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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.

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

VÄGGFÄRG
Beckers Väggfärg
Matt, Kulör Vit eller 
Antikvit, 10 liter

  
 

599:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 48.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

599
 

/hg

Risgröt
Felix, 500 g, jfr-pris 10,00/kg. 

Max 5 köp/hushåll/vecka 48

5:-
/st

Apelsiner
Spanien. Klass 1.Färsk kyckling

Garant, Sverige, hel, ca 1,3 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 48.

Lösviktsgodis
Smått & gott Jfr-pris 59,90/kg.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo solar, odlad Norge, vaccad, 
hel sida, ca 1,3 kg.

Ägg
Garant, från frigående höns inomhus, 
15-pack, stl. M, jfr-pris 1,33/st.

20:-
 

/st

10:-
för Bonuskunder

/kg
119:-

 

/kg

1995
för Bonuskunder

/kg 

Ett jobbcafé för arbetssökande har startat i arbetsmarknadsenhetens lokaler. Här syns Lena Sehlberg i samspråk med arbetssökande svetsarna 
Ahmad Ramdoun och Alad Samara. Arbetsförmedlaren Mahmoud Alsayes och arbetssökande Ahmad Ramdoun till höger. Foto: Karin Åström.

– Sidan 13 –

TORRA FÖTTER I ALLA VÄDER!
REEBOK TRAILGRIP

RS 5.0 GT

599:
999:

SPARA

400:

Söndagsöppet 12-16

Jobbcafé lockar många Nyanlända flyttar –
barnfamiljer stannar

– Sidan 13 –

Många nyanlända flyttar från kommunen, men 
skolan märker inte av minskningen – tvärtom. 
De som stannar i Mellerud är barnfamiljer vilket 
bland annat innebär långa köer till förskolan.

Pauline kammade 
hem tre VM-brons

– Sidan 25 –

17-åriga dansaren Pauline Strandberg lyckades 
med bedriften att ta tre brons under VM i Artistic 
Ballroom i Liberec, Tjeckien. I söndags avgjordes 
SM, där tog hon hem tre guld och ett brons.
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Advents- 
gudstjänst

med scoutinvigning
Melleruds Missionskyrka 
Söndag 3/12 kl. 11.00

Thomas Segergren 
Adventskaffe

UPPERUD 9:9
2/12  Lördagspub med countrybandet
Tricky Trail - årets sista spelning. 

 

Fri entré 

6/1 2018  Trettondagsgala!
  

500kr / biljett

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

www.upperud.se K
lip
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Festsupé och operadivor i en glittrande 
kväll på Upperud. Anna Forsebo, Hélène 
Kimblad & Martin Nagashima Toft på scen. 
Årets julklapp - förbokas innan jul. 

Kulturbruket på Dal 
Lördag 16 december kl. 18.00

Biljetter: Bokhandeln i Mellerud, 
Smyrna Secondhand eller på sms till 0709-512 124

med Skålleruds Drängar och Församlingskör

Arr: Smyrna Mellerud i samarbete med Mellpro 
musikförening och PMU Interlife

Entré: 200 kr

Gröt- och pysselkväll
på sedvanligt vis  

onsdag 6 december kl. 18.00 
OK Stugan, Dals Rostock 

   Välkomna!                     OK Kroppefjäll

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Solsidan
Fredag 1/12 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 44 min 
Pris 60:-

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

onsdag 13 december 2017  
kl. 19.00

Valärenden
Stig Larsson 

vice ordförande

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 november - 6 december 2017
1:a söndagen i advent
”Ett nådens år”
Fredag 1/12 Expeditionen stänger för dagen kl.11.30 
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Tor 18.00 Julpysselkväll i Grinstads församlingshem. Info 
  Carina Walterin tel. 0761-691530
Sön 15.00 Adventgudstjänst i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Bolstads- kyrkokör och barnkör.
  Trumpet: Oskar och Alexander.
Ons 6/12  18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.  

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel. 0530-36200.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Lena Hildén. En 
  ensemble ur Järns sångkör, Anders Fredriksson.
Tor 19.00  Efter Aftonsången ”Grötfest” i Kyrkans Hus. 
  Brödförsäljning, lotterier, åror m.m. Gåvor 
  mottages tacksamt. Arrangör: Holms kyrkliga 
  syförening. Upplysningar: Irja Lignell 0530-362 05.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.  
  Sång: Katarina Kjörling. Adventskaffe.
Sön 17.00  Adventskonsert i Holms kyrka. Medverkande: 
  Rostocks Manskör, Järns sångkör, Kören 
  Morgonstund, trumpet: David Lord allt under 
  ledning av Anders Fredriksson. 
  Andakt: Lena Hildén.
Tis 5/12 11.30  Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 5/12 14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 6/12 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16.00 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist.
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin
Sön 11.00  Adventsgudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. 
  Skålleruds församlingskör. Trumpet: Benny 
  Augustsson, Bengt Dagström och Claes Hellberg 
  Glögg och pepparkakor i kyrkstugan. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin
Sön 18.00  Mässa i Örs kyrka, Margareta Olsson. Örs- 
  kyrkokör och barnkör. Trumpet: Oskar och 
  Alexander.
Tis 5/12 15.00  Prat och Kakkafé i Stakelunds församlingshem

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

MELLERUD  
Onsdag 13/12 kl. 17.00 Motorgården, Västerråda

Jultallrik + dricka 140:- (medlem)
Kl. 18.00 Lions lucia

Underhållning: Sture Lindmark, Ed 
Anmälan senast 6/12 till Lennart: 070-524 96 25 

eller Ingegerd: 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

Årsmöte

   Rotary
Mellerud

Måndag 4/12

Café Gruzzolo kl. 18.15

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 30/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

   

Mini Jack 9.600:- - 57 rop

RÖVARE  15.000:-   -  50 rop

BINGO

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

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Kroppefjälls LRF

Årsmöte
Onsdag 29/11 kl. 19.00

i Örs bygdegård
Enskilda avlopp nya regler?
LRF:s expert Göran Åhrén 

redogör för dagsläget
Vi bjuder på gröt och tilltugg

Även nya medlemmar  
hälsas välkomna!
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Kakor
4 burkar 70:-
Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 24 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 7 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 december

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

Tar emot kött  
för rökning

Köper in vilt
Vi ordnar era  

fatuppläggningar

Prova på vårt julsortiment  
i butiken

Öppet: Tors o fre 10-18
Lördagsöppet 10-14 

fram till jul

www.axelschark.se

Lördag 2/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/12 kl. 22-02
Följ med oss under en magisk kväll 
och återupplev det glada 80-talet.

