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PELLETS

Kulturbruket 15 år
– Sidan 9 –

Cupseger för FCM
– Sidan 17 –

Filial i Mellerud
– Sidan 5 –

Niklas Asknergård underhöll med vacker sång på julmarknaden i lördags hos Lantligt Anno 1785 på Ekholmen. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Ljuva toner på Ekholmen

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 47.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Julmust
Premier, 1,5 lit, jfr-pris 3,33/lit + pant
Max 5 köp/hushåll/vecka 47

5:-/st

2995
 

/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt, 
ca 0,935-1,14 kg, jfr-pris 32,84-40,04/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 47.

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej Krav, 
Fairtrade, 450-500 g,  
jfr-pris 50,00-55,56/kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 47.

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2 
kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 47.

Torskfilé
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, 
färsk, skinn och benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 
124,88/kg.

Kaffe + 
wienerbröd

endast
kaffe

6995
för Bonuskunder

/kg 

4995

för Bonuskunder
/st

Ny- 
grillad
i butik! 25:-

för Bonuskunder
/st

15:-
 

10:-
 

www.uteinne.se

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

69:-

JUL & 
advent

Gäller så långt lagret räcker

Ord. pris 249:-

Vas

Vår årliga julavdelning har öppnat!
Stort 
sortiment av
• stjärnor
• elljusstakar
• el- och batteri 
  ljusslingor

Black Friday 24/11 kl. 08-18
Marmorfat

99:-
Ord. pris 299:-

BLACK  
FRIDAY
WEEKEND

Se erbjudande  på sidan 11
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Jobbcafé
• Stöd i ditt jobbsökande

• Information om arbetsmarknad
• Mötesplats med arbetsgivare 

Tisdagar 13.00-15.00
Välkomna! 

Arbetsmarknadsenheten
Storgatan 17

OK Kroppefjäll

ÅRSMÖTE
Sönd 26/11 kl. 15 i OK-stugan

Prisutdelning & fika • Kl. 16 Årsmötesförhandlingar

Varmt välkomna!   OK Kroppefjäll

Basar och auktion
Melleruds Missionskyrka, lörd 25/11 kl. 17.00

Lotterier, åror, servering, andakt
Auktionist Per-Göran Asp

Välkommen!

Cafékväll med 
Blue Eyed Blondes 
och Monika Åhlund

Steneby konsthall 
Torsdag 23/11 kl 19.00

Kafé Schuckert finns på plats 
från kl 18.30 med goda bakverk
till försäljning. Entré 60:-

 

HEMMA, 
VAR LIGGER 
DET NÅN-
STANS?

STENEBY
KULTURFÖRENING

Arrangörer:

Bolstad
Prästgård
Onsdag 29 nov. kl 19. 

Gudrun Rydberg: 
Dalsländsk Jul och 
andra jultidningar 

Adventskaffe 
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb.  m. Vuxenskolan. 

Fredag 24 nov • kl. 19.00
Komedi: Han ska bli min
En produktion av Nöjeshunden HB 
– med Rafael Edholm och Sanna Ekman

Stella är en arbetslös skådespelerska, väldigt arbets-
lös... Under en provspelning träffar hon Viktor, en höj-
dare inom reklamfilm och de delar en taxi hem. Viktor 
följer med Stella upp på en kopp te och då får Stella en 
idé. Hon ska kidnappa Viktor och behålla honom ända 
tills han ger henne ett jobb! 

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

Entré: 340 kr för vuxna; 
275 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal • Vin- och ölservering i pausen.

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

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22 november - 29 november 2017
Domsöndagen
”Kristi återkomst”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i Grinstads kyrka, 
  Kerstin Öqvist. 
Ons 29/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Tor 30/11 18.00 Julpysselkväll i Grinstads församlingshem. 
  Info Carina Walterlin tel. 0761-69 15 30.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Guds Faders 
  hjärta” Lena och Paul Forsén.
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Sön 18.00  Mässa i Kyrkans Hus, Marit Järbel.
Ons 29/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl. 11.00 tel. 0530-362 00.
Tor 30/11 18.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Lena Hildén. En 
  ensemble ur Järns sångkör, Anders Fredriksson.
Tor 30/11 19.00  Efter Aftonsången ”Grötfest” i Kyrkans Hus. 
  Brödförsäljning, lotterier, åror m.m. Gåvor mot-
  tages tacksamt. Arrangör: Holms kyrkliga syför-
  ening. Upplysningar: Irja Lignell 0530-362 05.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. 
Ons 29/11 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på Karolinen.
Sön 11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Marit Järbel.
Ons 29/11 12.15 Mässa på Karolinen, Daniel Westin

Följ med Nordalskretsen på en höstvandring utefter

Yttre Bodane – Sön 26/11 kl 10.00
Ta med kikaren och kaffekorgen 
Samling 10.00 parkeringen Yttre Bodane
Samåkning från norra rondellen kl. 9.30
Ansvarig Christer Johansson
Mer info www.nordal.naturskyddsforeningen.se

Förvaltare Frank Olausson 

berättar om FN-tjänst  

i Mali med fokus på 

UAV-verksamhet 

   Rotary
Mellerud

Måndag 27/11

Café Gruzzolo kl. 18.15

Lösöreauktion
Lördag 25/11 kl. 11.00. Visning från kl. 10.00 

Dalsland Center Håverud
Välkommen till en liten fin tre timmars auktion med bland 

annat sista delen från Bengtsfors hemmen.  
Se bilder på www. auktion.se

Kontant, swish, faktura, slagavgift 20 :-, servering
Sten och Patriks Auktioner 070-328 52 10

Välgörenhetskonsert 
till förmån för 
Barndiabetesfonden 

Delresultat 181 000 kr
Stolta sponsorer till den lokala insamlingen:

Vi vill uppmärksamma att intäkterna från lotteriet vid Lions i Melleruds 

Julmarknad den 10 december oavkortat kommer att gå till vår lokala 

insamling.

Bidrag lämnas fram till den 18 december via:

Swish nr: 123 514 89 45

Föreningskonto/Dalslands Sparbank, Konto nr: 82347 35918507 

Slutresultatet kommer att redovisas I Melleruds Nyheter

Kontakt Anna Forsebo på 070-283 87 15

Baking-twentyfourseven

Bröderna Brandt Personbilar AB

Café Gruzzolo/Wärdshuset på Dal 

Coop Väst 

Dalslands El & Maskin Service 

Dalslands Sparbank 

Dalslands Sång & Musik Service 

Emballator Mellerud Plast AB 

E.R.G Reklam AB 

Evenstorps Gård

Fiskarhedenvillan, Karlstad 

Foderspecialisten AB

FysioFokus

Göran Svensson Entreprenad 

Hvena Kvarn

ICA Kvantum, Vänersborg 

Jessica´s Delikatesser 

Kuseruds Idrottsprodukter AB

Lindströms Blommor HB 

Lions Brålanda 

Lions Mellerud

Living Proof

Mariannes Biodling 

Martin Art Management 

Melleruds Nyheter AB 

Melleruds Rotaryklubb 

Möbelhörnan Brålanda AB 

Optimera Bygghandel, Mellerud 

Restaurang Börsen 

Reveda i Mellerud AB

Salong 3C Cut, Colour & Care!

Skålleruds Drängar 

SunLike

TLAB 

Tonsberg Maskin Teknik 

Ute & inne 

Örs Cementgjuteri

Örs Kyrkliga Syförening 

Östebyns Kraftstation

Underhållning
Ödskölts bygdegård

Lördag 25 november kl. 19.00

Ivan Eliassons kvintett
Ett gäng fantastiska musiker

Ivan Eliasson, saxofon, Lars Wallin, trumpet,  
Leif Hultin, piano, Bertil Sandberg, bas och  

Anders Ljungqvist, trummor
Inträde inkl. kaffe o. fika 100:-

VÄLKOMMEN!
Arr.: Ödskölts Bygdegårdsförening  Medarr.: Studieförbundet Vuxenskolan
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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

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 24.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 23/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

RÖVARE  24.000:-   -  59 rop

BINGO

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande filmer

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Justice League
Onsdag 22/11 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 1 min

Mordet på  
Orientexpressen

Söndag 26/11 kl. 19.00

Onsdag 29/11 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 54 min

 

Solsidan
Söndag 3/12 kl. 19.00

Onsdag 6/12 kl. 19.00

Söndag 10/12 kl. 19.00

Trollvinter i Mumindalen
Söndag 3/12 kl. 16.00

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Mordet på 
Orientexpressen

Söndag 26/11 kl. 19.00
Fr. 11 år    1 tim 53 min 

Pris 60:-

Tel. 0530-206 45  
www.hrf.se/mellerud

Torsdag 30 november kl. 16.30 bjuder vi på
Grötfest med skinksmörgås

i HRF lokalen. 
Ring oss om du behöver skjuts!

Lokalen är sedan stängd fram till 11/1, 
men du når oss alltid för hörselhjälp 

eller köp av batterier.

Lördag 25/11  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

JULMARKNAD
i MELLERUD

Lördag 25 november
kl. 10.00 - 16.00

Ca 30 utställare
Rostocksgatan 4 vid vattentornet
Servering          Välkommen!

070-374 94 41

Häst 
o vagn Tomten 15 00

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

Viconia
Invigning och öppet hus

Torsdag 23 november kl. 12-20
Kom in och prata IT med oss

Tävla och vinn fina priser,  
vi bjuder på enklare tilltugg

Fina företagserbjudanden under dagen

IT-Drift • GDPR • Automatisering • Moln • Support

Viconia IT AB (beläget i Företagshuset)
Kurt Hellbergs gata 4, Mellerud

Tel. 0530- 74 50 45 • www.viconia.se

GT-BUSS
ULLARED  9 timmar shopping 
28/11, 11/12

LISEBERG JUL OCH
GÖTEBORG  9/12

KIELKRYSS o shopping i  
Heiligenhafen o. julmarknad i Kiel  
få pl. kvar 15/12

TYSKLANDSHOPPING 
från 600 krK

MC MÄSSAN i Göteborg 27/1 
Buss o inträde 450 kr

BÅTMÄSSAN i Göteborg 10/2 
Buss o inträde  450 kr 

Mer kommer, följ oss på  
facebook.se/gtbuss 

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

Odödlig musik på lördag
Lördagen den 25 novem-
ber vankas det åter en 
högtidsstund i Ödskölts 
bygdegård då succén från 
i maj i år -  Ivan Eliassons 
kvintett - ger en konsert.

Ivan Eliassons kvintett spelar i Ödskölt på lördag. En trivselkväll i musi-
kens tecken utlovas. Här ses Leif Hultin och Ivan Eliasson, övriga med-
lemmar är Anders Ljungqvist, Bertil Sandberg och Lars Wallin. Arkivbild.

Han ska bli min!

Rafael Edholm och Sanna Ekman i komedin ”Han ska bli min!”.

På fredag 24 november 
visas ”Han ska bli min!” 
på Kulturbruket på Dal, 
en komedi i produktion 
av Nöjeshunden AB.
Stella är en arbetslös skåde-
spelerska, väldigt arbetslös...

Under en provspelning 
träffar hon Viktor, en höjdare 
inom reklamfilm och de delar 
en taxi hem. Viktor följer 
Stella upp på en kopp te och 
då får Stella en idé. Hon ska 
kidnappa Viktor och behålla 
honom ända tills han ger 
henne ett jobb.

Så börjar en fullständigt 
galen gisslankomedi där alla 
medel är tillåtna. Rafael Ed-
holm i full frihet mot den 
strålande roliga Sanna Ek-
man i en läcker komedi.

Berättar om 
jultidningar

På onsdag kväll den 29 
november berättar Gud-
run Rydberg, ordförande 
i Bolstads Prästgårds Vän-
ner, om jultidningar vid 
adventskaffet i Bolstads 
Prästgård. 
Den mest kända jultidningen 
som publicerats i Dalsland är 
Dalsländsk Jul som gavs ut 
åren 1935 – 1966 av fören-
ingen Dals Konst- och Lit-
teraturklubb. Det var land-
skapets skickligaste 
författare och konstnärer 
som bidrog med artiklar och 
illustrationer. 

Tidningsomslagen har 

gjorts av legendariska konst-
närer som Carl-Oscar Borg 
från Grinstad, Alvar Lundin 
från Ånimskog, Gunnar 
Larsson från Mellerud, K 
Ragnar från Åsensbruk, Elis 
Svensson i Buterud, Axel 
Zachrisson från Tösse med 
flera. 

Bland författarna kan näm-
nas Johannes Gillby och A. 
G. Bördh från Bolstad, Vik-
tor Myrén från Nössemark, 
Arnold Ljungdahl från Mel-
lerud, Johan Ågren från 
Skållerud, Anders Edestam 
från Dals-Ed, Irma St:Cyr 
som hade anknytning till 
Mellerud och så vidare. 

Mordet på  
Orientexpressen
Från den bästsäljande boken 
av mordgåtornas drottning 
Agatha Christie kommer nu 
Mordet på Orientexpressen. 
Vad som börjar som en extra-
vagant tågresa genom Euro-
pa utvecklas snabbt till ett av 
de mest spännande mysterier 
som någonsin berättats. För 
en av tågets passagerare ska 
resan bli den allra sista och 
alla övriga medresenärer är 
misstänkta. 

Tiden är knapp och en man 
måste lösa pusslet innan 
mördaren slår till igen. Ken-
neth Branagh regisserar samt 
spelar själv med i denna 
stjärnbeströdda ensemble 
där vi också bland annat ser 
Penelope Cruz, Johnny 
Depp, Daisy Ridley och Mi-
chelle Pfeiffer.

Visas på Centrumsalongen 
söndag 26 och onsdag 29 
november.

Aktuellt
 på bio

Sanna Ekman, i rollen som 
Stella, är välkänd som skåde-
spelerska allt sedan TV-se-
rien ”Tre kronor”. Hon har 
också gedigen erfarenhet 
som dansare, koreograf och 
regissör.

Rafael Edholm är skåde-
spelare och regissör som vi 
sett i Beck, Wallander, Göta 
Kanal och nu senast i TV-
serien Halvägs till himlen.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

På allmän begäran i Ödskölt  
i maj blev det en omedelbar 
ombokning och vi får alltså 
nöjet att höra orkestern igen 
på lördag. 

I bandet återfinns, förutom 
kapellmästare Ivan, idel 
framstående västsvenska 
musiker: från Brålanda väl-
kände Bertil Sandberg på bas 
och mellerudsborna Leif 
Hultin på piano, Anders 
Ljungqvist på trummor och 
trumpetaren Lars Wallin från 
Bengtsfors. 

Den outtröttlige saxofo-
nisten Ivan Eliasson fick idén 
till bandet vid ett inspire-
rande möte med Lars Wallin 

då det visade sig att deras 
musikaliska idéer överens-
stämde till punkt och pricka.

Enligt båda är all vacker 
musik värd att spelas, så man 
får inte bli förvånad om man 
vid bandets konserter får 
höra både Ellington och 
Bellman och en hel massa 
odödlig musik däremellan.

Vi kan lova en fullmatad 
kväll med svängig musik, 
ömsinta tolkningar av balla-
der och folkvisor, med andra 
ord en riktig trivselkväll i 
musikens tecken. 

Och roligt blir det! Det 
svarar Leif Hultin för! 
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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 48 Måndag 27/11: Köttbullar med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter och lingonsylt. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 28/11: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 29/11: Fiskgratäng med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 30/11: Redd grönsakssoppa.   
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 1/12: Kycklingfilé med äpple- & 
senapssås, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 2/12: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 3/12: Ugnsbakad lax med citronsås, 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 48
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar, potatismos och 
grönsaker. 

Senior
Måndag Köttbullar* med brunsås 
och kokt potatis, kokta regn-
bågdsmorötter, lingonsylt.
Alt: Falafel.

Tisdag Grillkorv* med pasta och 
broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Onsdag  Italiensk fiskgratäng** 
med kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Kycklinglårfilé med äpple- 
& senapssås* och ris, skivade 
morötter. 
Alt: Stekt quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Passa på att låna innan stängningen

Barn- och skolbibliotekarie Erika Ribacke Sandberg visar där man börjat 
riva upp den gamla slitna mattan som ska bytas ut. Biblioteket stänger 
i tre veckor inför det kommande renoveringsarbetet.

Melleruds bibliotek ska 
renoveras. För att perso-
nalen ska kunna plocka 
undan allt inför renove-
ringen kommer man att 
stänga under tre veckor, 
med start 4 december. 
Omkring 25 000 böcker 
ska packas undan.
– Det tar tid att packa ner alla 
böcker och ställa undan hyl-
lor, receptionsdisk, datorer 
med mera. Vi vet inte hur 
lång tid det tar och skulle vi 
bli klara innan det gått tre 
veckor så öppnar vi förstås 
tidigare, säger Erika Ribacke 
Sandberg, barn- och skolbib-
liotekarie.

