa - den nya 
 resan - teckenspråkstolkat

05.00 Hela England bakar
05.55	 112	–	på	liv	och	död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
12.55 Ack Värmland
13.25 Enkelstöten
14.25 Tareq Taylors nordiska matresa
14.55 Bytt är bytt
15.55 Bonde söker fru
16.55 40 år och oskuld
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: Sista dagen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Sista dagen, forts
23.0 5School of rock
01.20 Wayne's world
03.20 Kalla fakta
04.25	 Lucky	dog	–	en	andra	chans

05.15 Marry me
05.35 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race: All-stars
08.30 Ink master USA
09.25 Jims värld
09.50 99 nya saker med Erik & Mackan
10.50 NCIS: Los Angeles
13.45 Lethal weapon
14.45 Percy Jackson och kampen om 
 åskviggen
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 Man with a plan
23.30 How I met your mother
00.00	 Tattoo	fixers
01.00 Almost genius
02.00 Amazing race
02.55 Royal pains
03.40	 Erik	&	Mackan	–	hela	och	rena
04.30 Nattsändningar

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 En bild berättar
10.00 Sverige!
10.30 Sportspegeln
11.00 Uti bögda
11.15 Byggänget
11.30 Doobidoo
12.30 Skavlan
13.30 Engelska Antikrundan
14.30	Matiné:	Första	divisionen
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 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.32 Dai, domanda!
08.42 Tyst tagning
08.55 NO-land
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00	 Amerikafinnar:	Les	Ross
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 Dox: Joyride - jakten på den 
 kvinnliga kondomen
23.10 Agenda
23.55 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: Thailand - tempel 
 och tigrar
21.50 Vetenskapsstudion
22.20 Med livet som insats
22.50 Bretts fenomenala fötter
23.50 Henrik VIII:s sex fruar
00.35 USA enligt Oliver Stone
01.35 Pappan och cancerdraken

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

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
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
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 Fotbollsgalan
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55	 112	–	på	liv	och	död
03.00  Mord och inga visor
04.00En plats i solen: Vintersol

05.15 Marry me
05.35 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
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 Manick
21.30 Simpsons
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Strömsö
10.25 Guld på godset
11.25 Från vardagssnack till skolspråk
11.55 Lärlabbet
12.25 Sökarna
12.35 Första dejten
13.35 Engelska Antikrundan
14.35	Matiné:	Gula	divisionen
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
08.20 Sverige idag
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00	 Amerikafinnar
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 Hitlåtens historia - Forever Young
22.45 Raving Iran
23.40 Fågelvägen
01.00 Nattsändningar

21.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
22.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.00 Falsk identitet
00.00 Grantchester
00.45 Kanadas bortrövade kvinnor
01.35 Allt för Sverige
02.35 Strömsö

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
13.55 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
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 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: Vintersol

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 Fotboll: Meddelas senare
23.30 Simpsons
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
01.55 Scrubs
02.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Lærdalsälven
18.15 Gayby baby
19.10 Frisörer i världen
19.35 Studio natur
20.05 Så gjordes Dold kamera bland 
 djuren
21.00 Orkneyöarnas okända historia
21.50 Dokument utifrån: Lön utan jobb
22.45 Ljudvågornas universum
23.30 Kvinnor bakom kameran
00.25 Mina 85 barn i Himalaya
01.15 Fighten mot fobier
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 46. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Halogenlampor
ICA Home. Välj mellan Normal, Kron, 
Klot. 20-77W. E27 och E14-sockel.

Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca 1000 g. 
Mörad. Av benfri kotlett. Av gris.Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Blockljus
ICA. Höjd 10 cm. Vit.

I delikatessen!

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

Polarpärlan
Polarbröd. 600 g. Vete, fullkorn. 
 Jfr pris 33:33/kg. 

Källarrökt skinka
Scan. Sverige.

Kokt delikatesskinka
Scan. Sverige.

10:-
/st

1790
/hg

5990
/kg

Äpplen
ICA. Italien/Frankrike/Belgien. Klass 1. 
Golden Delicious, Granny Smith,  
Jonagold. Jfr pris 15:00/kg. 