Fri entré före 22, sedan 100:-

Tillbaka till 
80-talet

DJ Tuten

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Star Wars:  
The Last Jedi

Onsdag 13/12 kl. 19.00 (3D)

Söndag 17/12 kl. 19.00 (2D)

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Mordet på  
Orientexpressen

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

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min

Trollvinter i Mumindalen
Söndag 3/12 kl. 16.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 20 min

 

0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor 2018
Costa del Sol, Spanien
30 dagar ..............................24/2
Hollands blommor 
med blomstertåget
7 dagar ................................16/4 
6 dagar ................................21/4

Berlin & Krakow 7 dgr .....29/4

Gardasjön med Venedig
& Verona  10 dgr ...............11/5
Tjeckien med Prag
8 dagar ..................... 19/5, 15/9
Berlin med Potsdam
5 dagar ..................... 27/5, 26/8

Fler resor finns på vår hemsida

GT-BUSS
ULLARED  9 timmar shopping 
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

Julmarknadsöppet
2-3 december

Brasseriet serverar buffé 
Sillar, laxar och småvarmt 

med spjäll mm

199:-

Lördag 12-17, Söndag 12-16
Välkomna, bokning 0530-351 31

brasseri@haverud.se

Julmarknad
DALSLAND CENTER

HÅVERUD
2 – 3 december kl. 11-16

M Handstöpta ljus M Hembakt bröd M Små och stora tomtar  

M Hudvård M Godsaker M Julkort 

M Hantverk M Retro julpynt M Marsipan M Juldricka 

M Böcker M Smycken M Julklappstips M Julmusik 

M Pyssel för barnen M Chokladhjul

Lördag & söndag
12-15: Julpyssel för barnen

12.30 & 15 Tomten kommer på besök

14.00 Tips om hur du slår in fina julpaket

Dalbogillet bakar och säljer tunnbröd i Hallingsalen 
Julkärvar – Lions Club

Söndag kl. 13 Skålleruds Församlingskör 
Kalandersalen

AKVEDUKTSHOPEN, BRASSERIET.
CAFÉET & KANALMUSÉET HAR ÖPPET

VÄLKOMMEN!

  

0530-189 90  •  tourism@mellerud.se  •  www.dalslandcenter.se
Med reservation för eventuella ändringar. Tiderna är cirka-tider.

LOPPIS
I SAMBAND MED TV-INSPELNING!

ONSDAG 29 NOVEMBER
KL. 16 - 18

KÖPMANTORGET I MELLERUD

TV-PROGRAMMET LYXFÄLLAN
ARRANGERAR LOPPIS

KOM OCH FYNDA!

OBS! ENDAST KONTANT BETALNING ELLER SWISH

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/12  
Kl. 1000-1400

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

www.falkholt.com

0531-350 70

Förbokning

Närproducerad - Ekologisk

Se hemsidan för info

Musikhjälpen 
i två dagar

I år kommer det i Mellerud 
att anordnas två arrangemang 
till förmån för Radiohjälpens 
kampanj Musikhjälpen.

Torsdag 14 december blir 
det stödkonsert i Kulturbru-

ket på Dal. Preliminärt fram-
träder följande artister och 
grupper:

• Amelia Andersson
• Elin Bergsman
• Jonny de Capretz & Lars 

Nilsson
• Let’s Duet (Lena Anders-

son & Magnus Liljeqvist)
• Lotta Lagerlöf
• Lunatics
• Ronja Gardtman
• Viktoria Wikmark
Sören Blom, Lars Nilsson 

och Glenn Nordling är med 
och kompar.

Fredag 15 december blir 
det musikkväll på Ungdoms-
huset Stinsen. Vilka som 
kommer att framträda där är 
i skrivande stund inte helt 
klart.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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Nu flyttar  
vi ihop!
Våra kontor i Mellerud och Vänersborg
flyttar ihop den 29 januari 2018. 
Välkommen till Edsgatan 11 i Vänersborg.

handelsbanken.se/vänersborg

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 49
Måndag 4/12: Kycklingpyttipanna med 
mangoraja och broccoli. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 5/12: Kalops med potatis, blomkål, 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Onsdag 6/12: Krämig fisksoppa.  
Dessert: Päron- och limekaka med vaniljsås.

Torsdag 7/12: Stekt fläsk med bruna 
bönor och potatis.   
Dessert: Fruktsoppa.

Fredag 8/12: Trädgårdslasagne med 
brytbönor. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 9/12: Stekt rödspätta med 
remouladsås, potatis, bukettgrönsaker och 
citronklyfta. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 10/12: Skivad fläskfile provencale 
med potatisgratäng och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Exotisk cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 49
Mån-tis, tors-fre, sön: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Ons och lör: 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Senior
Måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajasås och kokt broccoli.
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Rotsaksgryta med bönor.

Onsdag  Krämig fisksoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Pastasallad med ost och dressing.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding*, lingonsylt, kålrotssallad. 
Alt: Potatisbullar.

Fredag Trädgårdslasagne* med 
vitkålssallad. 
Alt: Vegetarisk lasagne.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Kulturbrukets vårprogram
Kulturbruket på Dal offent-
liggör sitt vårprogram ons-
dag 13 december. Samma 
dag börjar biljetterna till 

vårevenemangen att säljas. 
Som vanligt bjuder program-
met en blandning av årligen 
återkommande evenemang, 

lokala storheter och rikskän-
da artister. Det blir musik av 
alla slag, teater, föredrag och 
mycket mera.

Countrykväll i Upperud
Tricky Trail underhåller under countrykvällen på Upperud  9:9 på lördag.

På lördag 2 december 
blir det countrykväll med 
Tricky Trail på Upperud 
9:9.
Bandet med rötter i Dals Ed 
bildades 2012 och har sedan 
dess släppt ett eget al-
bum. Tricky Trail har upp-
trätt på olika countryevene-

mang och nu senast på 
Seljord Countryfestival i 
Norge (Nordens största 
countryfestival). Bandmed-
lemmarna bidrar alla till de 
egenskrivna låtarna som i 
genre vandrar från pop och 
rock till bluegrass. Dra på er 
bootsen och kom! 

Bandet består av Mikael 
Lindmark, Nicklas Heltorp, 
Patrik Lindström, Jonas 
Månsson och Fredrik Falk. 

Mat, snacks och dryck 
finns att köpa på baren. 

Nästa musikevenemang på 
Upperud 9:9 blir den festliga 
Trettondagsgalan 6 januari. 

Julmarknad med supportergranar

Logen är fylld med hantverkare, nybakat bröd och julinspiration.