Så för den lässugne gäller 
det att låna på sig böcker 
innan 4 december. Du får då 

• I tidningshörnan finns 15 olika 
dagstidningar, varav en är på 
arabiska och två på lätt svenska.
• 2016 hade biblioteket i Mellerud 
58 845 besökare och 57 711 utlån.

FAKTA

Musikkväll 
om migration 

Folk-countryduon Blue 
Eyed Blondes med Lina 
Lönnberg, sång, gitarr, 
piano och melodika och 
Kristoffer Emanuelsson, 
sång, gitarr och banjo 
bjuder på programmet 
”Hemma, var ligger det 
nånstans?” på Steneby 
konsthall imorgon.
Just nu migrerar ett stort 
antal människor till Europa 
och Sverige för att få en bättre
tillvaro. För bara hundra år 
sedan såg det annorlunda ut.

En stor del av Sveriges 
dåvarande befolkning deltog 
i den största migrationen i 
historien, då 1,5 miljoner 
svenskar migrerade från Eu-

ropa till Nordamerika under 
åren 1850-1920. 

Duon vill med sin musik 
utforska beröringspunkter 
mellan det som hände då och 
det som sker nu och mellan 
svensk och amerikansk mu-
siktradition.

Nyligen var duon i svensk-
bygderna i USA där de reste 
mellan Chicago och Minnea-
polis och därefter till North 
Carolina.

Dessutom har vi bett Mo-
nika Åhlund, hembygdsfors-
kare från Steneby, att komma 
tillbaka och berätta mera om 
hur emigrationen såg ut lo-
kalt, från Steneby socken till 
Norge och Amerika.

Folk-countryduon Blue Eyed Blondes och hembygdsforskaren Monika 
Åhlund kommer till Steneby konsthall imorgon.

De firar 30 år på scenen
Vänersborgs Eminenta 
Storband och Jonas Tor-
restad har under 30 år 
framgångsrikt samar-
betat på scenen med ett 
stort antal succéartade 
produktioner.  Nu kom-
mer de till Mellerud med 
sitt gemensamma projekt 
Rewind.
Främst har det handlat om 
hyllningar till några av vår 
tids främsta artister stilsäkert 
förpackat i maffiga stor-
bandsarrangemang.

För att fira dessa 30 år till-
sammans så spolar man nu 
tillbaka bandet och spelar in 
sina mest storslagna och 
svängiga favoriter under 
projektnamnet Rewind. Hu-
vudsakligen rör det tolk-
ningar av internationella ar-

tister och ikoner som Frank 
Sinatra, Tom Jones och Elvis 
Presley samt den svenska 
favoriten Björn Skifs.

Arbetet med skivinspel-
ningen startade under våren 
med att noggrant välja ut ett 
antal representativa låtar för 
samarbetet och därefter på-
börjades själva inspelningen 
i studiomiljö.

Förutom storbandet, som 
består av 17 musiker, och 
Jonas är ljudbilden komplet-
terad med stråkar och kör-
sång.

– Fantastiskt roligt att få 
göra den här skivan med 
bandet. Man inser plötsligt 
att det gått över 30 år sedan 
jag sjöng med bandet första 
gången. Känns som det var 
igår, men tiden går ju alltid 

fort när man har roligt, säger 
Jonas Torrestad, som ser 
fram emot att återkomma till 
Mellerud.

– Vi har länge funderat 
över att spela in storbandet 
men det är först nu som det 
känns rätt då vi nu kan leve-
rera en helhet vi själva gillar 
och står för, understryker Ulf 
Johnson, som spelar tenor-
saxofon i bandet.

För att fira skivinspel-
ningen och det 30-åriga 
samarbetet kommer årets 
traditionsenliga show Musi-
kaliska Julklappar helt att 
ägnas åt Projektet Rewind 
vilket kommer att bli en mäk-
tig upplevelse för både musi-
ker och publik. Första sho-
wen genomförs i Mellerud 
den 2 december.

ha böckerna hemma fram till 
mellandagarna.

Lokalen som ska restaure-
ras är det stora rummet fram 
till de mindre rummen längst 

in i lokalen. Det är ett massivt 
arbete som väntar persona-
len, antalet böcker som ska 
packas ner är stort.

– Med alla böcker inklu-

sive ljudböcker så kommer 
vi att plocka ner cirka 25000 
böcker. Vi kommer att få 
hjälp av förråd-och service-
personalen att plocka ner 
hyllor och receptionsdisk, vi 
får även låna deras förråd. 
Dessutom kan vi ställa in 
möbler och böcker i små-
rummen. Tanken är att vi ska 
öppna igen senast under mel-
landagarna, förklarar Erika.

Öppet under  
renoveringsarbetet
Under själva renoveringen i 
januari-februari kommer 
biblioteket att ha öppet i tid-
ningshörnan och på barnav-
delningen, dit ett mindre 
bokbestånd av de nyare 
böckerna från vuxenavdel-
ningen flyttas ner. 

Uthyrningen av DVD-fil-
mer fortsätter under renove-
ringstiden, liksom utlåning 
av en del ljudböcker.

– Vi ska försöka upprätt-
hålla en bra service. Vi ska 
ha någon besöksdator och 
kopiatorn med till barnav-
delningen också, säger Erika.

Golvet ska bytas ut och 
väggarna målas. Det befint-
liga golvet är rejält nedslitet 
och lutar dessutom en del. 
Utrymmet mellan hyllorna 
kommer att handikappan-
passas.

– Det är jätteroligt, jag tror 
detta blir ett lyft för bibliote-
ket. 2013 renoverades barn-
avdelningen och det blev 
jättefint! konstaterar Erika 
nöjt.

I konstrummet skulle Elsie 
Larsson, Dalslands konstför-
ening, ställa ut under stäng-
ningsperioden. Tyvärr blir 
hennes utställning inställd.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Jonas Torrestad.
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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

Folkhögskola har öppnat filial i Mellerud
Sedan den 13 november 
har Dalslands Folkhög-
skola en filial i Mellerud. 
I Västerråda gamla skola, 
idag motorklubbarnas 
lokal, hålls en etablerings-
kurs på heltid i 26 veckor 
för människor som nyligen 
kommit till Sverige och 
fått uppehållstillstånd. 
För eleverna, de flesta bor i 
Mellerud, några kommer 
från Bengtsfors, startade den 
första dagen med ett språk-
test i svenska för att fast-
ställa vilken nivå man befin-
ner sig på språkligt. Cirka 15 
elever sitter lutade över sina 
papper och skriver tyst och 
koncentrerat.

Dalslands Folkhögskolas 
rektor Tomas Rydsmo stäng-
er försiktigt dörren om dem 
för att inte störa.  Han berät-
tar att Dalslands Folkhög-
skola, vars hemort är Färge-
landa, haft en filial i 
Trollhättan i 30 år. Att nu 
öppna en i Mellerud ligger 
helt i folkhögskolestyrelsens 
vilja att driva mer verksam-
het i Dalsland. 

Etableringskursen här i 
Mellerud arrangeras i samar-
bete med Arbetsförmedling-
en. Eleverna studerar i hu-
vudsak svenska, men får 
också lära sig hur det svenska 
samhället fungerar. De två 
lärarna är lärare i svenska 

som andraspråk och en lärar-
assistent, som börjar i slutet 
av månaden, talar även ara-
biska. Ett mål förutom un-
dervisningen är att komma ut 
och besöka arbetsplatser i 
kommunen.

Dalslands Folkhögskola 
har hyrt lokalen ett halvår 
framåt, men har fått statliga 
medel för att kunna fortsätta 
här även efter maj månad. 

– Vi hoppas kunna ha våra 
folkhögskolekurser här se-
dan, till exempel allmän kurs 
som ger högskolebehörighet, 
säger Tomas Rydsmo.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se Första dagen på etableringskursen i Västerråda gamla skola. Här är några av eleverna och längst fram lära-
ren Rasmus Lindblom, snett bakom honom Tomas Rydsmo, rektor på Dalslands Folkhögskola i Färgelanda.

En lyckad kväll på Stinsen

De tre tjejerna i gruppen XVSTRA kom från Göteborg för att vara med 
på Stinsen.

Kurdisk rapp, göteborgsk 
gubbrock och ångestpop 
turnerade igenom Västra 
Götaland under helgen 
10-12 november, med start 
i Sveriges Grymmaste 
Håla, Mellerud.
Kultur 4ür Alle är ett gränsö-
verskridande projekt som 
fick sin början i Göteborg 
2015 och som nu har utökats 
till ett festivalprojekt i hela 
länet. Under vår och tidig 
höst har evenemangen spri-
dit sig i Västra Götaland och 
som avslutning genomfördes 
en kompaktare version, en 
turné i Åmål, Mellerud och 
Göteborg. 

Första etappen på ett 
lyckat kulturutbytesprojekt 
ägde rum på Stinsen i Mel-
lerud fredagen de 10 novem-
ber. Under kvällen uppträdde 
musiker från Åmål, Mellerud 
och Göteborg. Från Åmål uppträdde Kalaskvartetten.

Norsi Guli från Mellerud rappade på kurdiska.

– Det är ett sätt att bredda 
ungdomars kulturutbud på 
landsbygden, då det ofta inte 
är lika brett som i stan, men 
samtidigt ett sätt att visa city-
kidsen att det finns arenor för 
dem även här, säger Petter 
Olsson, föreståndare på 
Ungdomshuset Stinsen. 

– Det var kul att vara med, 
det var riktigt roligt att få 
rappa inför publik och jag 
lärde känna nya människor, 
säger Josef Elani, som var 
med och uppträdde under 
helgen. 

Från Mellerud deltog artis-
terna Ervin Fejzulovic, Josef 

Elani, Norsi Guli, samt 
rockabilly-bandet Valley-
land Rockers.

 Efter en lyckad kväll på 
Stinsen tog sig de unga artis-
terna vidare till Åmål och 
Göteborg, för ännu mer mu-
sikutbyten och många chan-
ser att stå på scen. 

– Det var en absolut lyckad 
kväll och helg och den inspi-
rerar till ett ännu större ung-
domskulturutbyte, framfö-
rallt i Dalsland, säger Petter 
Olsson efter evenemanget. 
Han berättar att en annan sak 
som uppenbarade sig under 
helgen är att det finns myck-
et hip hop av hög kvalitet i 
Mellerud och att Stinsen 
hoppas fortsätta inspirera 
ungdomar i Mellerud att ut-
trycka sig genom bland annat 
musik, teater och konst på sin 
fritid.

Karolina Wessman

Vill starta #Wetoo-
kampanj i Mellerud
Anders Ljungqvist har läm-
nat in ett medborgarförslag 
till Melleruds kommun. An-
ders skriver att med anled-
ning av #Metoo-kampanjen 
föreslår han att Melleruds 

kommun startar en #Wetoo-
kampanj. Det skulle innebära 
att kommunen som arbetsgi-
vare gör allt man kan för att 
förhindra trakasserier.

Han föreslår också att SKL 
(Sveriges kommuner och 
landsting) skulle kunna 
hjälpa till med de senaste 
forskningsrönen inom detta 
område och sedan i sin tur 
som förslag sprida konceptet 
vidare till en ”#Wetoo-certi-
fiering” av alla kommuner 
och landsting i Sverige.

Anders Ljungqvist.
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Lyckad återträff efter 50 år

Stående bak från vänster: Stig Gustafsson, Trollhättan, Anna-Lena Petersson (född Jarlmo), Sävedalen, Birgitta ”Gigge” Johansson (född Anders-
son), Åmål, Jan Leijon, Trollhättan, Kerstin Persson (född Pettersson), Västra Tunhem, Björn Olsson, Mellerud, Karl-Gunnar Fridh, Mellerud, Hans 
Länsisyrjä, Varberg. Främre raden från vänster: Christina Vestlund (född Andersson), Lidköping, Britt-Mari Yngve (född Svensson), Stenkullen, 
Carin Jallin (född Sloberg), Mölnlycke, Kerstin Wretling (född Sloberg), Hönö, Robert Svensson, Mellerud, Margareta Wårlén (född Aronsson), 
Mellerud, Karin Lindstein (född Collberg), Ljungskile, Anders Björk (f.d Järbel), Göteborg. Foto: Susanne Emanuelsson.

Onsdag 15 november träf-
fades 16 elever som gick ur 
realskolan i Mellerud för 
50 år sedan.
Alla samlades på Upperud 
9:9 där träffen inleddes med 
kaffe och smörgås. Sittande 
vid ett långbord kunde delta-
garna prata gamla minnen 

och uppdateras om sina 
gamla klasskamraters livsö-
den. Senare serverades en 
middag i de vackra lokalerna. 
De flesta är födda 1950 och 
blir således 67 år i år.

Den som drog igång träf-
fen var Christina Vestlund, 
Lidköping.

– Det känns jätteroligt att 
ses igen efter så många år. 
Jag tyckte det var så länge 
sedan jag träffat de andra i 
klassen, så jag ville försöka 
dra ihop en träff. Det var av 
ren nyfikenhet, helt enkelt. 
Robert Svensson, Mellerud 
tipsade mig om det här stället 

och här är ju jättefint! Jag ska 
sova över här inatt, berättar 
Christina nöjt.

Många av deltagarna hade 
inte träffats på 50 år, men de 
flesta kände igen sina gamla 
klasskamrater direkt.

Susanne Emanuelsson

Nu heter vi Modh
i efternamn.  

Rosa & Lennart Modh
Svecklingeby-Kvarn

Mellerud

NAMNBYTE

Veckans 
ros...

...till rehabmottagningen, Jen-
nie och övrig personal för 
den goda hjälpen med min 
onda axel.

Conny
...till alla som bidrog till det 
goda resultatet 20.000 kr vid 
församlingsaftonen i Brålanda 
församlingshem.

Brålanda kyrkliga sykrets
...till all berörd personal på 
gruppbostaden Gården. För 
god vård och omsorg av vår 
dotter Helena.

Lisbeth & Hasse
...till Melleruds vårdcentral för 
att vi tre SSK-studenter har 
fått lära oss med världens 
mest fantastiska personal 
under tre terminer och till 
mellerudsborna som varit så 
snälla mot oss. Mellerud är 
bäst!

Anders, Anna och Elin

Fira mitt barnbarn Hampus 
Pettersson som fyller 14 år 
25 november.

Grattiskramar från 
mormor Birgit

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15 Bibel-
skola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår i Missionskyrkan.  
Sönd 18 Gudstj. Jörgen Da-
vidsson fr. Trollhättan. Tisd 
14.30 Andakter på Bergs 
Sjukhem och Fagerlidshem-
met. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18.30 
Tonår i Missionskyrkan. 
Lörd 17 Equmenias Basar 
& auktion, Auktionist Per-
Göran Asp. Thomas Seger-
gren & scout. Servering. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 

PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Smyrnakyrkan i 
Mellerud för Eva Nyström. 
Som inledning på akten spe-
lade Rose-Ann Hulusjö ”Jag 
har hört om en stad” av L 
Lithell. Akten förrättades av 
Tommy Pettersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 261 och 249. Rose-
Ann och Tommy framförde 
tillsammans ”Flyttfåglarna” 
av L. Lithell samt ”När du går 
över floden” av P. Karlsson 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Hemland där sol ej 
dalar” av A. Ölander. Vid 
kistan togs avskedet av barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Eva var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenören 
som även inbjöd till minnes-
stund. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Skålleruds 
kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 14.30 Andakt på Ser-
vicehuset. 19.30 LifeLine 
Ungdomskväll på Sörgår-
den. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. i fsh. S. Karlsson, 
D. Celinder, T. Holmström. 
Ssk. Servering. Tisd 17.30 
Trä & Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Lörd 17 
Höstens fest, Missionsför-
säljning, andakt Sigward K. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i fsh. ”Guds vilja och min...”  
Sigward K. Thomas H. 
Barnaktiviteter. Servering.  
Onsd 19 Mötesplats för nya 
och gamla svenskar, peppar-
kaksbak.
Brålanda: Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i fsh. ”Guds vil-
ja & min...” David Celinder, 
Sigward Karlsson, Thomas 
Holmström m.fl. Ssk. Serve-
ring. Månd 11 Måndagspro-
gram m Gunilla Rubbestad. 
Tema: Så växer en män-
niska. 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 15.30 
Kyrkliga syföreningen träf-
fas i fsh. 17-19 Kulturcafé 
i fsh. Tisd 17-19 Himmel & 
Pannkaka, fest för alla åldrar 
med pyssel, lek, sång, mat 
och enkel gudstj.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkkaffe och 
nomineringsmöte. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Onsd (29/11) 15 
Norra sykretsen hos Chris-
tina Larsson, Torpane. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
10 Övning julspel i fsh. Fred 
10 Markusläsning. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem 
Lennart Staaf. Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Jard Samuelsson sjunger 
och spelar sånger från egna 
skivan, ”Vägen hem”. Kaffe 
och andakt.