15:-
 /kg

Var medmbraåMinst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

     

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:-

Ett av helgens spår ledde till Håverud

För alla järnvägsentusi-
aster var det nästan som 
julafton när Melleruds 
Modelljärnvägsklubb i 
helgen, för tredje året i 
rad, arrangerade mässa 
på Dalsland Center. Nöjda 
utställare, nöjda besökare 
och en arrangör med näsa 

för god service gjorde 
mässan till succé.  
Redan innan portarna öppna-
des på lördagsförmiddagen, 
ringlade kön med besökare 
lång utanför Dalslands Cen-
ter. De riktigt intresserade 
ville vara först in och fynda. 
De 19 utställarna och därtill 

de sällskap som visade upp 
olika järnvägsbyggnationer 
”in action” var beredda.

Sture Bäckström, ordfö-
rande i Föreningen Järnvägs-
historia i Dalsland, berättar 
att klubben, som till vardags 
huserar mitt emot järnvägs-
stationen i Mellerud, har 

40-talet medlemmar, där sex 
till sju stycken är aktiva.

 – Vi har som ambition med 
vår mässa att inte vara störst, 
men bäst, säger Sture. 

När man går runt i mäss-
hallen och pratar med både 
utställare och besökare, för-
står man att de lyckats.

Lars Olsson har egen järnväg under uppbyggnad hemma i Alingsås och studerar mässans banor.

Klubbens ordförande Sture Bäckström fanns av och till i köksregionen.

Finn Moen visar sitt mässerbjudande, en personvagn för 400 kronor.

Både besökare och 
utställare nöjda
– Vi ger en stor eloge för det 
här arrangemanget. Vi har 
fått både frukost och fika och 
samlades för bra information 
innan. Mycket välordnat, 
intill 110 procent!, säger en 
av utställarna, Jan Johansson 
från Karlstad.

Tomas Mogren från Tjörn, 
som har en egen anläggning 
hemmavid, tipsades om 
mässan via Facebook.

– Jag är en riktigt järnväg-
snörd och har här hittat vad 
jag sökte. En trevlig mässa, 
lite trångt men väldigt ge-
mytligt, säger han nöjt  innan 
han skyndar vidare med sina 
påsar. 

Ytterligare en besökare 
passar på att få sina objekt, 
som står kvar hemma sedan 
barnen var små, värderade. 
Även denne verkade nöjd. 

NMJ, Märklin och 
Krokodilen
Järnvägslitteratur, samlarob-
jekt, lok och vagnar, delar, 
tavlor och filmer -listan över 
vad som här erbjuds kan 
göras lång. Vid ett av Boren 
Trains bord finns ”Krokodi-
len” ett lok som 1955 var det 
dyraste loket i butikernas 
inköpskatalog. Då kostade 

det 197 kronor berättas det. 
Idag ligger priset på 13.000. 
Märklin är ett märke som 
känns igen. NMJ, Norsk 
Modell Järnbane, en annan 
tillverkare som dessutom 
tillhör en av världens främ-
sta, finns också på plats. 
Ägaren Finn Moen har sin 
bas i Åmål, men även butik i 
Oslo. Hans modeller, som är 
byggda utifrån bilder och 
ritningar av originallok- och 
vagnar, kännetecknas av 
mycket fin teknik och kvali-
té. Han visar upp en modell 
av ett SJ-lok, som rullade på 
de svenska järnvägarna mel-
lan 1907 och 1972. Hans 
tillverkning är gjord i 20 
exemplar och går att få för 
13 500 kronor.

Invid NMJ:s monter träffar 
vi på Nicklas Sahlbom från 
Landvetter som berättar att 
han åkt ett specialchartrat tåg 
från Göteborg till Mellerud 
för att besöka mässan.

 – Det är Bergslagens Järn-
vägssällskap som arrangerat 
resan.Vi är ett 80-tal passa-
gerare som möttes upp av 
bussar i Mellerud för vidare 
transport hit. På hemvägen 
blir det middag på tåget som 
står och väntar på oss vid 
stationen, säger han.

Ing-Marie Norrman