Lördagen den 9 december 
kan den som är sugen på 
traditionell och inspi-
rationsrik julmarknad 
besöka Annas Design i 
Eriksbyn, strax söder om 
Åsensbruk.
Varje år har Anna Eriksson 
olika slags tema när det gäl-
ler klädningen av ett antal 
julgranar. I år är temat ”Sup-
portergranar” och inrikt-
ningen är fotboll och hockey. 
Vilka som finns på plats för 
att klä granarna är i skrivande 
stund hemligt.

En nyhet är att Sten Tor-
stensson finns på plats i ca-
féet för att värdera gamla 
julsaker. Kanske har du nå-
gon värdefull klenod hem-
ma?

Mitt på dagen delas det ut 
godis till alla barnen. Alla 
som handlar har chansen att 
vinna ett presentkort på et-
tusen kronor i butiken.

Logen är fylld av hantver-
kare och hembakat bröd. På 
loftet finns kaffeservering.

Julmusik live bjuder Caro-
line Anderberg på.
 Susanne Emanuelsson 

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

Unga folkmusiker
Lördag 16 december kom-
mer Västra Låtverkstan på 
besök till Mellerud. Västra 
Låtverkstan är folkmusikens 
svar på Vägus, det vill säga 
en grupp unga folkmusiker 
från hela Västra Götalands-
regionen som träffas regel-
bundet för att utveckla sina 
kunskaper.

Tidigare har gruppen tur-
nerat i regionen varje vår, 
men i år har man lagt till 
några konserter i december.

I Mellerud kommer grup-
pen att ge en konsert i Kyr-
kans Hus tillsammans med 
Dalslands Spelmansorkes-
ter.

Jultävling på kommunens hemsida
Melleruds kommun kör sin 
populära jultävling även i år. 
1-24 december publiceras 
varje dag en bild med en till-
hörande fråga. Samtliga bil-
der och frågor har på något 

sätt anknytning till kommu-
nen.  Bilderna  publiceras 
parallellt på kommunens 
hemsida och Facebooksida. 
Genom att ta första bokstaven 
i varje svar får du fram en 

mening med julanknytning. 
Skicka meningen plus namn 
och kontaktuppgifter till jul-
kalender@mellerud.se eller 
lämna in ditt svar i ett kuvert 
på Medborgarkontoret. Man 

Mysig julmarknad i två dagar

Tomten delade ut godis till barnen under julmarknaden 2016. Arkivbild.

På lördag och söndag 2-3 
december blir det åter 
igen julmarknad på Dals-
land Center i Håverud.
Varför inte fira in julen i ett 
julpyntat Dalsland Center? 
Här finns hantverkare med 
exempelvis marsipan, hud-
vård, hembakat bröd, hand-
stöpta ljus, tomtar, böcker, 
smycken, godis och böcker.

Båda dagarna anordnas 
julpyssel för barnen och vid 
två tillfällen varje dag kom-
mer tomten på besök. Job-
bigt att slå in snygga julklap-
par? Här får du tips om hur 
du går tillväga för att få till 
snygga paket. I Hallingsalen 

Adventskonsert i Holms kyrka

På söndag blir det traditionsenlig adventskonsert med körer och musiker i Holms kyrka. Arkivbild.

På söndag 3 december 
blir det adventskonsert i 
Holms kyrka.
Medverkar gör Rostocks 
Manskör, Järns Sångkör och 
Kören ”Morgonstund”. 
Medverkar gör David Lord 
på trumpet liksom en komp-
grupp bestående av Gunnar 
Gustavsson, Lennart Karls-
son, Lennart Andersson och 
Bertil Sandberg. 

Präst denna afton är Lena 
Hildén. Vi sjunger traditio-
nella adventssånger och 
kända adventspsalmer till-
sammans. En överraskning 
vad gäller musiken kan också 
utlovas – allt under Anders 
Fredrikssons ledning.

Insamling för 
barns rättigheter

Svenska kyrkans insamling för gatubarnen i Filippinerna startar 3 decem-
ber. Här syns tre av de som kommer att gå runt med insamlingsbössor; 
Gun Stefansson, Marianne Olsson och Ingegerd Andersson. Foto: Privat.

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

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

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

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

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

Irja Lignell, diakon

Nya X-Klass. First of a new kind.
Fredag den 1/12 mellan kl. 11-16
Finns vi på torget i Mellerud och visar
Nya Mercedes-Benz X-Klass.
Välkomna hälsar Erik Palö 0704-38 43 52
Roy Andersson Bilbolaget Försäljnings AB
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
0530-444 40            roybil.se

Torsdag 30/11 kl. 17-19 
Extraöppet i Mellerud
med tilltugg och dryck.

vill ha svaret senast fredag 5 
januari. Måndag 8 januari 
lottas ett antal vinnare bland 
de rätt inlämnade lösningar-
na.

bakar och säljer Dalbogillet 
tunnbröd och Lions Club 
säljer julkärvar. Vid lunchtid 

på söndagen bjuder Skålle-
ruds församlingskör på en 
konsert i Kalandersalen.

Akveduktshopen, Brasse-
riet, caféet och Kanalmuséet 
har öppet under helgen.
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model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

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

20% rabatt på höstens bågar

   

Följ oss på
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 TIREB
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 rejlimaf dem

Vår älskade Mamma

Ellen Larsson
* 8 april 1929

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Brålanda
16 november 2017

Berit
Åke

Släkt och vänner

Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut

All smärta den är borta
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brålanda kyrka
fredag 8/12 kl. 12.00. Efter
akten inbjudes till en stunds
gemenskap. Svar om del-
tagande till blixtbyra.se eller
telefon 0521-71 11 63 senast
5/12. Lika välkommet som
blommor är en gåva till De-
mensfonden bg. 900-8582.

DÖDSFALL

FÖDDA

JORDFÄSTNING

SORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår i Smyrnakyrkan. 
Sönd 11 Gudstj. Sånger i 
Advent. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18.30 Tonår i Missionskyr-
kan. Sönd 11 Adventsgudstj. 
m scoutinvigning. Thomas 
Segergren, scout, tonår och 
sångarna. Adventskaffe. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 19 Inför Gud, bön- & 
lovsångskväll. Sönd 11 Ad-
ventsgudstj. David C. Kyr-
kans musiker. Ssk. Kyrkkaf-
fe. Tisd 17.30 Trä & plugg, 
Avslutning. 
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats. Torsd 15 
Kongogrupp. Fred 19 Ton-
årskväll. Lörd 10 Julmark-
nad i Brålanda.  Kyrkan 
öppnar, kaffe & våffla. 11 
Triolerna underhåller. 15 
Caroline Larsson, flöjt. 
Sönd 11 Gudstj. Hela kyr-
kan sjunger in advent, Sig-
ward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Nattv. på Servicehuset med 
Anette Jarsved Carlson. 
Sundals-Ryrs kyrkokör. 
Sönd 16 Adventsgudstj. 