JORDFÄSTNINGAR
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Tisselskogs kyrka 
för Berit Wernby Engelbri. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Lena 
Henriksson ”Som en bro över 
mörka vatten” av P. Simon. 
Akten förrättades av Torsten 
Wassenius och tillsammans 
sjöng man psalmerna 799 
och 791. Efter att man lyssnat 
på Vikingarnas ”Du försvann 
som en vind” höll sonen Peter 
och dottern Linda var sitt 
minnestal som avslutades 
med ”Gabriellas sång” med 
Helen Sjöholm samt ”Jag 
fick låna en ängel” med Shir-
ley Clamp. Vid kistan togs 
avskedet av barnen med fa-
miljer, släkt och vänner under 
tonerna från ”Time to say 
goodbye” med Dana Drago-
mir. Under avskedet hördes 
också barnbarnet Amanda 
sjunga refrängen i sången 
”Jag trodde änglarna fanns”.
Till minnet av Berit var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Len-
nart Nyström. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Gotländsk sommarnatt” 
av S. Pettersson. Officiant 
var Margareta Olsson och 
tillsammans sjöng man psal-
meran 304, 798 och 297. 
Maria sjöng ”En natt i Mosk-
va” av H. Elmquist. Som 

Sidesvansar i 
jakt på rönnbär

En flock med ett 20-tal 
vackra sidensvansar hade 
samlats i en rönnbärs-
buske i centrala Mellerud. 
Vintertid är den ganska 
orädd och tar gärna för sig i 
trädgårdar och på fågelbord. 
Sidensvansen lever framför 
allt av insekter under häck-
ningstiden. Resten av året 
äter den mest bär och frukt 
och favoritfödan är rönnbär.

Sidensvansen kan komma 
i stora flockar och länsa rön-
nar och oxlar på bär. Det 

händer då och då att bären 
blivit jästa och fåglarna blir 
onyktra. Då är det lätt att de 
förolyckas eller faller offer 
för hökar eller katter. Siden-
svansens läte är mycket 
speciellt, det låter ungefär 
som ringandet från små sil-
verklockor.

Ett tips vintertid är att 
lägga ut äpplen på balkongen 
eller i trädgården.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Rönnbär är mumma för sidensvansar. Här tar de för sig i en buske utanför 
biblioteket i Mellerud.

avslutningsmusik spelades 
”The sound of Silence” av P. 
Simon. Avsked togs av de 
närmaste under toner till ”Jag 
har hört om stad” av L. Lit-
hell. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Lennart. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Gun Nellbro. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson ”Air” 
av J. S. Bach varefter han 
sjöng ”Oändlig nåd” av T. 
Holgersson. Akten förrätta-
des av Lena Hildén och till-
sammans sjöng man psal-
merna 172, 235 och 297. 
Solisten sjöng ”Du är för 
alltid en del utav mig” av L. 
Holm/L. Berghagen och som 
avslutningsmusik spelades 
”A whiter shade of pale” av 
K. Reid/G. Brooker. Vid kis-
tan togs avskedet av maken 
Martin, barnen med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Gun var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.
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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.

    

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

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

Följ oss på

Ladda inför kylan!Ladda inför kylan

Termoleggings
Barn & dam

Tumvantar
3,4,5 år

Barnoverall

Barnkängor

75:-
/par

Fodrad handske
Dam- & herrstorlekar

Fingervantar
3,4,5 år

99:-
/par

99:-
/par

99:-
/par

299:-
/st

4990

Succé för musikal om eviga frågor

Sång- och körpedagogen Gun-Britt Gustafsson bjöd under föreställ-
ningen på sin härliga sångröst.

I söndags eftermiddag, 
bjöds besökarna på Kul-
turbruket på Dal på en-
föreställning av det unika 
slaget.
Musikalen ”Jag har ett hav 
inom mej”, med musik av 
Georg Riedel och texter av 
Barbro Lindgren, blev succé 
och en lyckad avslutning 
på Kulturbrukets 15-års 
jubileum. Föreställning var 
så gott som slutsåld och 
tog upp frågor om liv, död, 
vänskap, kärlek, ensamhet, 
rädslor och glädje hos barn 
och ungdomar. 

Vilken tjej har inte önskat 

Vid sminkspegeln funderas 
det över livet. En  av kvällens 
prinsessor(Eulalie Leroy) på 

bordet, liten prinsessa (Alicia 
Karlsson) och Anna (Elcy Kassir) 

som berättar om olika funde-
ringar från dagboken.

Kvällens ensemble bestod av Nordalsskolans och Karolinerskolans barnkörer som uppträde tillsammans med 
musiker och sångare. Det blev en fantastisk kväll.

sig en häst i julklapp? Vem 
har inte haft funderingar 
kring en bästa kompis sjuk-
dom? Är han kär i mig? 
Många funderingar som 
kanske bara dagboken vet 
om.

Hela berättelsen framför-
des av barnkörer från Nor-
dalsskolan och Karoliner-
skolan, tillsammans med 
musiker, sångare och dansa-
re. De bjöd besökarna på 
förstklassig underhållning 
och visade hanteringen av ett 
barns sorg på ett mycket 
vackert sätt.

Tanja Mueller

Katti Hoflin – ny kulturchef 
i Västra Götalandsregionen

Den 12 februari tillträder 
Katti Hoflin som Västra 
Götalandsregionens kul-
turchef. Hon lämnar då en 
chefstjänst som stadsbib-
liotekarie på Stadsbiblio-
teket i Stockholm.
– Västra Götalandsregionen 
är en ledande kulturregion i 
Sverige. Vi har landets 
största regionala kulturbud-
get. Vår önskan och målsätt-
ning är att fler ska kunna ta 
del av kultur, inte minst barn 
och unga. Jag är övertygad 
om att Katti Hoflins erfaren-
heter och egenskaper är pre-
cis vad som behövs för att 
leda den utvecklingen, säger 
regiondirektör Ann-Sofi Lo-
din.

Katti Hoflin lämnar en 
chefstjänst som stadsbiblio-

I februari tillträder Katti Hoflin 
som kulturchef i Västra Göta-
landsregionen. Foto: Stockholms 
stadsbibliotek, fotograf Mattias P 
Dahlqvist.

tekarie på Stadsbiblioteket i 
Stockholm. Hon är även 
ordförande i regeringens 
Läsdelegation, ett uppdrag 
som sträcker sig till juni 

2018. För många är hon ett 
känt ansikte från sin tid som 
programledare för tevepro-
gram som Bullen, Bolibom-
pa och Nu är det NU!

– När jag blev erbjuden 
jobbet som kulturchef i Väs-
tra Götalandsregionen var 
det omöjligt att tacka nej. Jag 
går inte från ett uppdrag – jag 
går till Västra Götalandsre-
gionen. Och det är med 
glädje och ödmjukhet jag ser 
fram mot att vara en del i 
denna dynamiska region där 
man verkligen förstår kultu-
rens framträdande roll för 
hållbar utveckling, säger 
Katti Hoflin.

Katti Hoflin efterträder 
Staffan Rydén som går i pen-
sion.

susanne@mellerudsnyheter.se
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Allt för dig och ditt företag – kontakta oss så hjälper vi dig!

länsförsäkringar.se

Ulla Magnussen
Koordinator Företag Sak  
 0521-27 32 16 
  ulla.magnussen@ 
lansforsakringar.se

David Älmqvist
Säljare Företag Sak   
   0532-618 61
  david.g.almqvist@ 
lansforsakringar.se

Annika Jonasson
Innesäljare Företag Sak
 0520-49 49 10 
  annika.jonasson@ 
lansforsakringar.se

Kristian Lenhoff
Kapitalrådgivare     
 0520-49 49 44 
  kristian.lenhoff@lansforsakringar.se

Mikael Brodin
Försäkringsrådgivare 
Liv och Pension
 0521-27 31 35 
  mikael.brodin@ 
lansforsakringar.se

Uppskattad och välbesökt julmarknad

Omkring 500 besökare kom till den mysiga julmarknaden.

Camilla Andersson och Jeanette Skoglund tar gärna en fika i caféet på 
Ekholmen.

För andra året i rad deltog Maries Betong med försäljning av sina alster.

Nya regler för enskilda avlopp läggs på is
Det som kan uppfattas 
som en kampanj mot 
enskilda avlopp har rört 
upp känslor. Privata 
fastighetsägare våndas 
inför ålägganden som 
kan komma att kosta dem 
flera hundra tusen och att 
enskilda avlopp är en stor 
bov när det gäller över-
gödning ifrågasätts från 
flera håll.
Många är av åsikten att kom-
munerna övertolkar de regler 
som finns och kräver åtgär-
der där det inte behövs. Det 
finns en misstanke om att de 
koncentrerar sig på enskilda 
fastighetsägare för att det  

kanske är en enklare match 
än att fokusera på industrier 
eller kommunens egna an-
läggningar. 

Att de enskilda avloppen 
markant skulle bidra till 
övergödning ifrågasätts en-
ligt LRF av forskare vid SLU 
som riktar kritik mot de 
fakta som Havs- och Vatten-
myndigheten (HaV) lägger 
fram. De menar att enskilda 
avlopp inte läcker så mycket 
fosfor som myndigheterna 
påstår. Man har inte räknat 
med den mängd fosfor som 
tas upp av växter, djur och 
mikroorganismer i marken 
påstås det. Kanske är inte 
enskilda avlopp ett miljöpro-

blem om de inte finns nära 
hav eller sjö och släpper ut 
avloppet direkt i vattnet?

Hav- och Vattenmyndig-
heten har tillbakavisat kriti-
ken och betonar att de inte 
bedriver någon kampanj mot 
små avlopp. HaV ifrågasätter 
också de påstådda forsk-
ningsresultaten som LRF 
nämner.

Förslag på is
I början av november be-
stämde regeringen att inte gå 
vidare med de förslag som 
Hav- och Vattenmyndighe-
ten lämnade in i september 
2016. Flera remissinstanser 
ser problem med förslagen, 

både när det gäller tydlighet 
och effektivitet. 

Förslagen innebär bland 
annat att kravet på rening av 
fosfor skärps i områden med 
övergödningsproblem, där 
utsläppen från små avlopps-
anläggningar står för en be-
tydande del. De innebär även 
att kraven minskar där risken 
för påverkan är liten och att 
särskilt känsliga områden 
ska pekas ut. 

Det skulle bli enklare för 
fastighetsägare att veta vil-
ken anläggning som kan 
godtas på en viss plats. Läns-
styrelsen, Vattenmyndighe-
ten eller kommunerna före-
slogs stå för utpekandet 

utifrån ett gemensamt be-
dömningsunderlag vilket 
skulle ge en ökad samsyn 
nationellt. Men nu läggs för-
slagen läggs på is till en ut-
redning gjorts.

Svängning i Dalsland
Hos Dalslands Miljö- och 
Energinämnd finns förslag 
på att nämnden ska fokusera 
mer på de större kommunala 
reningsverken. Det finns 
många sådana i Dalsland och 
flera av dem har haft pro-
blem, senast var det i Bäcke-
fors där utsläpp i Teåkersäl-
ven verkar ha dödat många 
av de sällsynta flodpärlmuss-
lorna. Under alla omständig-

heter har det kommit ut föro-
reningar i älven från det 
kommunala reningsverket.

– De kommunala avloppen 
och dagvattensystemen bör 
ses över, både tekniskt och 
nivån av tillsyn. När det gäl-
ler enskilda avlopp bör man 
inrikta sig mer på de som har 
problem, eller ligger nära ett 
vattendrag. Jag tror det är en 
svängning på gång i den här 
frågan och det är positivt, 
säger mellerudsbon Lars 
Gunnar Larsson (C), som 
sitter med som ersättare i 
nämnden.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hos Lantligt Anno 1785 har det hållits julmarknad. 
Femton försäljare bjöd ut sina varor till ljuv  musik och 
besökarna strömmade till som aldrig förr i det strålande 
novembervädret.
Bortemot 500 besökare er-
bjöds varor från sytt och 
stickat till betongalster och 
julkransar. Man  provsma-
kade både glögg och honung 
samt smög in i cafeterian för 
en fika, medan musikalartis-
ten Niklas Asknergård sjöng 
julvisor och annat ur reper-
toaren. I det vackra vädret 
bjöds också på hästskjuts för 
den som ville.

Både utställare och  
besökare nöjda
Dagen började tidigt för Ire-
ne Eriksson och hennes man 
Kjell. Eftersom det blåste en 
hel del kvällen innan, kunde 
man inte förbereda som pla-

nerat, utan det blev att vänta 
med att sätta upp tälten tills 
lördagsmorgonen och sedan 
var rullningen igång.  

– Vi har sålt kaffe, smörgå-
sar och våfflor i cafeterian i 
mycket större utsträckning 
än tidigare år, berättar Irene.

Att det är populärt med en 
fika hos Lantligt Anno 1785 
bekräftas också av besökar-
na, där flera berättar att de 
ofta passar på att göra ett 
besök här och att de tycker 
det är trevligt med omgiv-
ningen och utsikten mot 
Kroppefjäll.

Även de för dagen tillresta 
utställarna är mycket nöjda. 
Både Anna-Karin Berggren 

från Frändefors och Birgitta 
Karlsson från Bäckefors, 
som båda hör till dessa 
tycker dagen varit lyckad.  

– Det var skönt att få sätta 
sig ner en stund efter att vi 
stängt, skrattar Irene och 
berättar att nästa år kommer 
det att bli en höstmarknad 
istället och att det också 
kommer att erbjudas bord till 
externa utställare under sä-
songen. 

– De som vill får då möjlig-
het att boka en plats för för-
säljning när det passar, avslu-
tar hon. 

Artist med eget  
hotell och bistro
Dagens sång- och musikupp-
levelse uppskattades av jul-

marknadsbesökarna. Niklas 
Asknergård själv tycker det 
är väldigt roligt att kunna 
glädja publiken och att även 
ställa upp för svärföräldrar-
na. 

– Numera blir det inte rik-
tigt lika mycket tid för artis-
teriet, berättar han.

– Efter att vi köpt vårt eget 
hotell och bistro på Sund 
Nergården, min man och jag, 
så har den mesta tiden lagts 
där och jag är väldigt glad 
över att vi vågat satsat på det. 
Att vara frilansare i musik-
branschen är inte alltid lätt, 
vårt företag ger en mer stabil 
grund att stå på, men det gör 
också att man njuter av mu-
siken mer när det väl blir 
aktuellt, avslutar han. 

I somras hölls dock åtta 
konserter på just Sund Ner-
gården och till våren är Nik-
las aktuell med musikföre-
ställningen ”Från Broadway 
till Duvemåla”. 

Under julmarknadsdagen 
hos Lantligt Anno 1785 ut-
lottades också två present-
kort. Vinnarna blev  Ingalill 
Grund och Malin Svensson.

Ing-Marie Norrman
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10-50%
rabatt

Gäller 22-24/11 2017

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

Lagerrensning
22-24 november 

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

ÖPPET HUS 

22-24 november 

Vid köp av en ny

Honda ATV 2017:

VÄRDECHECK
Honda originaltillbehör 

8.000:-

Överraskningarnas 15-årsjubileum

Tina Grenander, Anne Andersson, Jessica Eriksson, Helena Rung, Katarina Kjörling och överst ”Sir Blom” 
Sören Blom, såg till att allt klaffade under jubileét.

Anna-Lotta Larsson avslutade 
kvällen med skönsång.

Duon och äkta paret Zandra och Emil Ernebro.

Fantastiska dragspelstoner bjöds publiken på av Niklas Sundén.

En något galen allsång blev det till maten.

Tilltugg till minglet med bland andra Susanne Dahlman, Tina Grenander och Robert Svensson.

Kulturbruket på Dal fi-
rade i fredags kväll sina 
15 år. Själva jubileet och 
dess program var hem-
ligstämplat in i det sista 
och kvällens gäster bjöds 
på en varierande superb 
meny, både musikaliskt 
och matmässigt, under 
hela kvällen.  
Kulturbruket invigdes den 
17 november 2002, då bland 
annat till toner av Dalslands-
orkestern. Jubileumskväl-
lens musik och toner presen-
terades efter hand kvällen 
fortled, varvat med snittar, 
buffé och slutligen kaffe med 
kaka. Inledningsvis mingla-
des det till sång och gitarr-
ackompanjemang av duon 
Zandra och Emil Ernebro.

Galna servitörer
Vid buffén uppstod en stunds 
frågetecken innan man insåg 
att även delar av serverings-

personalen ingick i under-
hållningen. Det blev många 
upptåg och glada skratt till 
maten. ”Galna servitörer” 
består av skådespelare från 

rangemang än vanligt i och 
med jubileumsåret. För-
hoppningen har varit att alla 
ska kunna hitta något som 
passar i programutbudet. 
Under åren har Kulturbruket 
kunnat erbjuda allt från his-
toriska föreläsningar till tea-
ter, musik, barnföreställ-
ningar och galor. 

Kulturbruket på Dal ska 
inte bara medverka till att 
stärka den egna kommunens 
attraktionskraft utan ska ge-
nom sitt kulturutbud vara en 
angelägenhet för hela Dals-
land. Här ska vara en mötes-
plats som bidrar till social 
gemenskap för alla, som ska 
engagera och väcka känslor.