Thomas Holmström och 
körsångare från Brålanda 
och Gestad. Trumpet: Anna 
Fröjd Jåtby. Kyrkbil 308 70. 
Månd 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 19 Veckomässa i 
fsh. 19.45 Bönekväll.
Sundals-Ryr: Onsd 12.30 
Sundals-Ryrs syförening 
träffas på Solrosen i Brålan-
da. Sönd 11 Adventsgudstj. 
Anette Jarsved Carlson 
och kyrkokören. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Onsd 15 Norra 
sykretsen hos Christina 
Larsson, Torpane. 
Timmervik: Sönd 19 Ad-
ventsgudstj. Thomas Holm-
ström och Hembygdskören. 
Kyrkbil 321 18.
FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Adventsgudstj. Sigward 
K. Servering. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Jard Samuelsson sjunger 
och spelar sånger. Kaffe och 
andakt. Sönd 11 Gudstj. kyr-
kokören, Stefan Rahkonen, 
trumpet, Sanna Andersson, 
Cello. Ralph Liljegren.

All uppvaktning
undanbedes vänligen.  

Dagny Jansson

UPPVAKTNING PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Jeanette Molander. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Officiant var Lena 
Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
297. Man lyssnade även till 
”You never walk alone” av E. 
Presley. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Amazing gra-
ce”. Avsked togs av familj, 
släkt och vänner. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Jeanette.

Välkommen 
Milo! 
Vår älskade son 
Milo Benjamin 
Karl föddes 3 
juli. Han vägde 
2.850 g och 
var 46 cm lång. 
Lyckliga föräld-
rar är Mikaela 
Hallstedt och 
Mika Met-
tiäinen. Stolt 
storebror är 
Marlon, 3 år. 

Hipp Hipp 

HURRA!

Den 30 november fyller Na-
talie Bernhoff 8 år. Många 
grattiskramar på din dag

från farmor, farfar, Camilla, 
Clara och Hugo

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Märta Magnusson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J. S. Bach 
varefter han sjöng ”Stad i 
ljus” av P. Bäckman. Akten 
förrättades av Margareta Ols-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 190 
samt 297. Solisten sjöng ”Du 
är för alltid en del utav mig” 
av L. Holm/L. Berghagen 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Adagio” av T. Al-
binoni. Vid kistan togs avske-
det av barnen med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Märta var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Dals Eds kyrkogård.

att det fanns skärmar utefter 
båda sidoväggarna. Alla 
kunde då titta på sin egen 
skärm när Annelie bläddrade 
i de olika böckerna. Nästan 
allt är digitaliserat så det gick 
att förstora all text, nog så 
viktigt för oss pensionärer. 
När man kommer ner till 
1600-talet kan det bli ganska 
svårt att tolka texten. Annelie 
tröstade oss med att övning 
ger färdighet.

Efter kaffe och smörgås 
fick vi tillfälle att besöka de 
båda övre våningarna. Man 

blev verkligen imponerad av 
vilket fantastiskt arbete som 
Melleruds hembygdsfören-
ing lagt ner och vårt nyreno-
verade tingshus är verkligen 
värt ett besök. Jag vill upp-
mana alla vuxna att bli med-
lemmar i Melleruds hem-
bygdsförening.

Som avslutning informe-
rade vår ordförande om tea-
terresan till Göteborg och att 
arbetet med vårt 40-årsjubi-
léum nästa år har startat.

Lars-Åke Svensson

FÖRENINGSREFERAT

Annelie Andersson höll föredrag om hur man kommer igång med släkt-
forskning.

SPF Mellerudsbygden höll 
sitt novembermöte i Melle-
ruds vackra och nyrenove-
rade tingshus. Ordförande 
Stig Larsson hälsade alla 
välkomna och uttryckte sin 
glädje över att så många som 
70 medlemmar kommit. Han 
vände sig särskilt till dagens 
föreläsare Annelie Anders-
son.

Hon gav oss en mycket 
intressant vägledning i hur 
man skall starta sin släkt-
forskning, om man är nybör-
jare. Eftersom stora salen var 
fylld till brädden,var det bra 

Bidrag till halkskydd
Personer som är folkbokför-
da i Melleruds kommun och 
fyllt 75 år kan hämta ett 
värdebevis på Medborgar-
kontoret. Värdebeviset ger 
50 kronor rabatt vid köp av 
halkskydd för minst 200 kro-
nor. Värdebeviset gäller i 
utvalda affärer i Mellerud; 
Team Sportia, Nyströms 
Skor och Apoteket Hjärtat.

Halkskydden ska ha effekt 
både vid häl och tå och vara 
anpassade för användning 
flera gånger.

Projektet finansieras till 
stor del av medel som förfo-

Personer över 75 
år kan få 50 kro-
nor i bidrag till 
halkskydd.

gas av folkhälsosamordnare 
Glenn Nordling, som bidrar 
med 10 000 kronor.

Bakgrunden är att social-
nämnden uttryckt en ambi-

tion att arbeta mer förebyg-
gande, dessutom har 
kommunen uttryckt i sin vi-
sion att man vill stödja en god 
livskvalitet.



Mellerud

Storgatan 16
Tel. 0530-101 00 eller 100 69

Halva priset 
på alla pussel

Bokhandeln i Mellerud

Storgatan 15
Tel. 0530-100 62

Alla väskor & plånböcker

20%
(Gäller under hela december)

Söndag 3 december 

20% 
på allt i butiken 
Gäller ej undanlagda varor, presentkort

Storgatan 6
Tel. 0530-400 47

500:-
få

15% 
rabatt

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

Handla för minst

200:-
få

10% 
rabatt

1000:-
få

20% 
rabatt

(Gäller 30/11-3/12)

Storgatan 17
0530-135 20

Om du söker handdukar 
eller påslakan
Välkommen in till Lilla Gränd

Storgatan 13
Tel. 0530-101 04

Storgatan 10
Tel. 0530-126 87

Nagelsalong 
Öppnar 5/1 - 2018, 
boka tid innan 18/12 så får du 

30% på din första behandling.
Bokning sker i butiken eller på telefon.

Storgatan 10 
Tel. 0530-125 90

Adventskalendrar
Lego, City/Friends/Star Wars

25% rabatt

Söndag 

3 december 

öppet 

12.00-16.00

Julhandla i
Öppet alla dagar fram till jul
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Även för kvinnor

Henrik Häger från Ed välter däck under kanalyrans Starke man-tävling 2016. 2018 är tävlingen även öppen för 
kvinnliga deltagare. Foto: Susanne Emanuelsson.

På Kanalyrans 50-årsjubi-
leum kommer vi att blanda 
det traditionella med nya 
aktiviteter. Ett av de tra-
ditionella inslagen som 
återkommer är styrketäv-
lingen, men i ny form. 
I år körs den i två klasser, en 
för män och en för kvinnor. 
Grenarna kommer att variera 
något, men i övrigt blir det 
samma villkor för båda kö-
nen. 

Utökningen gör att täv-
lingen körs över tre dagar 
istället för två. Det kommer 

också att bli kvaltävling, se-
mifinaler och en avslutande 
final i båda klasserna. Täv-
lingsschemat ser ut så här:

Fredag sen eftermiddag 
och kväll: Kvaltävling för 
männen.

Lördag på dagen: Semifi-
nal och final för männen samt 
kvaltävling för kvinnorna.

Söndag på dagen: Semifi-
nal och final för kvinnorna.

Fredag och lördag avgörs 
grenarna i centrala Mellerud 
och söndag i Håverud.

Som vanligt är det Rune 

Andersson som ansvarar för 
tävlingen. Precis som förra 
året ska de tävlande tillhöra 
någon förening eller klubb 
som är ansluten till Riksi-
drottsförbundet och som ac-
cepterar slumpvisa doping-
tester. Detta görs för att alla 
ska tävla på lika villkor. Vårt 
mål är en helt ”ren” tävling.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 

1968-2018
50 år

Bankkontor flyttar
Handelsbanken har funnits i Mellerud i många år. 29 januari flyttar kontoret till Vänersborg.

29 januari är sista dagen 
som Handelsbanken hål-
ler öppet sitt kontor i 
Mellerud. Därefter flyttar 
verksamheten till bank-
kontoret i Vänersborg.
– Vi stänger inte, utan vi flyt-
tar. Det är ett nödvändigt 
beslut eftersom kunderna 
ställer allt högre krav på oss 
och med tanke på lagkravet 
kring rådgivning, säger Ma-
rie Johansson, ställföreträ-
dande kontorschef.

Kontorschef Jan-Olof 
Strand understryker att det är 
omöjligt att upprätthålla be-

hörigheten på ett såpass litet 
kontor med endast två med-
arbetare. 

– För att upprätthålla kom-
petensen samlas vi i Väners-
borg. Tiden räcker inte till 
idag att sitta ner med kunder 
när det gäller rådgivning, så 
detta är ett led i att frigöra 
mer tid till detta, förklarar 
Strand.

Han understryker att det är 
kundernas önskemål om mer 
tid för rådgivning som ligger 
till grund för beslutet.

De två anställda i Mellerud 
följer med till Vänersborg.

– Det är idag få kunder som 
uppsöker bankkontoret, de 
flesta använder sig av datorn 
eller telefonen för sina 
bankärenden. Den som be-
höver besöka vårt kontor kan 
åka antingen till Vänersborg 
eller Åmål, de ligger när-
mast, säger Strand.

I Vänersborg finns i dags-
läget elva anställda. Efter 
sammanslagningen hamnar 
siffran på trettonanställda.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

15-åriga Emelie blev Melleruds ljusdrottning

Emelie Norberg heter Melleruds lucia 2017.

I måndags kväll stod det 
klart vem som ska vara 
Melleruds ljusdrottning 
2017. Lotten utföll på 
15-åriga Emelie Norberg.

– Oj, vad kul, var Emelies 
spontana uttalande när det 
visade sig att det var just hon 

som fått sig två rosor tilldelat 
bakom ryggen. De övriga 
kandidaterna fick en ros var. 
Först lottning, sedan utdel-
ning av rosor. Så är traditio-
nen för arrangerande Lions 
Club Mellerud.

Lions hade samlat tjejerna 
i IOGT-lokalen för lottning-

en och de bjöds även på fika 
innan sångövningen med 
Anders Ljungqvist

Emelie går i 9D på Råda-
skolan och bor i Mellerud 
med sina föräldrar och två 
syskon. På fritiden rider hon 
på ridskolan i Rearsbyn. Ri-
dit har hon gjort i sex år.

Kul att sjunga

– Det är första gången jag blir 
lucia, iallafall som jag kom-
mer ihåg. Det är kul att 
sjunga, i kör alltså, inte en-
sam, avslöjar Emelie leende.

Hon känner alla som är 
med i luciatåget, samtliga 

utom en går i nian liksom 
Emelie.

Första framträdandet sker 
på lördag vid julmarknaden 
och tomtetåget i Brålanda. 
Totalt väntar mellan 18-19 
framträdanden för årets ljus-
drottning med följe.

9 december medverkar de 

vid julmarknaden i Brunns-
parken i Dals Rostock och på 
söndagen den 10 december 
sker själva kröningen på 
Köpmantorget i Mellerud, 
under Lions julmarknad.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Från vänster: Karin Stefansson, Julia Åkerstedt, Emilia Richardsson, Emelie Norberg (lucia), Anna Kihlberg, Kimberly Johnsson och Ronja Gardtman.

En femma i avgift för toalettbesök
Numera kostar det fem kro-
nor att gå på toaletten på 
järnvägsstationen. För att 
betala behöver man en mo-
biltelefon. Man kan betala 

via sms, Swish eller med 
hjälp av en QR-kod.

Avgiften har införts efter-
som det förekommit ned-
klottring, nedskräpning, 

stöld av papper med mera på 
toaletten.

Personalen i kaféet är ut-
bildad/informerad om hur 
detta fungerar så att de kan 

hjälpa besökaren. Persona-
len har också en kod att an-
vända om man behöver 
släppa in någon kostnadsfritt.
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Lev livet lite gronare:

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

Röd amaryllis

2 FÖR 25:-

MEDLEMSPRIS

2-stääanglad

:

39903990

2990

Julstjärna
Grenad. Ord. pris 3990

Max 4 st/kund.

Hyacinter
Finns i flera färger
Ord. pris 1490

Doftande

Kungsgran
från

249:-

Slog hål på myten om Luther

Anders Fredriksson ackompanjerade Katarina Kjörling under kvällen.