– Det bästa är att vi jobbat 
fram en bra kvalité under 
dessa år, säger Helena Rung 
som är ordförande i Kultur-
bruket på Dal sedan tio år 
tillbaka. 

– Vi har också lyckats eta-
blera bra artister trots att vi 
är en förhållandevis liten 
kommun, tillägger hon.

Listan kan göras lång. 
Många kända artister har 
gästat Kulturbruket med sina 
framträdanden. Bland dessa 
finns Sven-Bertil Taube, 
Magnus Karlsson, Robert 
Wells, Roger Pontare, Tom-
my Nilsson och även Anna-
Lotta Larsson, som kvällen 
till ära gjorde sitt andra 
framträdande på Kulturbru-
ket och på ett magnifikt sätt 
avslutade denna överrask-
ningarnas kväll.   

Ing-Marie Norrman

Skåne, Göteborg och Stock-
holm som underhåller vid 
olika arrangemang för såväl 
privatpersoner som organi-
sationer och företag. Här 
förgyllde de kvällen för Kul-
turbrukets gäster. 

Till kaffet efter maten ser-
verades dragspelsmusik. För 
detta stod Niklas Sundén, 
dragspelare från Dalarna, 
som tillägnade sitt framträ-
dande åt Richard Wolff, som 
tragiskt gick bort samma dag 
och som han haft många 
samarbeten med. 

Brett utbud
Under hösten har man på 
Kulturbruket haft lite fler ar-
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Solrosfrö, 20 kg  
Strimmigt. Ord. pris 199:-

149:-
 2-stänglad 

Brudorkidé 
Ord. pris 7990

4990

Rosor, 9-pack 
Fairtrade-märkta. Ord. pris 5990

2995

BLACK FRIDAY!
Priserna gäller fredag–söndag.

Först till kvarn…

Välkommen till ett riktigt blomsterland

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
www.blomsterlandet.se

Black Friday!

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

35% 
rabatt 

på SP Fönster och 
Traryd Fönster

+
Plus ett

presentkort 

värde 
5000:–

på Optimera

Black Friday
Gaaalet bra erbjudanden!

I EN BUTIK NÄRA DIG

Din bild- och ljudspecialist
i Värmland/Dalsland

SÄFFLE • ÅMÅL • ED • ARVIKA
ÅRJÄNG • SUNNE • BENGTSFORS

Gilla oss på Facebook

FREDAG 24 NOVEMBER

10%
20%

30%
40%

50%

BL
ACK

24 november

FRIDA
Y
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Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

50% 
på utvalda  
modeller

 från Hilfiger 
kl. 8-18

ALLT  25%
50-70%UTVALDA

VAROR
Erbjudandet gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra 
erbjudande och rabatter. Gäller inte presentkort och undanlagda varor.

Fredag 24 november 
Klockan 8.00-18.00

50%
på utvalda tyger

mellan  8-10
Storgatan 17, Mellerud 

0530-135 20

Bokhandel Hälsoshop Popup
Kl 8-10 75%
Kl 10-18 50% 

på utvalda varor  
i varje butik
på julklappstips

Storgatan 16, Mellerud

1.000:- 
i rabatt 

när du handlar för 1.500:-
Gäller 8.00-18.00  

Gäller ej presentkort och undanlagda varor

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud - – Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

40% på alla  
höst- & vinterjackor 
mellan kl. 8.00-10.00

20% på hela  
sortimentet mellan 

kl. 10.00-18.00

0530-101 04

Lördag 25/11
10% på hela sortimentet

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

8-10 40%
10-18 20%

på hela  
sortimentet

på hela  
sortimentet

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

15%
på alla maskiner

i maskinavdelningen!
Erbjudandet gäller befintligt lager och 

så långt lagret räcker.

50% 
 Storrea 

på innevarande lager
Startar på fredag 24/11 kl. 8.00

Köpmantorget, MellerudVälkomna!

20% PÅ ALLT 
MELLAN KL. 8.00-10.00

Gäller ej på presentkort 
och undanlagda varor

MELLAN KL. 10.00-18.00
20% PÅ ALLA BYXOR/JEANS

BL
ACK

24 november
FRIDA

Y

BLACK  
FRIDAY
WEEKEND

25%  
på hela sortimentet

Fredag 24/11 kl. 8 - 18
Lördag 25/11 kl. 10 - 14

Gäller ordinarie priser
Ej cyklar, undanlagda varor 
& presentkort
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Handlar du på hemmaplan?
1. Brukar du handla och försöka fynda på Black Friday som är nu på fredag?
2. Brukar du julhandla i Mellerud?
3. Saknar du någon butik i Mellerud?

Eva Pärsson,  
Köpmannebro.
1. Nej
2. Jag handlar alltid hemma, 
jag tycker vi har ett fantas-
tiskt utbud här i Mellerud.
3. Jag saknar en möbelbutik, 
fler skoaffärer och en butik 
som säljer fina lakan, hand-
dukar och sådant.

Inga Öhlund, Mellerud.
1. Nej.
2. Jag handlar allt här. Jul-
klappar köper jag inte längre, 
jag ger pengar istället.
3. Jag saknar en radio/tv- af-
fär. Annars är jag nöjd.

Solweig Jonsson,  
Mellerud.
1. Nej jag har aldrig handlat 
på Black Friday.
2. Ja, jag handlar alltid i Mel-
lerud. Speciellt maten. Jul-
klappar köper jag i Göteborg 
ibland, för där bor mina barn 
och barnbarn.
3. Jag saknar en möbelaffär.

Sune Eriksson, Bolstad.
1. Nej jag bryr mig inte om 
det.
2. Ja, jag handlar allt jag kan  
på hemmaplan, i Mellerud, 
Grinstad Lanthandel, travet 
gör jag i Brålanda ibland 
också.
3. Jag saknar en radio/tv- bu-
tik.

Staffan Andersson,  
Mellerud.
1. Nej.
2. Ja, jag handlar både mat 
och julklappar här.
3. Jag saknar ingen butik men 
ett riktigt bra café. Ta bort 
fontänen på torget och bygg 
en Dalslandsstuga med ute-
servering där istället.

John Olsson, Mellerud.
1. Nej, det brukar jag inte 
göra.
2. Ja, absolut, jag handlar 
maten här men inte julklap-
parna så mycket. Det gör jag 
på Överby eller i Göteborg.
3. Jag saknar ett större urval 
av klädesaffärer och en affär 
som säljer elektronik. 

Linnea Sjöholm, Dals Ro-
stock, men har nyligen flyt-
tat till Göteborg för studier.
1. Nej, jag har aldrig gjort 
det.
2. Jag har alltid handlat lokalt 
men nu blir det nog blandat.
3. Ett större utbud av kläder 
vore bra.

Joel Sjöholm,  
Dals Rostock.
1. Nej, det har jag aldrig 
gjort.
2. Ja till viss del, jag handlar 
på Överby också. Men jag 
försöker och föredrar att 
handla lokalt. Det känns 
tryggt och det är bra service.
3. Jag saknar en butik med 
vildmarksutrustning, som 
Snake i Vänersborg.

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

BLACK FRIDAY
20 – 26 NOVEMBER

JUST NU! 50 %
CUREM KONTINENTALSÄNG

(Gäller kontinentalsäng, bäddmadrass, valfria ben och valfri gavel i paket)  
Förr 42.280:- nu 21.140:-

BL
ACK

24 november

FRIDA
Y

Black friday
Kom till

fredagen den 24 november

på alla Flügger-produkter  
och Fiona-tapeter *

30%
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Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00
Mobil 070-540 33 00
Vardag 10-17 Lördag 10-13
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Nordsjö Idé & Design/ Oljan. Tapeten Blomster-
dansen ur kollektionen Blomstertiden. Tillverkas av 
Tapetstudion, Nordic Wallpaper.

Optimera. Kökskran EVO184 
från Tapwell via Marbodal

Colorama. Sparreholm är Coloramas 
egen ekparkett.

XL-Bygg. Kreativt kakel och klinkers. ” Milano City”.

Flügger Färg. Tapeten Berså, designad av Stig 
Lindberg på 60-talet. Boråstapeter, Scandinavian 
Designers II. 

Handarbetsboden Lilla Gränd. Skogstomte 
i porslin, 45 cm hög. Finns i olika utföranden 
och storlekar. 

Ute & Inne. Stjärna i trä med belysning. Finns även i mindre 
storlek, då både i färgerna vit och svart.

Country Thyme. Doftljus med 140-160 timmars brinntid. 
Veke med zinkkärna som inte sotar lika mycket som pap-
persveke. Tre lager med ”yammy”som doftar pumpafudge, 
vaniljskrämspaj och ambrosiakaka.

Gynna våra lokala handlare – Handla på hemmaplan

Bloms Varuhus. Nyhet! Canvastavla med grönt 
monsterablad och vit ram, 50 x 70 cm. Finns med 
 ytterligare två motiv, även de med blad.

Möbelhörnan i Brålanda. Conforms 
skinnfåtöljen ”Air”, med fotstöd. 

Vinterns inredningstrender
De senaste åren har det växt fram en stor hållbarhetstrend och 
detta påverkar i sin tur även inredningstrenderna.
Trenden med naturmaterial såsom sten, hampa, terrakotta och trä 
kommer att vara fortsatt viktiga inslag i vår inredning. Mässing och 
andra liknande metaller fortsätter vara aktuella även under 2018. 
Skinnsoffan är årets stora trendmöbel.

Nästa  års största trendfärger är rostiga och bruna toner. Förutom 
de brända nyanserna är det helt rätt att inreda med rosa, grönt och 
blått med inslag av lila och gult. 

Sammet – i allt från fåtöljer och stolar till tunga gardiner, sittpuffar, 
soffor och kuddfodral är inne. Gärna i rika nyanser som mörkblått, 
smaragdgrönt och vinrött – men även gammelrosa och grått.

Som en kontrast till mjuk sammet är det fint att bryta av med hårda 
material som stål och metall.

Storbladiga växter som accent ger en ombonad känsla.
Och det är ju tur om vi har valt att inreda köket med mässingskran 

och knoppar.
Mönster hjälper till att lyfta inredningen. Blanda mönster, färger 

och material. Ledordet är att det ska vara personligt och spännande.
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Torsdag 23/11 kl 18.00 
Reseberättelse från Kongo
Gudrun Larsson visar bilder och  
berättar om sin resa.
- Lördag 25/11 kl 15.00 
Kaffe och mys på Prästkragen

Frändefors kyrkliga sykrets inbjuder till 

JULSTUGA
i Frändefors församlingshem torsdag 30/11 kl. 18. 00

Musik med Husbandet från kl. 17.30  
Försäljning, lotterier, auktion, servering, sång, musik och andakt  

Gåvor tas tacksamt emot
VÄLKOMNA!

JULBORD

Gestad bygdegård  

Fredag 1 dec kl 18.30

Nils Lundbäck  
underhåller

Anmälan: Sonja Berg 
0521-32067

ALLA VÄLKOMNA!
Logen 2716 Kamrat- 

ringen av IOGT-NTO

Brålanda • Frändefors

Ideella krafter 
bär föreningarna
Förra lördagens tema i 
Brålanda var ”Förenings-
liv”. Att utöva sport eller 
att dokumentera händel-
ser och skeenden i bygden 
är något av vad de olika 
föreningarna gör. 
De visade upp sig och infor-
merade om att det finns plats 
för fler som vill vara med och 
dela det givande, trevliga och 
ofta ideella arbetet. 

Hos Brålanda IF pågick 
träning för seniorlagets 
16-25-åringar. Truppen be-
står av 23 personer som 
spelar i division 5 Dalsland.

– Vi tränar måndag, tisdag, 
torsdag och på lördagar kör 
vi två pass nu mellan säsong-
erna. Under säsong är det 
match på lördagar, men då 
tränar vi dessutom även på 
onsdag, säger tränaren Ron-
ny Fredriksson.

Ronny Fredriksson, som är 
uppvuxen i Mellerud, kom 
som tränare till Brålanda för 
ett år sedan. Han har många 

år som tränare i olika klubbar 
och han är i princip med på 
varje träning och match.

Det blir många pass för 
killarna och för tränarna.

– Ja det krävs att familjen 
accepterar det, säger Ronny 
och ger en eloge till sin fru.

Hjälps åt med lunchen
När laget tränar sina två pass 
på lördagar fixar frivilliga 
föräldrar och föreningsan-
slutna lunch mellan tränings-
passen.

– Vi är ju många som delar 
på uppgiften att laga mat på 
lördagarna, så det är inte 
betungande, säger Per-Mar-
tin Hermansson.

– Klubben står för kostna-
den och vi lagar det vi vill, 
idag blir det kyckling med 
ajvar, ris, morötter, broccoli 
och så har jag bakat kärleks-
mums till kaffet. De behöver 
lite sött också, säger Camilla 
Hermansson.

Marianne Karlsson

Per-Martin och Camilla Hermansson har fixat maten till Brålanda IF och 
nu väntar de tillsammans med Reine Mattsson, Brålanda, assisterande 
tränare och tränaren Ronny Fredriksson, Uddevalla, på att laget ska 
komma och äta innan eftermiddagspasset. 

Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsförening arbetar för att bevara och visa 
upp vad som funnits och finns i bygden. Styrelseledamöterna Sigvard 
Lindhe och Anders Fredriksson har lagt ner många timmar på att do-
kumentera vad som varit. Kristina Bick och Ingrid Eriksson visar några 
häften för besökaren Eva Karlsson.

Trivsam församlingskväll

Många kom och trivdes 
när sykretsen i Brålanda 
ordnade församlingskväll 
i församlingshemmet.
Efter att kaffe och en riklig 
kakbuffé avnjutits och lotter 
köpts sjöng SPF-sångarna. 
Märta Eriksson spelade pia-
no och Doris Severinson 
presenterade sångerna. Gun-
nar Aronsson läste med inle-
velse dikten Violinen av Karl 

Nilsson. Komminister Anet-
te Jarsved Carlsson berättade 
om när hon missionerade i 
Bangladesh, Indien och Ja-
pan. Som avslutning drogs 
det många fina vinster på 
årorna. Kvällens behållning 
gick till Svenska kyrkans 
nationella och internationel-
la arbete som sykretsen stöd-
jer. 

Marianne Karlsson

SPF-sångarna stod för en uppskattad sångstund under församlingskvällen i Brålanda.

De lär om hållbar utveckling

Drömrulltårta blev Grön Flagg-
bakelser.

Skerrud förskola firade 
fredagen 10 november 
att Grön flagg fyller 20 år. 
Barnen visade att de lärt 
mycket om hur man ska 

bete sig i naturen och var 
skräp ska slängas.
Organisationen Håll Sverige 
Rent står bakom Grön Flagg 
och de vill inspirera nästa 

Barnen på Skerrud förskola vinkar med sina små flaggor.

Skerrud förskola är Grön Flagg-certifierad.

generation att tillsammans ta 
ansvar för planeten vi bor på 
och vår gemensamma fram-
tid. Förhoppningen är att 
Grön Flagg ska vara första 
steget i ett livslångt engage-
mang kring hållbar utveck-
ling.

Det finns flera ämnesområ-
den att lära om för att bli 
certifierad och få hissa den 
gröna flaggan. Skerruds för-
skola har sedan 2013 fått tre 
certifikat.

Nu arbetar man med temat 
Livsstil och hälsa. Barn och 
personal är ofta i dungen på 
skolgården och i skogen. När 
de träffade SkräpMaja där 
kunde de tala om att hon ska 
lämna skräp på återvinnings-

stationen vid bygdegården 
och inte slänga det i naturen. 

– Våra barn är duktiga och 
kan mycket, de lyssnar och 
lär, säger  Ann Gustavsson.

Fyller 20 år
Barnen från avdelningarna 
Villa Villekulla och Juni-
backen sitter i en ring och 
Emelie Svanström berättar 
att Grön Flagg fyller 20 år. 
Hon läser en berättelse om 
allemansrätten och barnen 
vet vad som gäller och vad 
man får och inte får göra i 
naturen och med djuren.

– Nu ska vi fira att Grön 
Glagg fyller år, säger Eme-
lie. 

Alla sätter sig runt borden 
och njuter av drömrulltårta 
som bakats på förskolan och 
som dagen till ära pryds med 
små flaggor.

Skerrud skola är också  
med i det kommunala pro-
jektet 50/50 där man genom 
att dra ner på strömförbruk-
ningen får pengar att göra 
något kul för. 

Marianne Karlsson

SPF-seniorerna, Södra Dal, 
har hållit grötfest i Frändefors 
i november.