Historieprofessorn Dick 
Harrison föreläste om 
Martin Luther tisdagen 21 
november på Kulturbru-
ket på Dal. Med kraft slog 
han hål i myten att Luthers 
95 teser spikades upp på 
dörren till slottskyrkan i 
Wittenberg i oktober 1517.
Dick Harrison menar istället 
att Luther bifogade sina 95 
teser i ett brev till ärkebisko-
pen i Maintz. Det blev alltså 
aldrig uppspikade. Teserna 
var en protest mot att fattiga 
människor inte hade råd att 
betala för syndernas förlåtel-
se genom att köpa avlatsbrev.

Martin Luther (1483-
1546) var en tysk munk som 
framför allt är känd för sina 
protester mot dåtidens tradi-
tionella (katolska) kyrka och 
deras försäljning av avlats-
brev. Luthers protester resul-
terade i att en ny kyrka bilda-
des, den protestantiska 
kyrkan, som bröt med påven 
och katolicismen. Den katol-
ska kyrkan hade splittrats.

– Luther var en välutbildad 
teolog, munk och doktor. 
Han är fortfarande stor i 
Tyskland, men de har en an-
nan bild av honom än vi har 
i Sverige. Luther skulle ha 
blivit förvånad över att te-
serna startade en revolution, 

han hade ingen aning om vad 
han öppnade och släppte ut, 
konstaterade Harrison.

Reformationen
Han gick igenom delar av 
Sveriges historia på 1500-ta-
let. Reformationen är en av 
de största och mest genom-
gripande samhällsomvand-
lingarna i vår historia. Den 
avser hur den medeltida ka-
tolska kyrkan i Sverige cirka 
1527 – 1600 omvandlades 
till den evangelisk-lutherska 
Svenska kyrkan. Reforma-
tionen markerar medeltidens 
slut och början på vasatiden 
i Sverige.

Reformation i Sverige in-
leddes när kung Gustav Vasa 
under Västerås riksdag 1527 
lät förstatliga Uppsalas ka-
tolska kyrkoprovins och bröt 
dess band med påven i Rom.

Vid riksdagen i Västerås 
1527 gavs dessutom kungen 
makt att dra in kyrkliga egen-
domar och kyrkliga ämbets-
utnämningar krävde därefter 
kungligt godkännande.

Bakgrunden till att riksda-
gen hölls var att det var krig 
i Sverige, bland annat var det 
uppror i Dalarna.

Snabba cash
– Gustav Vasa behövde 

snabba cash eftersom Sveri-
ge var luspankt. Hur skulle 
man kunna bekämpa uppro-
ret, när det inte fanns någon 
svensk armé? Det finns bara 
några få kvarvarande redo-
görelser. Luther spelade ut de 
fyra stånden mot varandra. 
Prästerna gick med på att 
kungen fick konfiskera all 
kyrkans överflödiga egen-
dom. Det är luddigt, men inte 
var det rationalisering inte, 
det var stöld, framhöll Har-
rison.

Vasa konfiskerar kyrksil-
ver och kyrkklockor och 
lägger ner sjukhus, själastu-
gor och munkkloster. Allt för 
att dra in och spara pengar.

Harrison nämnde också 
den bortglömde reformatorn, 
Henrik Jönsson, som efter-
trädde Peder Månsson som 
biskop i Västerås efter den-
nes död 1534.

– Han är inte ens ihågkom-
men i Västerås! utbrast Har-
rison.

Henrik Jönsson höll visita-
tioner och predikade på ett 
nytt sätt, det lutherska.

Musik betydde mycket
– Musik betydde mycket för 
Luther och han skrev låten, 
som översatt på svenska he-
ter, ”Av himlen höjt oss kom-

Katarina Kjörling framförde ett par klassiska verk med sin fantastiska 
och tonsäkra röst.

I pausen passade många på att 
handla böcker av Dick Harrison, 
som hade hjälp av sin hustru.Dick Harrison bjöd på en intressant och engagerande föreläsning.

met är”, förklarade Katarina 
Kjörling innan hon framförde 
nämnda stycke, ackompan-
jerad av Anders Fredriksson 
på piano.

Med sin klara vackra 
stämma framförde hon även 
arian ”Bist du bei mir”.

Under pausen passade 
många åhörare på att handla 
böcker av Harrison. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 29 NOVEMBER 2017

Uppskattad stödgala för HIF

av kvällens publik som 
tyckte det var ett mycket bra 
initiativ. 

Hur det går för HIF i fot-
bollens seriespel berättade 
Milton Olsson, en av A-lag-
spelarna, om.

 – Vi (A-laget) har en fin 
säsong bakom oss i division 

fem och kvalade till fyran. I 
slutspelet förlorade vi dock 
så nu blir det till att kämpa på 
ett år till. B-laget däremot, 
vann division sju och går nu 
upp i sexan, sade han.
 Ing-Marie Norrman

Carro Anderberg och Petter Olsson på scen. De fick tillsammans med bandet mycket applåder.

Jimsons frontman Lars Stam både sjöng och berättade historier 

Skådespelarna lyfte komedin ”Han ska bli min”
Han ska bli min, en kom-
edi med Sanna Ekman och 
Rafael Edholm, spelades i 
fredags på Kulturbruket 
på Dal.
De båda gestaltar Stella, en 
arbetslös skådespelerska, 
respektive Victor, en höjdare 
inom reklambranschen.

De båda träffas under en 
provspelning och Stella be-
stämmer sig för att lägga 

beslag på den tjusige reklam-
mannen. Han följer med 
henne hem och hon låter 
honom sedan inte lämna lä-
genheten. Hon gömmer un-
dan hans kläder, samtidigt 
som ovädret utanför spelar 
henne i händerna. 

När första akten är slut har 
båda hunnit förklarat att den 
andre inte är deras typ.

I andra akten svänger det 

Antydan till sängkammarscen i ”Han ska bli min” på Kulturbruket på Dal.

Landshövdingen 
kom på besök

Förra tisdagen besökte 
den nye landshövdingen 
i Västra Götaland, Anders 
Danielsson, Mellerud. 
Anders Danielsson var 2012-
2016 generaldirektör i Mig-
rationsverket. Han var dess-
förinnan generaldirektör för 
Säkerhetspolisen. Han har 
tidigare varit länspolismäs-
tare i Skåne samt haft en rad 
chefsposter på Rikskriminal-
polisen och Rikspolisstyrel-

sen. Danielsson är jurist samt 
utbildad polischef och re-
servofficer. Innan utnämnan-
det till landshövding i Västra 
Götaland var han generalse-
kreterare för Svenska Röda 
Korset. I Mellerud träffade 
han bland andra kommunsty-
relsens ordförande Tommy 
W Johansson och samtalet 
kom till stor del att handla om 
migration och Melleruds 
kommuns arbete med nyan-
lända. 