Medlemmarna hälsades 
välkomna av vacker musik av 
husbandet som under flera år 
har skapat glädje och en fin 
tradition med sin uppskattade 
musik. Bandet bestod av Ru-
ben Bengtsson, Ralf Liljegren, 
Uno Berg, samt Kalle och 
Mats Danielsson. Vice ordfö-
rande Åke Fridell hälsade 
gästerna välkomna. Det bjöds 
på glögg medan husbandet 
spelade glad musik, som ”Go-
derafton”, ”Ikväll vill jag tända 
ett ljus” och ”Du lilla gran”. 
Gitarrer, dragspel, keyboard 
och vacker sång förhöjde den 

redan goda stämningen. Mat-
serveringen på en grötfest, vet 
man här, vad den ska bestå av. 
Risgrynsgröt, bröd, ost och 
julskinka! Mycket gott och 
välplanerat av Frändefors-
kommittén. Underhållningen 
fortsatte med ”Betlehems 
stjärna”, ”Julen är här” och 
”Fröjdas vart sinne”, med 
mera. Så blev det lottdragning. 
Kaffeservering med hembakta 
tårtor följde därefter. Bandet 
underhöll sedan bland annat 
med ”Staffansvisan” och ”Nu 
tändas tusen juleljus”. Vår 
grötfest avslutades med natio-
nalsången.

Doris Severinsson

FÖRENINGSREFERAT
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Brålanda 0521-57 73 80 • www.sodhaak.se

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET!

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

27.500:-
INKL. MOMS

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

22.500:-
INKL. MOMS

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

29.500:-
INKL. MOMS

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

38.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER® 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

GÖR EN SERVICE
HOS OSS!

TA HAND OM DINA
HUSQVARNA-MASKINER. 
Nu är det dags att pyssla om dina Husqvarnamaskiner så 
att de är i garanterad toppform när du vill använda dem.
Kom in – så servar vi!
Välkommen!

Nu är det julpyntat i växthuset!

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18   Lördag 9-15   Söndag 10-15

Julgranar • Dörrkransar  
Blomstergrupper • Kärvar 

Julgransafari 3, 9 & 10 december

Nytt bygglov med mindre yta klubbat

Så här såg illustrationsskissen ut från början för det planerade köpcentrat på Västerråda. Nu har ytan minskat 
med cirka 5 000 kvadratmeter i det nya bygglovet.

Ett nytt bygglov har be-
viljats för Melleruds Han-
del AB för det planerade 
köpcentrat på Väster-
råda. Dock med minskad 
yta; från knappt 16 000 
kvadratmeter till drygt  
11 000 kvadratmeter.

16 december 2015 beviljades 
Melleruds Handel bygglov 
för nybyggnation av ett köp-
centrum på fastigheten Mon-
tören 7. I början av oktober 
2017 lämnades en ny 
bygglovsansökan in med 
ändrad storlek.

– Vi har begärt in anbud 
från ett antal entreprenörer 
och dessa skall vara inne  i 
början på december, berättar 
Melleruds Handels vd Ulf 
Palm.

Beror den minskade ytan 
på sämre intresse av att 

hyra lokaler än beräknat? 
– Det betyder snarare att vi 

snabbare kan komma i gång 
då projektets omfattning 
minskar, säger Ulf Palm.

Kommer det något beslut 
om byggstart inom den 
närmaste framtiden?

– Vi räknar med beslut i 
början på nästa år, det vill 
säga första kvartalet, svarar 
Ulf Palm. 

Känns bra
– Det känns bra att någonting 
händer på Västerråda, säger 
bygglovsingenjör Filip 
Björndahl.

Byggnaden blir nu L-for-
mad istället för U-formad, 
med långsidan ut mot E45 
och kortsidan längs länsväg 

166. Den exakta byggytan i 
det nya bygglovet ligger på 
11 224 kvadratmeter inklu-
sive sprinklercistern och 
sophus/returgods. Själva 
handelsbyggnaden hamnar 
på 10 998 kvadratmeter. 

– Vår plan som ska göras 
klar med Trafikverket hand-
lar om infrastrukturen och 
gångbron över E45. Inget 
beslut är fattat, det hänger på 
när de ska börja bygga, kon-
staterar Magnus Olsson, 
samhällsbyggnadschef.

Han tycker det känns posi-
tivt, möten har hållits med 
Melleruds Handel.

– Det är positivt att de 
lämnat in en nytt bygglov, 
framhåller Olsson.

440 p-platser
Krav finns på totalt 440 par-
keringsplatser, varav 13 för 

rörelsehindrade och tio fa-
miljeparkeringsplatser. Ut-
byggnaden av p-platserna 
sker i två steg, där det totala 
antalet uppnås i steg två.

Invändigt är det planerat en 
handelsgata i mitten och cen-
tralt placerade kundtoaletter 
och personalutrymmen.  
I den kortare delen av bygg-
naden placeras en större bu-
tik på cirka 3 000 kvadratme-
ter. Inlastningen sker mot 
väster.

Planlösningarna kommer 
att specifieras närmare inför 
kommande tekniska samråd 
och startbesked, när kontrakt 
skrivits med de företag som 
ska flytta in i köpcentrat.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds Islamiska fören-
ing har med fina ord beskrivit 
”den Heliga koranens” inne-
börd efter min insändare 
”Moské i Mellerud – islam 
på gott och ont”?

Denna information till 
Melleruds Nyheters läsare 
inleddes med vad ordet islam 
betydde med mera. Därefter 
gavs följande exempel: Vi-
deofilm från en docent vid 
Malmö högskola som efter 
20 år började tvivla som tro-
ende muslim och tog av sig 
slöjan – artikel av forskare 
Aje Carlbom ”Islamism på 
gott och ont”!

 Videofilm inspelad i ABF-

huset, Stockholm 24 oktober 
2012 med titeln ”Att leva 
som muslimsk kvinna på gott 
och ont”! Denna film går att 
se på http://humanisterna.se/
video/att-leva-som-mus-
limsk-kvinna-pa-gott-och-
ont/

Läs artikeln på nätet: www.
sydsvenskan.se/2006-10-
18/aje-carlbom-br-isla-
mism-pa-gott-och-ont.

På Youtube finns dessa tre 
exempel och först Pernilla 
Ouis intervju ” Omöjligt med 
jämnställdhet inom islam” – 
därefter ”Kvinnan i islam 
mannens ägodel Del 1” och 
slutligen lättfattlig informa-

tion från so-rummet religion-
kunskap (www.so-rummet.
se/kategorier/religion/islam/
koranen)

 Melleruds Islamiska för-
ening och dess företrädare 
svarar att –”Islam är inte en 
fråga om gott eller ont! Islam 
är respekt för andra – islam 
är förlåtelse – islam är förstå-
else – islam är ödmjukhet – 
islam är fred”.

 Dessa fina och välformu-
lerade ord och meningar kan 
också lika väl vara de krist-
nas och bibelns ord men 
Koranen har Sharialagar, se 
på:  arbetartidningen.
se/2017/05/exempel-pa-sha-

Svar till Melleruds Islamiska förening

I det senaste avsnittet av 
Polisen i Dalsland har det 
blivit oro i leden. Polisled-
ningen har fått kalla fötter 
efter att ha blivit trampade på 
tårna.

I ett pressuttalande försö-
ker man lugna medborgarna 
med lite allmänt överslätande 
påståenden.

Jag kan inte påstå att man 
ljuger, men man handskas 
väldigt vårdslöst med san-
ningen. 

Man påstår att det kommer 
fler poliser nästa år till Fyr-
bodal. Det är kanske sant, 
men man glömmer att fördel-
ningen av fler poliser till 
Dalsland, ger eventuell ut-
delning först 2019. Att det 
finns polispatruller i Östra 
Fyrbodal är sant, men man 
nämner inte att det är tio mil 
mellan vissa orter, när en 
polispatrull ska åka hit eller 
dit.

En rekommendation till de 

Nya avsnitt ute i serien 
om polisen i Dalsland

Det borde  rensas upp i vatt-
net av diverse bråte som 
flyter omkring inne i Sun-
nanå hamn. Och något ställe 
som man kan doppa sig/
bada, framförallt för barnens 
skull. För att inte behöva åka 
till Vita Sannar, bara för ett 
dopp. 

Skulle vara önskvärt med 
lekplats närmare bodarna, så 
att de små barnen får lite sys-
selsättning på närmare håll. 
Det finns en stor plan bestå-
ende av sten när man kom-
mer in på området som behö-
ver fixas till.  Ser urtråkigt ut!

 B Johansson

Håller helt med 
K Johansson

styrande i de aktuella kom-
munerna i Dalsland är att vila 
på hanen och ta sig en funde-
rare över nästa års medbor-
garlöften. Gör en analys av 
vad som är sant eller bara 
”fake news” innan ni under-
tecknar avtalen.

Risken finns annars att 
överenskommelserna bara 
blir en papperstiger i en pärm 
på de olika kanslierna.

Låt allmänheten säga sitt i 
en namninsamlad omröst-
ning på www.skrivunder.
com, vilket är det senaste 
forumet för att väcka opini-
onsyttringar. Kan man få tu-
sentals underskrifter för att 
bevara en vit älg, så kan man 
säkert få opinion emot en 
”pedagogisk lögn”, även om 
den också skulle vara vit.

Något för politikerna att 
fundera över till kommande 
valår.

Sven-Åke Runelid

rialagar/ Kristendomen har 
tio Guds bud: svenskakyr-
kan.se/toarp/de-tio-budor-
den Det är stor skillnad!

 Syftet med Melleruds Is-
lamiska förenings informa-
tionsmöten är att få invånarna 
och politiker i Melleruds 
kommun att till slut säga ja 
till byggandet av den första 
moskén i Dalsland.

Moskébyggen i Sverige 
med minareter bara ökar och 
detta är verkligheten i Sve-
rige idag. En annan verklig-
het och sanning är att politi-
ker och Sveriges regering tog 
emot flyktingar okontrollerat 
”med öppna armar”! Då 
ökade landets ”kriminalitet” 
med rån, våldtäkter, mord 
och bilbränder med mera.

Vad har då dessa fina ord: 
respekt, förlåtelse, förståel-
se, ödmjukhet och fred haft 
för betydelse?

Framtiden får visa om 
Dalsland förblir ett landskap 
utan några moskéer – no go 
zoner eller ökad kriminali-
tet?

Hoppet är det sista som 
överger människan, sägs det!

Rolf Lindh

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Anders Elofsson byter till vinterdäck på en kunds cykel. Intresset för att även cykla vintertid verkar öka.

Anders Elofsson, Elofs Fri-
tid & Maskin är Melleruds 
enda cykelhandlare. Här 
kan du ordna vinterdäck 
till din cykel, ett måste 
när vägarna blir hala och 
moddiga.
Allt fler cyklar till jobbet och 
det är positivt för både miljö 
och hälsa. Många kommuner 
har siktet inställt på att få fler 
att ta cykeln året om. Men det 
finns en baksida – sedan 
2008 är cyklister den största 
gruppen svårt skadade trafi-
kanter och de flesta är sing-
elolyckor som orsakas av 
halka.

Många anser att det är dags 
att ställa undan cykeln när 
det börjar bli halt ute, men du 
kan skifta till vinterdäck på 
din cykel, precis som du gör 
med bilen. Det fixar din cy-
kelhandlare lätt, om du inte 
klarar det själv.

– Löv, rullgrus och is-
fläckar kan på olika sätt or-
saka att cykeldäcket tappar 
greppet. En ökad användning 

av dubbdäck kan minska 
cykelolyckorna och även 
rädda liv, säger Maria Wedin, 
trafiksäkerhetsexpert på 
Länsförsäkringar.

– Man ser ju ett antal 
olyckor vintertid, jag byter 
kanske fyra-fem uppsätt-
ningar varje år. Men det ökar, 
säger Anders Elofsson.

Han förklarar att det lönar 
sig att köpa vinterdäck av bra 
kvalitet, då sitter dubbarna 
kvar längre. Han förordar 
vinterdäck med dubbar, även 
om det även finns dubbfria.

Drygt 400 kronor
Ett bra vinterdäck med dubb 
kostar drygt 400 kronor 
styck, ett däck av motsva-
rande kvalitet utan dubb lig-
ger på cirka 200 kronor. Det 
finns punkteringsskydd i 
vinterdäcket så att exempel-
vis inte glas går igenom och 
orsakar punka. Mönstret är 
också grövre, vilket innebär 
att sandningsstenar inte letar 
sig in i däcken.

– Många tror att det är 
tungt att cykla med vinter-
däck, men skillnaden är 
obetydlig. Det öppnar sig en 
ny värld att cykla ute i skogen 
på vintern, det blir som en 
helt annan natur, tipsar An-
ders Elofsson, som själv an-
vänt vinterdäck på cykeln i 
många år.

Länsförsäkringar har fi-
nansierat en studie med Sta-
tens väg- och transportinsti-
tut, VTI, där dubbdäck på is 
jämfördes med odubbade. 
Studien visar att dubbade 
däck generellt har ett bättre 
grepp än de odubbade refe-
rensdäcken.

I testerna uppmättes upp 
till 2,5 gånger högre friktion 
med dubbdäck. Det betyder 
bland annat att bromssträck-
an blir knappt hälften så lång 
och att det går att bromsa 
med upp till 2,5 gånger 
större kraft utan att få sladd.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Stommen rest till utbygget
Stålstommen håller på att resas till utbyggnaden av Rådahallen. Nu kan man skönja hur stort det blir.

Nu ser man skelettet till 
utbyggnaden av Råda-
hallen när stålstommen 
håller på att resas. Det 
handlar om totalt 1 600 
kvadratmeter som bland 
annat ska innehålla sport-
hall med läktare och två 
badmintonplaner.
Den fullstora planen kom-
mer att ha läktare på ena si-
dan, dels en med tre nivåer 
med 85 sittplatser och dels en 
enkelrad längs väggen med 
30 sittplatser. Två av dem är 
handikappanpassade.

Man ser en gjuten platta 

mot den befintliga hallen. 
Här ska det bli förråd, pas-
sage ut till badmintonpla-
nerna och utrymme för ett 
litet café. På andra våningen 
planeras ett fläktrum och 
gym. Det befintliga gymmet, 
som behöver mer yta, byggs 
ut med cirka 80 kvadratme-
ter.

– Det blir två badminton-
planer mot ena kortsidan, de 
ska allmänheten kunna hyra 
utan att vara medlemmar i 
BK Stinget. Mellan badmin-
tonplanerna och den stora 
sporthallen, som får åtta 

meter i fri takhöjd, blir det ett 
skyddsnät, förklarar projekt-
ingenjören Linda Hamrin.

De befintliga omkläd-
ningsrummen ska uppgrade-
ras med förvaringsskåp och 
eventuellt kommer antalet 
duschar att utökas.

– Vi diskuterar ett rejält 
ansiktslyft av omklädnings-
rummen och ska försöka 
hitta mer pengar till detta, 
säger Hamrin.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Trottoaren höjs vid entréer

Förra veckan startade arbetet med att förbättra tillgängligheten till Albertssons Ur & Guld vid Köpmantorget 
i Mellerud. Trottoaren var för låg i förhållande till butikens entré. Om några veckor sker samma arbete med 
Team Sportia-butiken. Där är nivåskillnaden vid entrén ännu större. Butikerna, entrén till bowlingen och 
entrén till Medborgarkontoret förses samtliga med automatisk dörröppnare. Foto: Susanne Emanuelsson.

Arbetet pågår...

Färdiga resultatet

Bygger större verkstad

Värm-Dal & Traktorservice AB på Västerråda har påbörjat markarbetet för sitt utbygge på 400 kvadrat-
meter. Projektet är ute på upphandling. Syftet med utbyggnationen är att skapa en större verkstadsdel.  
Foto: Susanne Emanuelsson.



MELLERUDS NYHETER 17ONSDAG 22 NOVEMBER 2017

Fortsätter dra folk 

Brålandas ordförande och cup-
general Bengt-Erik Andersson. 
Arkivbild.

FUTSAL 
Rastacupens 30:e upplaga 
är över för den här gången. 
Lika välplanerad och väl-
smord som alltid. Vissa 
saker får dock hjulet att 
hoppa till, men inte mer 
än att ledningen för tur-
neringen kan rätta till det.
– Det har varit jättespän-
nande och bra matcher. Det 
funkar bra mest hela tiden, 
men sedan händer smågrejer 
och man sitter på helspänn, 
berättar Brålandas ordföran-
de och cupgeneral Bengt-
Erik Andersson.

– Från vår sida har det 
fungerat bra, det har rullat på. 
De som sade att de skulle 
komma har kommit, de gör 
sina arbetspass och det har 
funkat bra, berättar han stolt.

Rastacupen lockar tusen-
tals besökare över en helg 
och utöver detta 52 lag med 
aktiva och ledare. Några 
problem märks inte av för oss 
oinvigda på läktaren som fick 
se många bra futsalmatcher.

– Det har varit täta och 
rafflande matcher. Men jag 

Cupseger för FC Mellerud

FC Mellerud vann Rastacupen för första gången vilket gör att Dalslands svit med tre raka segrar håller i sig. 4-3 slutade finalen mot Skoftebyns futsal.