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län sedan 18 sep-
tember, besökte Mellerud förra veckan.

Mycket glad och trevlig 
musik bjöds det på i lör-
dags i Föreningshuset i 
Åsensbruk. En stödgala 
för Håfreströms IF stod 
på agendan. 
För den musikaliska insatsen 
svarade dels Carro Ander-

berg med band och Jimsons 
orkester.  

Jimsons är väl kända för de 
allra flesta i vårt område. 
Bandet startades 1964 och är 
still going strong, dock i ny 
tappning med sex bandmed-
lemmar sedan ett år tillbaka. 

Passande nog inledde de 
sitt framträdande efter pau-
sen med låten ”Du kan alltid 
lita på pojkarna över 65”.

Carro med band

Innan pausen fick publiken 
stifta bekantskap med Carro 

Anderbergs band, som har 
spelat tillsammans under 
drygt ett halvår och gjorde 
sin första spelning tillsam-
mans på Kanalyran i somras. 
De beskriver själva sin mu-
sikstil som country-blues-
inspirerad pop och spelar allt 
från covers till egenskrivet 
material. 

Alla i bandet har anknyt-
ning till Mellerud och består 
förutom Caroline av Rasmus 
Lindblom, bas, Mattias Hag-
ström, trummor, Tommy 
Christenssen, klaviatur samt 
Petter Olsson, gitarr. 

Fotboll och friidrott
HIF har idag cirka 300 med-
lemmar och har för närva-
rande sektioner inom fotbol-
len och friidrotten. Kvällens 
gala arrangerades främst av 
fotbollssektionen där Kjell-
Arne Karlsson är ordförande. 

– Vi behöver ju hela tiden 
ha in pengar till verksamhe-
ten och ville pröva på något 
nytt, säger han. 

Detta uppskattades också 

något och efter att Stella 
fixat Victors hastigt påkomna 
ryggskott med massage och 
även lyckats få honom att 
försonas med sin son (via 
telefon mitt i natten). Victor 
börjar tina upp, trots att han 
påtalar att han inte tilltalas av 
hennes frispråkighet. Kom-
edin slutar dock med att 
Victor friar och Stella svarar 
ja.

Övervägande delen av 
publiken var nöjd och kom-
mentarerna positiva. Kome-
din lyfts helt klart av två 
strålande skådespelarinsat-
ser. 

Ing-Marie Norrman

PRO-kören på novemberturné

PRO-kören har varit ute på turné i kommunen tillsammans med sin körledare Gun-Britt Gustafsson.

Vi startade den 6 novem-
ber på Älvans dagcenter 
med ett ”melodikryss med 
sväng”. 
Vår fantastiska körledare 
Gun-Britt Gustafsson hade 
satt ihop ett knippe melodier, 
allt från Evert Taube till 
svängiga amerikanska ever-
greens och svenska odödliga 
melodier. Frågorna rörde allt 
från kompositörer till sånga-
re och textförfattare. 

Publiken sjöng med i 
många av sångerna och fyll-
de i krysskupongen efter 
bästa möjliga förmåga.

Vi följde upp med att be-
söka Fagerlidshemmets två 
avdelningar med i stort sett 
samma program den 10 no-
vember. Det är roligt att se 
både de boende och personal 
sjunga med och le igenkän-
nande åt många melodier.

Vi avslutade denna lilla 

turné med att hälsa på Skål-
lerudshemmet i Åsensbruk 
den 24 november.

Vår ålderman, dragspela-
ren Torsten Hagström, 
hängde med till alla platser-

na, med dansande fingrar 
över tangenterna. Han är ett 
musikaliskt fenomen Tor-
sten. Även här hängde de 
boende med i många melo-
dier. Platschefen Katarina 

Ågren tackade för den fina 
sången och hälsade oss väl-
komna tillbaka, sedan bjöd 
hon in till kaffe och tårta.

Text och foto: 
Lars Andersson
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15% rabatt
på bordsmattor, 

inne- & utemattor
gäller lagervara!

Mattadoren på Dal
Butiken i centrum • Storg. 10, Mellerud

Tel. 0530-417 85

Öppet 10-18

(Gäller kontant betalning)

20%
på hela 

lagersortimentet

Sapphultsg. 12, Mellerud
Tel: 0530-330 00 •xlbygg.se 
Öppet: vard 7-18, lörd 9-13

Ät vår goda

Restaurang

Helgmeny
1 glas vin, öl eller läsk ingår

 Vågen

75%
på en valfri vara i någon  

av de fyra butikerna

(Gäller ej kommisionsböcker)

Storgatan 16  

Tel 0530-101 00 eller 100 69

Handla för
minst 200:- 

så får du 

50:- rabatt 

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

Julklappstips!

20%
på alla tofflor
Storgatan 15, Mellerud,  

tel. 0530-100 62

på alla tomtar 
från Rolf Berg

25% 4 st
röda stolsdynor

100:-

Julmust
ICA. 1,5 liter.

5:-
/st

       

Mellerud • Tel. 105 04

20% 
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produkter

Linneas Manikyr
Västra Viaduktgatan 3
Tel: 076- 83 94 384

Lite lyx i vardagen Klipp ut och ta med 
annonsen så får ni 

30%
på valfri vara 

10 % 
på valfritt tryck7 9
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23

14

Köp 
pressentkort

betala 400:-
för 500:-22

Jessica’s
Delikatesser

Lussesemla
20:-

0530-133 13

8

4 st
röda stolsdynor

100:-

4 st
röda stolsdynor

100:-12

20
Parfymeri

20% 
på all 

hudvård
19

Vörtbröd

35:-
 

2 för

Butiksbakat

Öppet 8-16

Torget

Julafton
24

25%
rabatt 

på allt i 
butiken

Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95

Mamma Blücher
Inredning

11

20%
på valfri vara

Gäller på ord.priser10

Country Thyme

Ho, Ho, Ho  
it’s Christmas Time!

Julklapps- 
fixarkväll

vi bjuder på förfriskningar
Öppet 1700-2100

Välkomna!

www.countrythyme.se
Linderud 6 Mellerud

21

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% rabatt
på förlovningsringar  

18 k. guld från 

Gäller t.o.m. 31/12 -17

15

20 % 
på alla 

vinterjackor
Gäller på ord. priser 

2-3/12 -2017

Månadens vara

13
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Är taxorna i Mellerud för höga?
På kommunfullmäktige-
mötet den 22 november 
avhandlades 16 ärenden. 
Till diskussioner förde 
energi- och miljönämn-
dens taxor som ansågs 
för höga.
Prognos tre 2017 för Melle-
ruds kommun klubbades. 
Den visar på ett positivt re-
sultat på 22,4 miljoner. (25,6 
miljoner var det ursprungli-
gen budgeterade resultatet). 
Även budget för 2018 och en 
verksamhetsplan för 2019-
2020 fastställdes.