FUTSAL 
Dalsland fortsätter domi-
nera Rastacupen, Brålan-
das anrika futsalturnering 
som i år firade 30 år och 
som vanns för tredje året i 
rad av ett lag från Dalsland. 
Med stor uppslutning på 
läktarna under dagarna 
tre spelades 114 matcher 
och 236 mål gjordes. Vin-
narna på herrsidan blev FC 
Mellerud efter en final mot 
Skoftebyns IF.
Det var bra uppslutning på 
både läktarna och på planen 
när Rastacupen firade 30 år. 
Trots att arrangörerna inte 
lagt någon vikt vid att fira 
jubileet, så var det god stäm-
ning rakt igenom.

Under fredagskvällen spe-
lade ungdomslagen och i 
P16-klassen slutade Melle-
ruds IF på en andraplats  
bakom Vänersborgs IF. 
Frändefors juniorer hade det 
tuffare och slutade sist, utan 
varken seger eller mål. För 
tjejerna spelade Åsebro/Brå-
landa F16. Förutom 0-0 i 
första matchen blev det inga 
mer poäng, inte heller de 
lyckades göra något mål 
framåt. Vinnare hos tjejerna 
blev Lerums IS.

Lördagens gruppspel
När lördagen kom fylldes 
arenan med seniorlag för 
gruppspelsmatcher där 
många av våra lokala lag 
ställde upp.

Först ut var FC Mellerud 
som tog tre segrar av tre möj-
liga i gruppspelet, därefter 
Melleruds IF som också de 
vann sin grupp, två poäng 
före IFK Trollhättan.

Värre gick det för Brålan-
das andralag i grupp D som 
fick lämna turneringen i 
gruppspelet. I samma grupp 
fanns Håfreströms IF som 
slutade tvåa bakom Skof-
tebyns IF, men på samma 
poäng på grund av att de gjort 
färre mål.

Åsebro hade en bättre ef-
termiddag, obesegrade i 
gruppspelet gjorde att laget 
vann gruppen, något Brålan-
das förstalag inte lyckades 

med. De fick också lämna 
turneringen i gruppspelet. 
Sist ut på herrsidan under 
lördagen var grupp F, med 
Dynamo Botered BK. Laget 
såg ut att gå mot slutspel in-
för sista matchen, men där 
förlorade man med 0-3 mot 
Färgelanda vilket betydde att 
även de fick lämna turne-
ringen.

För damlagen Åsebro/
Brålanda och Tösse IF var 
turneringen ingen höjdare. 
Lagen lottades i samma 
grupp, där Åsebro/Brålanda 
tog sig vidare till slutspel 
som tvåa i gruppen, bakom 
IFK Uddevalla.

Tösse vann sin första 
match med 3-0 mot Väners-
borgs FK, men slutade på 
tredjeplats till slut, efter att 
både IFK och Åsebro/Brå-
landa var några storlekar för 
stora.

En blandad söndag
Söndagen inleddes med 
kvalspel för några av lagen, 
bland annat Håfreströms IF 
som slutade tvåa i sin grupp. 

Där kom fjolårsfinalisterna 
inte alls upp i nivå och fick 
bara med sig två oavgjorda 
matcher som skickade iväg 
Trollhättan Syrianska till 
slutspel istället.

I den första slutspelsgrup-
pen lottades Melleruds IF 
och FC Mellerud. Lagen 
möttes i den andra matchen, 
där FCM vann med 3-1. MIF 
tog sedan poäng i båda de 
andra matcherna och slutade 
tvåa i gruppen, vilket innebar 
en plats i semifinal. FC Mel-
lerud gick obesegrade ige-
nom även denna grupp.

I den andra slutspelsgrup-
pen spelade Åsebro IF som 
imponerade i gruppspelet. I 
slutspelet blev det dock 
tyngre och laget lyckades 
bara ta en poäng i de tre slut-
spelsmatcherna och slutade 
sist.

Åsebro/Brålanda hade 
som vanligt stora ambitioner 
i Rastacupen. Laget vann 
turneringen 2013 men har 
sedan dess haft det svårt. I 
denna upplaga nådde man 

slutspel, men kom inte upp i 
den nivå som man förväntade 
sig. Semifinal missade man 
på målskillnad mot Rävåsens 
IK som också fick fyra po-
äng. Vinnare i den slutspels-
gruppen var kombinationsla-
get Trollhättan FK/
Trollhättan BoIS/Halvors-
torp.

Mellerudslagen i finalspel
Melleruds IF och FC Melle-
rud tog sig båda till semifinal. 
Där tog sig först FC Mellerud 
vidare till final, tämligen 
enkelt, mot Trollhättans Sy-
rianska. Redan efter en minut 
lyckades Anton Snibb med 
konsten att skjuta in en hörna, 
rätt upp i nättaket. Matchen, 
som spelades med två halv-
lekar, avgjordes i andra halv-
lek, med ett segermål av 
Florijan Fejzulovic som be-
tydde 3-1 för FCM.

För Melleruds IF gick det 
tyngre. Efter att man gått 
vidare från slutspelsgruppen 
blev det en väntan på fyra 
timmar innan semifinalen, 
något som syntes på både 
killarna och spelet. Skof-
tebyn fick ett tidigt mål och 
sedan ytterligare ett innan 
pausvilan. Efter den reduce-
rade Marcus Rydberg till 2-1 
på en fin klack från Jonatan 
Lundgren. Men laget kom 
inte närmare, trots att Ras-
mus Hedlund hade nästan 
öppet mål några minuter tidi-
gare. Skoftebyn drog ifrån 
till 4-1 och tog sig till final.

– Det känns ju bra, men det 
är tungt nu direkt efter 
matchen. Det var inte många 
som trodde att vi skulle ta oss 
så här långt. Vi spelar enkelt 
och håller oss tätt i boxen. 
Mot Halvorstorp spelade vi 
bra i slutspelsgruppen, även 
om vi spelade bättre igår 
(lördag) och gick igenom 
gruppen obesegrade, berät-
tade Marcus Rydberg, lag-
kapten i Melleruds IF som 
blev uttagen i turneringens 
Allstars Team som bästa 
försvarare. 

FC Mellerud vann
FC Mellerud ställdes mot 

Skoftebyns futsal i finalen. 
Laget hade fokus på unga 
spelare, men bland annat 
Fredrik Larsson, Carl Lext 
och Christoffer Lundh fanns 
med som seniorspelare. 

Det var Mellerud som var 
det bättre laget och tidigt 
märktes det vilka som hade 
kommandot. Florijan Fejzu-
lovic spräckte nollan för 
Mellerud åtta minuter in i 
matchen. Kort därefter kom 
även 2-0 genom Kreshnik 
Bytyqi vars bredsida styrde 
in lagkaptenen Simon 
Schullströms frispark. Jonat-
han Gustavsson hann göra 
3-0 innan Skoftebyn vaknade 
till, främst genom Fredrik 
Larsson. Tre mål kom från 
hans fötter under en sexmi-
nuters period, men det räckte 
in för seger, då matchen 
slutade 4-3.

– Vi är obesegrade vilket 
känns bra, åtta raka segrar i 
turneringen. Det har varit en 
lång helg med många match-
er men vi var stabila, berättar 
lagkapten Simon Schull-
ström som är en av lagets 
stora stöttepelare.

– Semifinalen var en riktigt 
tight match, inte jättebra från 
oss, men vi tar oss igenom 
den och vinner. I finalen var 
vi aldrig oroliga, vi hade 
kontroll, berättar Schull-
ström mitt i segerjublet efter 
finalen.

Även Valon Gashi, huvud-
ansvarig i FC Mellerud, var 
stolt över killarna.

– Vi är obesegrade genom 
hela turneringen, släpper lite 
mycket mål i finalen, men det 
är vinsten som räknas till 
slut. Vi var det bättre laget 
trots att vi bjuder in dem i 
slutet. Vi gör det bra och ska 
vinna med det här laget. Alla 
är med och hjälper till, berät-
tar Gashi.

– Som vi sade innan helgen 
så hoppades vi på en succé-
helg och det blev det, säger 
Valon, som fick kämpa för att 
överrösta sina sjungande 
lagkompisar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Seger igen för FCM

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

Hallstahammars SK FK
8-3 (1-0)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar:
’9 1-0 Florijan Fejzulovic
’22 1-1 Mathias Andersson
’23 1-2 Alexander Eriksson
’23 2-2 Simon Schullström
’24 3-2 Simon Schullström 
’31 4-2 Anton Snibb
’34 5-2 Simon Schullström
’37 6-2 Simon Schullström 
’37 7-2 Simon Schullström 
’38 7-3 Goran Safari
’39 8-3 Mansour Tonani

Simon Schullström hade en egen show med Hallstahammar när han gjor-
de fem av FC Melleruds åtta mål mot laget, i Rådahallen. Foto: Marcus Ek

får säga att jag inte hinner se 
så mycket futsal som jag 
kanske önskat. Min roll är att 
se till att det rullar på, att de 
som skall komma kommer 
och gör sitt jobb, berättar 
ordföranden.

– Publikmässigt ligger vi 
på samma nivå som fjolåret. 
Det är svårt att jämföra, men 
det beror mycket på vilka 
som går vidare. Är det lokala 
lag som går vidare så stannar 
folk, är det lag längre bort 
ifrån så tenderar folk att inte  
komma i samma utsträck-
ning, konstaterar han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FUTSAL 
Det var en målsnål första 
halvlek i Rådahallen i lör-
dags när FC Mellerud tog 
emot Hallstahammars SK 
FK i futsalens division 1. 
Trots att gästerna ledde 
matchen i andra halvlek 
kunde Mellerud vända och 
vinna med 8-3.
Florijan Fejzulovic kunde 
göra FC Melleruds enda mål 
i den första halvleken, trots 
en uppsjö av chanser för 
hemmalaget. Men Hallsta-

hammars målvakt storspela-
de och höll kvar gästerna i 
matchen.

– Vi tog ledningen tidigt i 
matchen men sedan storspe-
lade deras målvakt i hela 
matchen, vi lyckades inte få 
in tvåan, berättar FC Melle-
ruds Valon Gashi.

I andra halvleken blev det 
istället ombytta roller. Gäs-
terna Hallstahammar vände 
matchen och tog ledningen 
med 1-2 inom loppet av en 
minut.

– Det blev en väckarklocka 
för oss, vi höjde oss i både 
tempo och rörelse och blev 
mer aggressiva, berättar 
Gashi som bland annat fick 
se Simon Schullström bril-
jera.

Schullström kvitterade 
strax efter att gästerna gjort 
2-1 och därefter gjorde han 
både 3-2, 5-2, 6-2 och 7-2 i 
matchen som FC Mellerud 
vann med 8-3. 

Nu har laget andraplatsen, 
bakom FC Lidköping Uni-
ted, som har spelat en match 
mer.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
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Laddar
KICKBOXNING 
Nu är Fox Fight Club:s 
proffsfighter Amine Boufar-
anne i Danmark och tränar i 
två veckor inför en ny proffs-
match den 2 december. Den 
ingår i turneringen Kings of 
the ring.

Anordnade
minnesturnering

FOTBOLL 
I förra veckan anordnade 
Frändefors IF en fotbolls-
turnering till minne av 
”Kalle Puh”, en av fören-
ingens stora eldsjälar som 
gått bort. Turneringen 
spelades i sant november-
väder på konstgräsplanen 
i Frändefors.
– Kalle fanns alltid där, han 
tvättade kläder, gjorde smör-
gåsar efter träningarna och 

var med på alla matcher. Han 
kom alltid in i omklädnings-
rummet och pratade, hjälpte 
oss och löste grejer till grab-
barna. Han var en sån där 
eldsjäl som man sällan hör 
talas om längre, han betydde 
mycket för alla i föreningen, 
berättar Victor Mattsson, 
som arrangerade turnering-
en. 

Turneringen bjöd in kom-
pisgäng och sex lag spelade 
miniturneringen.

– Det var en lyckad turne-
ring sett till att det var kort 
varsel och halvtaskigt väder. 
Men detta är något vi tänker 
satsa mer på till nästa år, 
berättar Mattsson, som tän-
ker förlägga nästa års turne-
ring på sommaren istället.

Vann turneringen gjorde 
lag Bulk.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stinget siktar 
mot division 1

BADMINTON 
Till helgen står BMK Stin-
get som värd för seriesam-
mandrag i Rådahallen. Di-
vision 2-badminton skall 
spelas och hemmalaget 
ställer upp med ett bra lag 
som siktar på division 1.
Det händer mycket i Råda-
hallen på helgerna. Är det 
inte handboll eller innebandy 
så är det seriespel i futsal el-
ler seriesammandrag i bad-
minton.

Till helgen är det dags för 
det sistnämnda, när BMK 
Stinget, nykomlingar från 
division 3, står som värd för 
ytterligare fem lag som kom-
mer. Lagen spelar två match-
er vardera under dagen, 
Stinget kommer att ställas 
mot Tellus och Christine-
hamn. Vidare är det Ullevi 1, 
Mariestad samt Kungälv 
som kommer på besök. En 
match tar ungefär två timmar 
då det spelas åtta delmatcher, 
två herrdubblar, en damdub-
bel, fyra singelmatcher samt 
en mixdubbelmatch. Varje 
lag skall innehålla minst två 

tjejer och fyra killar, även om 
truppen är större än så.

– Vi är en liten klubb och 
har tidigare haft problem att 
få ihop lag. Men vi vann di-
vision 3 förra året och har vi 
med fullt lag så är vi tillräck-
ligt bra för att vinna division 
2, berättar BMK Stingets 
Sune Norrman.

Uttagna till helgens trupp 
är juniorerna Julia Jonsson, 
Elvira Jonsson och Agnes 
Ferm tillsammans med Ma-
lena Norrman och Lovisa 
Frid på damsidan. På herrsi-
dan är Martin Norrman, Da-
vid Wyden, Viktor Veiberg, 
Fadi Alkrad samt lånet Erik 
Rödin uttagna i truppen.

– Är alla friska och krya på 
lördag tror jag vi kommer att 
kunna slå Tellus och Christi-
nehamn stort. Vi fick en dålig 
start på säsongen, men hop-
pas kunna vinna dessa 
matcher, berättar Norrman, 
vars lag just nu ligger tvåa i 
tabellen.

 Tobias Coster 
tobias@mellerudsnyheter.se

Malena Norrman är en av dem som är uttagen till helgens trupp.

Dals Södra FFI sammanfattar året

Årets vandringspris för goda insatser under året tilldelades Maja Lund-
gren och Kasper Löfgren.

Några av de som deltog på klubbmästerskapet: Moa Enhus, Alicia Behrendtz, Amanda Grönlund, Ebba Karlsson, 
Esse Karlsson, Jude Saifo, Hugo Andersson, Isabelle Lindh, Linnea Jansson och Moa Tell.

Tre distriktsmästare från Dals Södra FFI: Linnea Hallsten (kula och höjd), 
Andreas Nilsson (kula) och Johanna Hallsten (slägga).

Under årets har det satts 27 klubbrekord av 13 aktiva. Här är åtta av dem: Stående: Johanna Hallsten, Amanda 
Behrendtz, Linnea Hallsten, Tobias Nilsson, Andreas Nilsson. Sittande, Kasper Löfgren, Alicia Behrendtz, Hugo 
Andersson och Amanda Grönlund. 

Lyckat och svettigt seminarium

Deltagarna i seminariet med före detta landslagscoachen Magnus Segerberg (sittande trea fr. v)

KICKBOXNING 
Lördagen den 11 novem-
ber  höll den före detta 
landslagscoachen Mag-
nus Segerberg ett tvåtim-

mars seminarium hos Fox 
Fight Club i Mellerud.
Det blev en mycket lyckad 
och svettig eftermiddag där 
Segerberg gav många bra tips 
inför framtiden. Även med-

lemmar från Grästorps 
Kampsportsklubb kom på 
besök och deltog under da-
gen. 

Seminariet var upplagt så 
att det skulle passa allt från 

nybörjare till proffs. Några av 
Magnus Segerbergs meriter: 
Svart Bälte 2 dan, landslags-
ansvarig Svenska Kickbox-
ningsförbundet 2011-2016, 
headcoach Svenska Kick-
boxningslandslaget 2011-
2016, har tränat kickboxning/
thaiboxning sedan 1991, in-
struerat sedan 1996, tidigare 
svensk mästare i kickbox-
ning, landslagsuppdrag i EM 
och VM, licensierad kick-
boxningsinstruktör Svenska 
Kickboxningsförbundet, 
Steg 3-utbildad boxningsin-
struktör, privattränare kick-
boxning, K1 och boxning.

Maria Andersson 
Fox Fight Club

FRIIDROTT 
I söndags sammanfattade 
Dals Södra FFI året på sin 
årsfest. Föreningen har 
senaste året deltagit i mer 
än 35 tävlingar. Dals Södra 
har också arrangerat 
klubbmästerskap, Fren-
devispelen och ett läger i 
egen regi utöver alla trä-
ningar som genomförts.
Dals Södra FFI har i mäster-
skapssammanhang tre di-
striktsmästare. Inomhus 
Linnea Hallsten i F12 kula 
(7,14). Utomhus, Linnea 
Hallsten i F11 höjd (1,37) 
efter skiljehopp, Andreas 
Nilsson i P12 kula (8,56) och 
Johanna Hallsten i F15 
slägga (24,61).

Även detta år är det 13 
aktiva som har slagit 27 nya 
klubbrekord, det äldsta från 
1981. Linnea Hallsten, har 
slagit hela åtta rekord, F11, 
200m 33.85, 60m häck inne 
(12.72), höjd inne (1,37), 
kula inne (7,14), 200m häck 
ute (38,10), Slägga (16,73), 
60m häck ute (12.58), höjd 
ute (1,40). Tobias Nilsson 
P13, 60m ute (8.52), Kasper 
Löfgren P11, 60m häck inne 
(13.96), slägga (18,85). An-
dreas Nilsson P11, kula ute 
(7,61), 60m häck ute (14.39). 
Hugo Andersson P10, 800m 
inne (4.48.94). Johanna 
Hallsten F14, 200m inne 
(28.84), 300m inne (48.89), 
spjut (19.45). Ella Helm-
ström F14, 1000m (3.43.18), 
Frida Hansson F14, 300m 
häck ute (58.61). Amanda 
Behrendtz F13, 60m häck 
inne (11.90), 60m häck ute 
(11.34). Amanda Grönlund 
F9, 60m inne (10.24), F10 
800m inne (3.24.05), F9 
300m ute (58.80). Freja Bratt 
F9, kula inne (4,91). Alicia 
Behrendtz F9, trekamp 
(360p).

Årets vandringspris för 
fina insatser gick till Kasper 
Löfgren och Maja Lundgren. 
Priset har inte enbart med 
prestation att göra, utan även 
andra kriterier som värderas 
högre. Hur man är som per-
son, och vilken inställning 

man har på träningen hur 
mycket man vågar, vill och 
försöker.

Pokaler delades ut för olika 
prestationer till de som del-
tagit i Kondisloppet som 
genomförts före och efter 
våra träningar. Tillsammans 
har alla sprungit 140 mil. 
Moa Enhus sprang dubbelt 
så långt som guld och fick en 
extra stor pokal.

Föreningens duktiga och 
härliga tränare uppmärk-
sammades. Föreningen vill 
tacka alla tränare, aktiva och 
föräldrar för all tid och hjälp 
som lagts ner under året vid 
träningar, tävlingar, läger 
och övriga aktiviteter.
 Göran Hallsten
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

STORGATAN 10, MELLERUD

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

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

KLUBBNYTT

Tösse värvar duo 
från rivalerna

Förlorade tuff 
bortamatch

INNEBANDY 
Den på förhand tuffa 
bortamatchen mot Her-
restad blev lika tuff som 
tränaren Christian Rag-
nevi förutspådde.
Det hade behövts en exem-
plarisk insats för att lyckas 
vinna, men laget kom inte 
riktigt upp i nivå. Ett tidigt 
baklängesmål ställde Giants 
framför uppförsbacken som 
blev högre och högre i första 
perioden i och med att Her-
restad ledde med 3-0 innan 
Carlos Roden fick in en redu-
ceringsboll en minut innan 
pausen. 

Även i andra perioden höll 

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF 
– Melleruds IBK

8-4 (3-1, 3-2, 2-1)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar, MIBK:
Jesper Larsson, 2
Carlos Roden, 1
Argjend Mollapolci, 1

Herrestad ifrån, trots två mål 
av Giants blev det tre för 
hemmalaget. Melleruds 
unge Jesper Larsson var bäst 
i Mellerud med sina två mål 
i denna något tunna trupp 
som reste till Uddevalla.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Nio miljoner till ungdomsidrotten
Ungdomsidrotten i Västra 
Götalands län tilldelas 
9 281 610 kronor i samband 
med årets utbetalning från 
Gräsroten. Totalt får 1 385 
föreningar i länet dela på 
pengarna tack vare sina 
122 517 supportrar. 
Mest pengar går till fotbol-
len, 5 657 352 kronor, följt 
av handbollen på 435 506 
kronor. Den förening som får 
mest är IFK Göteborg med 
990 216 kronor, följt av 
GAIS som får 411 442 kro-
nor.

För femte året i rad delar 
Svenska Spel via Gräsroten 
ut över 50 miljoner kronor 
till ungdomsidrotten i Sve-
rige, där det är kunderna 
själva som fördelar pengarna 
genom att välja en till tre 
favoritföreningar.

 – Gräsroten manifesterar 
på ett bra sätt Svenska Spels 
engagemang för svensk 
idrott. Det är genom Gräsro-
ten vi är med och bidrar till 
ungdomsidrotten där grun-
den läggs för framgångar på 
planen och en förståelse för 
idrottens kärna, kamratskap, 
tolerans och inkludering. I 
Västra Götaland ser vi ett 
ökat engagemang för Gräs-
roten där antalet supportrar 
har ökat med 12 procent det 
senaste året. Helt fantastiskt, 
säger Lennart Käll, vd på 
Svenska Spel.

Fotboll störst
Efter fotbollen och handbol-
len så är det hockeyn som får 
mest pengar, 419 928 kronor. 
På fjärde plats hittar vi inne-
bandy på 279 851 kronor, tätt 

följt av bandy på 270 855 
kronor.

– Varje år jublar fotbolls-
föreningar i Västra Götaland 
när pengarna från Svenska 
Spels Gräsroten delas ut. 
Pengarna är mycket väl-
komna och tack vare dem 
kan fler barn och ungdomar 
komma i rörelse och börja 
utöva fotboll, säger Janne 
Andersson, förbundskapten 
för herrlandslaget i fotboll.

Användningsområden
De tre vanligaste områdena 
som pengarna från Gräsroten 
används till är cuper, ledar-
skapsutbildningar och trä-
ningsmaterial.

– Samarbetet med Svenska 
Spel är värdefullt för hela 
idrotten. Pengarna från Gräs-
roten bidrar till att utveckla 

föreningsverksamheten över 
hela landet så att fler barn och 
unga kan komma i rörelse 
och bli en del av idrottsrörel-
sen, säger Stefan Bergh, ge-
neralsekreterare Riksidrotts-
förbundet.

Västra Götalands län bju-
der även på några riktiga 
gräsrotsraketer, en av dem är 
Frändefors IF som ökade 
antalet supportrar med 36 
procent och beloppet med 51 
procent, vilket gör att man i 
år får 34 946 kronor.

Melleruds IF, som har 887 
supportrar, får 61 949 kronor.

IFK Göteborg med 12 926 
supportrar får 990 216 kro-
nor.

Tufft motstånd för distriktslagen

FAKTA
Lokala spelare F01:
Maja-Stina Svensson, Å/B
Anna Johansson, Å/B
Linn Johansson, Å/B
Maja Jansson, Å/B
Blerona Avdijaj, Å/B
Lokala spelare P01: 
Erik Aronsson, BIF
William Edén, MIF
August Tellander, MIF
Rasmus Larsson, MIF
Albin Emanuelsson, MIF
Samuel Henning, MIF

Dalslands flickor födda 2001 gjorde en stark insats i Cup Kommunal trots två förluster i kylan i Karlstad. 
Foto: Mikael Israelsson.

FOTBOLL 
Förra helgen spelades Cup 
Kommunal och PostNord 
Cup i Karlstad för Dals-
lands distriktslag med 
pojkar och flickor födda 
2001. Lagen har ställts mot 
Värmland och Bohusläns 
diton, med tuffa och svåra 
matcher som följd.
Det kom rapporter från 
Värmland under helgen om 
kyla, regn och blåst. Detta 
var något Dalslands di-
striktslag fick erfara under 
helgen när fyra matcher spe-
lades.

– Det har varit fruktansvärt 
kallt och regnigt, berättar 
Mikael Israelsson från Dals-
lands fotbollsförbund, spe-
larutvecklare som fick se 
många fina insatser från di-
striktets pojkar och flickor.

Dalslands F01, med fyra 
spelare från Åsebro/Brålan-
da, spelade match under 
fredagskvällen samt en 
match på lördagen. På freda-
gen stod Värmland för mot-
ståndet och det blev minst 
sagt en kalldusch för flick-
orna som låg under med 4-0 
i paus.

Dock blev spelet bättre och 
bättre ju längre matchen fort-
skred och i andra halvlek höll 
man rent bakåt mot de duk-
tiga värmländskorna.

– Vädret påverkade inte 
spelet, det var en bra arena 
med bra underlag. Tjejerna 
gör en jättebra insats på fre-
dagen, trots en tuff start. De 

jobbade sig in i matchen och 
försvarsspelet satte sig mer 
och mer ju längre matchen 
gick. Många av Värmlands 
tjejer spelar i division 1 och 
har en landslagsspelare, så 
individuellt är de ett bra lag, 
berättar Israelsson.

Stabil insats
På lördagen ställdes man mot 
Bohusläns F01, som också är 
ett individuellt bra lag. 
Matchen var Bohusläns för-
sta för helgen som skulle 
möta Värmland på söndagen, 
till skillnad från Dalsland 
som spelat en tuff match bara 
13 timmar tidigare.

– På lördagen gjorde tje-
jerna en stabil insats sett över 
hela matchen, trots stryk med 
0-2. De luggade verkligen 
Bohuslän i kanterna och de 
gör en riktigt bra match. Bo-
huslän är duktiga, men det 
var en riktigt bra laginsats 
och stabilt spel från Dals-
land. Vi hotade mycket utan 
att få till det i avslutet, kon-
staterar fotbollsutvecklaren.

Stora siffror för killarna
För Dalslands P 01:or blev 
det större siffror än hos tje-
jerna. Mot Värmland blev 
det förlust med 1-6 och mot 

Bohuslän blev det ny förlust, 
men med 1-5. Detta med en 
Brålandaspelare och fyra 
spelare från Melleruds IF.

– Killarna fick stryk mot ett 
riktigt bra Värmland på fre-
dagen, det var jämnt till 
halvlek då Dalsland reduce-
rade till 1-2 genom Eds Alex-
ander Hagelberg, men när 
Värmland satte 3-1 före paus 
så tappade killarna modet 
och förlorade med 6-1 till 
slut. Vi spelade väl, men det 
skilde lite i kvalitet på varje 
position, Värmland var bra, 
berättar Mikael Israelsson.

På lördagen var det Bohus-
län som stod på spelschemat 
även för killarna och precis 
som för tjejerna så var det ett 
Bohuslän som var uppvilade, 
till skillnad från Dalsland 
som spelade på fredagskväl-
len.

– Killarna höll jämna steg 
i paus, 0-2 underläge då. Men 
i andra springer Bohuslän 
ifrån, vi tappar lite i posi-
tionsspelet. Lite samma där 
som mot Värmland, att Bo-
huslän är bättre på de flesta 
positioner, plus att killarna 
hade spelat en tuff match på 
fredagen. Så det är inte orätt-
visa siffror, men de är lite för 
stora om de skall spegla 

matchen. Sett till helheten så 
står de upp bra, killarna för-
söker verkligen spela, berät-
tar Israelsson om sista 
matchen i PostNord Cup, 
som tidigare hette Cup Bygg-
nads.

Unga talangerna 
mötte hårt motstånd
I Dalsland spelade flera duk-
tiga talanger under helgen. 
Hos flickorna fick vi bland 
annat se Anna Johansson och 
Maja-Stina Svensson, som 
till vardags är ordinarie i 
Åsebro/Brålandas division 
2-lag. Hos grabbarna spelade 
skyttekungen i division 5, 
Erik Aronsson och August 
Tellander, som i höstas trä-
nade med AIK i Solna.

– Det är ju så att dessa lag 
ofta har väldigt bra defensiv 
som är svåra att möta. Jag 
tyckte att de visade vad de 
kan, men det är svårt att få ut 
allt mot ett sådant här kvali-
tativt motstånd, berättar Mi-
kael Israelsson på frågan hur 
det gick för dessa duktiga 
lokala talanger.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Tösse IF förstärker laget 
inför säsongen i division 
5 2018. En spelare som 
under förra säsongen 
spelade utsocknes, men 
som nu återvänder till Tös-
sevallen är 18-åriga Ted Elf 
från IF Viken.
Högerspringaren saknade 
moderklubben och han hop-
pas nu kunna ta laget till den 
övre halvan i division 5. 

– Jag har saknat Tösse och 
allt runt omkring laget, det är 
en fantastiskt förening. Jag 
hoppas vi kan prestera på 
topp och nå en topp fem-
placering, berättar den 

kvicke hemvändaren Elf.
Tillsammans med honom 

ansluter också Pelle Hed-
lund, från Karlstad, som 
senast spelade i IFK Åmål. 
Hedlund är en 20-årig anfal-
lare med näsa för mål som 
gjorde tio baljor för Åmåls 
andralag i division 6 föregå-
ende säsong.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag  24 november kl. 20.00

Melleruds IBK -  Överby IF U-lag
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Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

SäljeS
TRÄSVARV 3 fas, golvm. slipsk. 
250 mm. Mycke tillbeh. 2.900:-. 
Tel. 073-699 14 74.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant 
betalning på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot 
per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita på oss 
när det gäller klassade ståldörrar och portar till krävande projekt.
 Som Beredningstekniker hjälper du till att planera produktionen, gör inköp och följer 
upp inleveranser samt ser till att material är på rätt plats vid rätt tid.
Vi söker dig som är driftig, noggrann, flexibel och ödmjuk. Tidigare erfarenhet av industri,
produktionslogistik, beredning och inköp är meriterande.
Läs mer om tjänsten på www.hellbergs.se/lediga-jobb

Hellbergs växer och söker en Beredningstekniker

Alla ansökningar sker via e-post till jobb@hellbergs.se
Vi önskar din ansökan före 22:e december.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Mån-fre 9-16
Lunch 11-14
Lör-sön  9-17
Helgbuffé 12-16

Tel. 0530-135 70

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:-

UPPHITTAD

Saknar någon
denna katt? En okastrerad 
hankatt som springer runt 
i Åsensbruk. Tillgiven och 
hungrig. Hör av er till: 070-
714 32 28.

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Kampanj!

fast 5-årsränta!

Vid köp av en ny John Deere  

med farmsight-avtal

LEDIGA PLATSER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

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

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Mellerudsmarknad
Öppet varje helg 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Effektivare IT

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift
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Melodikrysset v. 47 – 25 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 Audition
13.15 Engelska Antikrundan
14.15 Matiné: En ängel vid min 
 skuldra
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 Jills veranda
22.00 Döva barns språkutveck-
 ling
22.30 Lärlabbet
23.00 Byggänget
23.15 När kemin stämmer
23.55 Rapport
00.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 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 Min squad XL - romani
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Berguvsungar
18.05 Studio natur
18.35 Grannarna på bidrags-
 gatan
19.20 Ljudvågornas universum
20.10 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 Pappan och cancerdraken

21.00 Liv och Horace i Europa
  - den nya resan
  - teckenspråkstolkat
21.30 Jordskott 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Vår tid är nu 
 - teckenspråkstolkat
23.30 Min sanning
  - teckenspråkstolkat
00.30 Plus
01.00 Nationen - syntolkat
01.30 Mitt i naturen - syntolkat
02.30 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
12.55 Downton Abbey
13.55 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.50 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.30 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 Family guy
00.30 American dad
01.30 Seinfeld
02.30 Scrubs
02.50 My name is Earl
02.55 Scrubs
03.45 Family guy
04.30 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Tolv ting om Finland
10.20 Strömsö
10.50 När kemin stämmer
11.30 Au pair i Los Angeles
12.00 Au pair i Los Angeles
12.30 Sverige!
13.00 Uppdrag granskning
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 Verklighetens Fight Club
23.50 Rapport
23.55 Veckans brott
00.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Naturens hemligheter
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 Kramforsbarnen klass 6 A
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Frisörer i världen
18.25 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Thailand
  - tempel och tigrar
20.05 Martin Luther King till 
 Obama
21.00 Studio natur
21.30 Läraren som utmanade 
 Hitler
22.15 Life
23.05 Vetenskapsstudion
23.35 Så gjordes Dold kamera 
 bland djuren
00.30 USA enligt Oliver Stone
01.30 Gayby baby

20.20 Curling: EM
22.00 Äventyrsfamiljen
23.00 Mr. Robot
00.00 Grotescos sju mästerverk
00.30 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
01.20 Uppdrag granskning
02.20 Det sitter i väggarna
  - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.5 5112 – 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 Community
05.35 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 The gunman
23.20 Family guy
00.20 American dad
01.25 Seinfeld
02.20 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Tolv ting om Finland
10.20 Natur så in i Norden
10.50 Mitt i naturen
11.50 Kobra
12.20 Skidor: Världscupen Ruka
14.20 Sverigeresan
14.30 När kemin stämmer
15.10 Engelska Antikrundan
16.10 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Grotescos sju mästerverk
22.30 Uti bögda
22.45American odyssey
23.30 Rapport
23.35 Stephans Klassiker 
 - Filmen
00.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Naturens hemligheter
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
09.45 Forum: SD:s landsdagar
12.00 Rapport
12.03 Forum: SD:s landsdagar
16.00 Rapport
16.05 Forum: SD:s landsdagar
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 Zorn bakom kameran
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Efterskalv
23.25 Min sanning: Malena 
 Ivarsson
00.25 Läkarkandidaterna
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Flyggalen
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 Bretts fenomenala fötter
23.40 Världens natur: Thailand 
 - tempel och tigrar
00.30 Nattsändningar

20.00 Curling: EM
22.00 När kemin stämmer
22.40 Dox: Joyride - jakten på 
 den kvinnliga kondomen
23.40 Hitlåtens historia - Forever 
 Young
00.10 Veckans brott
01.10 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
02.10 Jordskott - syntolkat
03.10 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
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
20.00	 Idol	2017
21.30 Ack Värmland
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25	 Idol	2017	–	resultatshow
22.45 Idol extra
23.10 Tropic thunder
01.20 Lay the favorite
03.10 Ingen utväg

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 Cops
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 Lockout
23.00 Welcome to the punch
01.00 American dad
01.30 Seinfeld
02.25 Scrubs
03.10 Nattsändningar

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 The vampire diaries
06.50 Grimm
07.35 Jims värld
09.10 Marry me
10.10 Royal pains
11.05 Simpsons
12.05 Amazing race: All-stars
13.00 Ink master USA
13.55 Manick
15.25 NCIS: Los Angeles
17.10 Elf
19.0	 02	1/2	män
20.00 Simpsons
21.00 Semi-pro
22.50 Red lights
01.05 Dead in Tombstone
02.55	 30	days	of	night	–	dark	
 days
04.25 Cops
04.45 Brickleberry

05.25 Go'kväll
06.10 Fråga doktorn
06.55 Opinion live
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Toppmötet
09.40 Karl för sin kilt
10.30 Vinterstudion
10.45 Skidor: Världscupen Ruka
11.50 Vinterstudion
12.30 Skidor: Världscupen Ruka
13.55 Vinterstudion
14.30 Curling: EM
14.55 Curling: EM
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 Grantchester
21.50 Lördagsbio: Simon och 
 ekarna
23.50 Rapport
23.55	 Nattfilm:	Broken

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.45	 Profilerna
08.15 Förväxlingen
08.45 Forum: SD:s landsdagar
09.00 Rapport
09.03 Forum: SD:s landsdagar
12.00 Rapport
12.03 Forum: SD:s landsdagar
13.00 Min sanning: Malena 
 Ivarsson
14.00 Forum: SD:s landsdagar
16.00 Rapport
16.05 Forum: SD:s landsdagar
17.15 Anslagstavlan
17.20 Sverige idag på romanii
17.30 Smaker från Sápmi
18.00 Nordiska rådets kulturpris
19.00 Kulturstudion
19.05 Nurejev hoppar av
20.35 Kulturstudion
20.40 Dancer - Polunin, den 
 nakna dansaren
22.00 Kulturstudion
22.05 Hitlåtens historia - Forever
 Young
22.35 Korrespondenterna
23.05 Yvas historia
23.35 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Studio natur
15.30 Orkneyöarnas 
 okända historia
16.20 Historiska hemligheter
17.10 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
18.00 Vetenskapsstudion
18.30 Läraren som utmanade 
 Hitler
19.15 Människosläktets äventyr
20.10 Den australiska kusten
21.00 Världens fakta: Lejon 
 - hanarnas kamp
21.50 Seriestart: Hitlers sista tid
22.45 Dokument utifrån
23.40 Nattsändningar

21.00 Uti bögda
21.15 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.00 Jills veranda
23.00 American odyssey
23.40 Nattsändningar

05.25 Hela England bakar
06.30 Lucky dog – en 
 andra chans
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2017
13.00	 Idol	2017	–	resultatshow
13.25 Hela Sverige bakar
14.30 Ishockey: Skellefteå–HV71
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
21.35 Så ock på jorden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Så ock på jorden, forts
00.35 Six bullets
03.00 Napoleon Dynamite

1 2 3

4 5 6
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9 10

11 12 13 14

Melodikrysset v.47 - 25 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:...............................................................................................................................................

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Bäckefors
mitt i Dalsland 
Onsdag 6 december

Manusstopp:
Torsdag 30 november
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Marry me
05.30 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
09.20 Elf
11.10 NCIS: Los Angeles
14.40 Percy Jackson: Monsterhavet
16.55 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
02.50 Royal pains
03.30 Erik & Mackan – hela och rena
04.20 Almost genius

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 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 The fast and the furious: Tokyo drift
23.05 Simpsons
23.35 American dad
00.35 Seinfeld
01.30 Nattsändningar

05.00 Go‘kväll
05.45 Natur så in i Norden
06.15 Mitt i naturen
07.15 Äventyrsfamiljen
08.15 Sverige!
08.45 Go‘kväll
09.30 Vinterstudion
09.45 Skidor: Världscupen Ruka
10.20 Vinterstudion
10.45 Stephans Klassiker - Filmen
11.45 Vinterstudion
12.00 Skidor: Världscupen Ruka
12.45 Vinterstudion
13.00 Ridsport: Världscupen hoppning
14.00 Vår tid är nu
14.55 Det sitter i väggarna
15.55 Jills veranda
16.55 Moraeus med mera
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 Kim Wall - hon som ville berätta
22.30 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.45 Naturens hemligheter
08.15 Smaker från Sápmi
08.45-16.50 Forum: SD:s landsdagar
09.00 Rapport
10.05 Gudstjänst
12.00 Rapport
13.00 Zorn bakom kameran
16.00 Rapport
16.50 Sverige idag på
17.00	 Kortfilmsklubben
17.30 Dai, domanda!
17.40 Tyst tagning
17.53 NO-land
18.00	 Profilerna
18.30 Skärgårdsbilder: Tillbaka till 
 Kökar
19.00 Världens natur: Thailand
  - tempel och tirar
19.55 En sällsynt fågel
20.00 Min sanning: Jasenko Selimovic
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Människo-
 smugglarna
23.00 Gudstjänst
00.00 Kramforsbarnen klass 6 A
01.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
10.05 Forum: SD:s landsdagar
11.05 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 Med livet som insats
15.40 Ljudvågornas universum
16.30 Guld på godset
17.30 Joanna Lumleys japanska äventyr
18.20	 Dox:	Joyride	-	jakten	på	den	
 kvinnliga kondomen
19.20 Grannarna på bidragsgatan
20.10 Life
21.00 Jahas löfte
21.50 Den australiska kusten
22.40 USA enligt Oliver Stone
23.40 Bretts fenomenala fötter
00.40 Mina 85 barn i Himalaya
01.30 Fighten mot fobier

21.00 Jordskott - syntolkat
22.00 Mitt i naturen - syntolkat
23.00 Det sitter i väggarna - syntolkat
00.00 Toppmötet
01.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
03.00 Liv och Horace i Europa - den nya 
 resan - teckenspråkstolkat

05.00 Hela England bakar
  – masterclass
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Ack Värmland
13.30 Tareq Taylors nordiska matresa
14.00 Skidskytte
15.00 Enkelstöten
15.55 Bonde söker fru
16.55 Bytt är bytt
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 Maria Wern: Min lycka är din
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Wern: Min lycka är din, 
 forts
23.05 Three to tango
01.05 Tre systrar och en mamma
03.10 Att bygga sitt drömhus
04.10 Att bygga sitt drömhus

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 En bild berättar
10.00 Sportspegeln
10.30 Uti bögda
10.45 Jills veranda
11.45 Doobidoo
12.45 Skavlan
13.45 Engelska Antikrundan
14.45 Matiné: Kanske en diktare
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
23.10 Au pair i Los Angeles
23.40 Rapport
23.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag på romani chibi
08.00	 Kortfilmsklubben
08.30 Dai, domanda!
08.40 Tyst tagning
08.53 NO-land
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.50 Beatles forever
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:	Bäbisfabriken
23.55 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Frisörer i världen
18.25 Människosläktets äventyr
19.20 Historiska hemligheter
20.10 Jahas löfte
21.00 Världens natur: Thailand - tempel 
 och tigrar
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Mitt biologiska barn
23.20 Med livet som insats
23.50 Hitlers sista tid
00.40 USA enligt Oliver Stone
01.40 Han får inte slå dej!

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 Min sanning - teckenspråkstolkat
02.45 Första dejten - teckenspråkstolkat

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.25 Tareq Taylors nordiska matresa
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 After dark
21.00 Diggiloo 2017
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.05 Marry me
05.25 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 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
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 Anslagstavlan
10.00 Strömsö
10.30 Första dejten
11.30 Döva barns språkutveckling
12.00 Lärlabbet
12.30 Byggänget
12.45 Moraeus med mera
13.45 Engelska Antikrundan
14.35 Matiné: Jag dräpte
16.00 Seriestart: Finland från ovan
16.30 Finland från ovan
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 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00 Läkarkandidaterna
08.30	 Förväxlingen
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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
18.50 Beatles forever
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 - No Coke
22.45 Lycklig utan piller
23.35 Zorn bakom kameran
00.35 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Hitlers sista tid
19.15 Frisörer i världen
19.40 Studio natur
20.10 Världens fakta: Lejon - hanarnas 
 kamp
21.00 Orkneyöarnas okända historia
21.50 Dokument utifrån: Människo-
 smugglarna
22.50 Ljudvågornas universum
23.40 Martin Luther King till Obama
00.35 7 miljoner steg längs Nilen
01.25 Fighten mot fobier
02.05 Iran inifrån

21.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.00 Grantchester
23.50 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
00.35 Allt för Sverige
01.35 Verklighetens Fight Club
02.35 Läkarkandidaterna

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: 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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 28/11 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Boka för visning!

Visning: Lördag 25/11 kl. 13.00-14.00

Mellerud / Holm / Holms Berg 2
1½-plans villa med delvis källare och ett attraktivt läge direkt vid Holmsån. Servitut på mark och brygga. Nyare garage/förråd. Två 
tomter varav en bebyggd. 4 rok. Boyta: 150 kvm. Tomtareal: 6 145 kvm. Pris: 1 550 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Skållerudsvägen 20
Delvis renoverad 1½-plansvilla med källare placerad på hörntomt. Härlig uteplats i västerläge med vedeldad  badtunna. Gäststuga, 
växthus och verkstad med 2 skjutportar och tillhörande omklädningsrum. 4 rok. Boyta: 92 kvm. Tomtareal: 2 196 kvm. Pris: 950 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD -Kärragatan 22 
Centralt belägen villa med garage. 4 rum o kök, 
varav 2 sovrum. BOA 117/55 kvm. Tomt 500 kvm. 
Öppen spis i vardagsrum. Hel källare. 

Pris 795.000:- 

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

 Pris 795.000:-

MELLERUD - Vita sannar Örnuddsvägen 
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid eller 
året runt. 4 rum o kök, 83 kvm. Tomt  1406 kvm.  
Inflyttningsklart april/maj 2018 . 
Härligt läge med sjöusikt.  

Pris 2.790.000:- 

ÅSENSBRUK – Backen Jonsberg 
Villa med vackert och ostört läge! Huset har härliga 
öppna ytor, två kakelugnar, vedspis och spröjsade 
fönster. Nästan 180 kvm fördelat på fem rok, två 
badrum och tvättstuga. Dubbelgarage och förråd.  

PRIS 950.000:- 

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

Pris 795 000 :- 

SÅLD!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 47. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Bakchoklad
ICA 200 g. Jfr pris 50:00/kg.

Fläskfilé
Danish Crown. 
Ursprung Danmark. 
Ca 570 g. 
Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Julmust
ICA. 1,5 liter. J 
fr pris 3:33/liter + pant 2 kr.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

Apelsiner i nät
ICA. Spanien, 1 kg, Klass 1. Jfr pris 10:00/kg.

Rosenkubb  
Pepparkubb
Jakobsdahl. Sverige. Läckökorv

Scan. Sverige.

5:-
+ pant

5990
/kgSaffran

Santa Maria, 0,5 g.

15:-
 /st

990
/hg

I delikatessen!

1690
/hg

10:-
 /st

       

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:-

Föreläste för ökad förståelse 
I onsdags hölls den an-
dra i en serie av tre fö-
reläsningar om islam på 
Kulturbruket på Dal. Fö-
reläsningarna arrangeras 
av Melleruds islamiska 
förening som på detta sätt 
vill räta ut frågetecken och 
därmed motverka fördo-
mar om islam.
Denna gång var det Ahmed 
Al-Mofty från Göteborg som 
föreläste, men inledde kväl-
len gjorde  Naim Berisha, 
talesperson för islamiska 
föreningen i Mellerud. 

Naim har bott här sedan 
1993, arbetade först på Arctic 
Paper, sedan på Migrations-
verket, Eniro och nu som 
busschaufför. Han uttryckte 
en förhoppning om att Mel-
lerud ska bli modell för andra 
kommuner när det gäller att 
motverka fördomar om islam 
genom att jobba tillsammans 
och öka kunskapen.

Kvällens föreläsare Ah-
med Al-Mofty är kurd och 
kommer från Irak. Han har 
bott i Sverige i 33 år, utbil-
dade sig till ingenjör i hem-
landet, har studerat på Chal-

Ahmed Al-Mofty föreläste om islam på Kulturbruket på Dal.

T.v Naim Berisha, talesperson för islamiska föreningen i Mellerud med 
föreläsaren Ahmed Al-Mofty.

mers och arbetat en stor del 
av sitt yrkesliv på Götaver-
ken. 

Syskonreligioner
Ahmed har varit engagerad i 
mosképrojektet i Göteborg, 
från första spadtaget tills 
nyckeln kunde sättas i dör-
ren. Han är troende muslim 

och har läst religionsveten-
skap på universitetet i Göte-
borg. Al-Mofty är ordförande 
i islamiska informationsför-
eningen och ser islam och 
kristendomen som syskonre-
ligioner. 

Han beskrev vad som är 
viktigt för en muslim, bland 
annat att tro på att det finns 

en skapare bakom allt le-
vande. Att det finns änglar 
och profeter, som Isak, Ar-
braham, Jesus och Muham-
med. 

Han beskrev plikter en 
troende muslim har, som att 
be fem gånger om dagen, att 
fasta, att ge 2,5 procent av allt 
man har i skatt till de fattiga 

och att en gång i livet bege 
sig till Mecka, om man kan.

Islam inte terrorism
En stor del av tiden ägnades 
åt frågor som publiken hade. 
Ahmed Al-Mofty poängte-
rade initialt att han gärna 
ville diskutera islam i förhål-
lande till det svenska sam-
hället och sade att muslimer 
alltför ofta tvingas in i en 
försvarsställning när deras 
tro förknippas med förtryck 
och terrorism. 

– Jag försvarar inte reger-
ingar i Irak, Iran och andra 
diktaturer, det är på grund av 
dem vi är här, sade han.

Svensk lag gäller
Frågorna han fick handlade 
bland annat om att det är till-
låtet med barnäktenskap i 
vissa länder, vilket inte är 
något islam förespråkar, om 
seder och bruk kring slakt av 
djur, om månggifte och om 
det är okej att ta ledigt från 

jobbet för att gå till fredags-
bönen i moskén.

Ahmed Al-Mofty framhöll 
i svaren på frågorna att det är 
svenska lagar som gäller 
även för den som vill upp-
fylla islams plikter. Han 
uppmanar ingen att lämna 
jobbet utan tillstånd eller 
skolka.

Han berättade avslutnings-
vis om moskén på Hisingen 
i Göteborg som stod klar 
2011, om hur protesterna 
mot den tystnade, att den 
blivit ett kulturcenter med 
mängder av besökare, både 
muslimer och icke muslimer, 
en plats där företag håller 
möten och där seminarier 
hålls och där det är nolltole-
rans mot extremism. 

– Vi vill att folk ska förstå 
att vi är medborgare. Att vi 
vill vara medlemmar i sam-
hället, sade Ahmed Al-Mof-
ty.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Rådjurskollisioner
15/11: Kollision mellan rådjur och fordon i Åsebro. Föraren 
lämnade platsen utan att anmäla olyckan till polisen, vilket 
man enligt lag är skyldig till. Rådjuret låg kvar på vägen, vid 
brofästet.
16/11: Tidigt på morgonen kolliderade en personbil med ett 
rådjur på väg 2166 (Grinstad-Kvantenburg) i Mellerud.

Grovt rattfylleri 
16/11 körde en kvinna grovt rattfull i centrala Mellerud.

Grov olovlig körning
16/11 körde en man som fått körkortet återkallat bil på E45 
i Mellerud.

Singelolycka
19/11 körde en bil av vägen tidigt på morgonen i Erikstad 
Bön. Vägen var oplogad och moddig och bilen körde rakt 
fram i en T-korsning och hamnade på sidan i diket. Ingen 
person kom till skada.

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