Levin (L) drog i bromsen
Taxor och avgifter för kom-
munstyrelsens, byggnads-
nämndens, kultur- och  
utbildningsnämndens och 
socialnämndens områden 
klubbades raskt igenom. 
Men när det gällde taxor för 
Dalslands miljö- och energi-

nämnd drog Anette Levin (L) 
i bromsen. Hon hade jämfört 
Melleruds taxor med andra 
kommuners och upptäckt att 
Mellerud taxor ligger betyd-
ligt högre. Hon undrade 
varför taxan för avlopp i 
Mellerud är 7 600 kronor när 
den i Åmål är 3 900.

– Taxorna är för höga, jag 
yrkar på att återremittera 
ärendet, sade Levin.

Anette fick medhåll från 
flera håll men en återremiss 
menade man inte vara rätt 
väg att gå i nuläget, det 
skulle ta för lång tid. Däre-
mot föreslogs att göra ett 
tillägg i beslutet om att se 
över taxorna till nästa år. 
Anette Levin tog då tillbaka 
sitt yrkande och taxorna 
klubbades denna gång, men 
ska ses över till nästa gång 
det är dags.

Kommunfullmäktige god-

kände delårsrapporten och 
bokslutsprognos för Norra 
Älvsborgs räddningstjänst-
förbund. 

Det påpekades att föräldra-
ledigheten hos personalen 
ökat med 75 procent. 

När det gäller olyckor så 
har antalet bränder minskat 
och antalet bilolyckor ökat.

Plan för heltider
Slutredovisningen av ” Rätt 
till heltid” godkändes och det 
beslutades att fastställa ”Plan 
för heltider i Melleruds kom-
mun 2018-2020”. Till det 
avsätts 615 000 kronor, inom 
budget.

– Nu finns ett ordentligt 
underlag och någon behöver 
jobba med införandet, sade 
Tommy W Johansson (S).

Interpellationssvar
Liberalernas Anette Levin 

fick svar på den interpella-
tion hon lämnade in i okto-
ber, ställd till kommunstyrel-
sens ordförande Tommy W 
Johansson, angående kom-
munens åtgärder mot arbets-
löshet. 

I den frågade hon om So-
cialdemokraterna och Cen-
terpartiet hade några gemen-
samma mål för att minska 
arbetslösheten, om det gjorts 
några särskilda riktade insat-
ser för att göra de arbetslösa 
mer anställningsbara och om 
det planeras några extra in-
satser då regeringen utlovat 
medel för att minska arbets-
lösheten under valåret 2018.

Tommy W Johansson sva-
rar i sitt brev att Socialdemo-
kraterna i samarbete med 
Centerpartiet utgår ifrån sy-
nen att alla som kan ska ar-
beta eller studera. Melleruds 
kommun ska inte ha högre 

arbetslöshet än VG-regionen 
och det har genomförts olika 
insatser under året, ofta till-
sammans med andra aktörer.

Kommunen planerar extra 
insatser när man ser det slut-
giltiga förslaget från reger-
ingen. Framförallt ska sam-
verkan öka och förbättras.

I brevet kan man också läsa 
att ” Kommunen har givetvis 
viktiga uppgifter framförallt 
vad gäller utbildning och 
olika stöd, men viktigast är 
kanske kommunens egen roll 
som arbetsgivare. Det är ju 
ändå så att det är de olika 
företagens och kommunens 
behov av arbetskraft som ska 
paras med tillgång och kom-
petens”. 

Det framhålls också att 
samarbetet mellan skola och 
näringsliv är ett viktigt led i 
att hitta åtgärder för att 
minska arbetslösheten och 

en redan bra samverkan med 
Innovatum och Kunskapsa-
kademin Väst kommer att 
ökas.

Inte nog
Anette Levin tackade för 
svaret som hon inte tyckte 
var så upplyftande.

– Jag ser inte att ni har 
några mål.  Det står inte högt 
på dagordningen. Vi kan göra 
mer, tyckte hon.

Tommy W Johansson höll 
inte med.

– Vi gör mycket. Vi har 
arbetsmarknadsdagar, jobb-
kafé och näringslivsråd och 
att förbättra språkkunskaper 
är vår viktigaste roll. Sedan 
ska vi se till att arbetssö-
kande och företag träffas, 
menade han.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Polisen söker efter lokala förmågor

som jobbat som befäl i yttre 
tjänst i Dalsland i 13 år och 
har en god bild av verksam-
heten.

Behöver bli fler
– Vi behöver bli fler. Hjälp 
oss att få tag på lokala förmå-
gor som vill bli poliser och 
som inte vill flytta. Man kan 
idag gå utbildningen på fler 
ställen, till exempel finns 
distansutbildning i Väners-
borg. Här i Mellerud finns 
säkert män och kvinnor som 
blir utmärkta poliser. Vi ska 
rekrytera många de närmaste 
åren och målet är att vi på sikt 

ska kunna anställa fler poliser 
med lokal förankring, sade 
Sten-Anders Jakobsson.

A-traktorer ett problem
Det blev dags för frågor och 
en av de första handlade om 
A-traktorer som kör på ett 
störande sätt kvällar och nät-
ter.

Att det är ett stort problem 
med A-traktorerna i Melle-
rud känner polisen till och 
Steve Sandén Johnsson be-
rättade att de under gårda-
gens insats trots det bara 
kunnat ta en lagbrytande A-
traktor.

– Det sprider sig snabbt att 
vi är här, men vi har fokus på 
A-traktorerna och planerar 
en informationskampanj i 
skolan. Lag och rättsunder-
visningen i skolan som fanns 
förr har lagts på is. Vi hinner 
inte med det. Men workshops 
tillsammans med till exem-
pel räddningstjänsten kan vi 
vara med på om vi får veta i 
god tid innan, sade han.

Trygghet?
Frågorna handlade också om 
trygghet, vad som händer när 
man ringer 112 eller 114 14. 
När kommer det någon och 

finns det chans att få brott 
lösta?

– Polisen åker alltid på alla 
akuta larm och det är region-
ledningscentralen som ser 
till att patrullerna skickas dit 
de behövs.  Det är behoven 
som styr prioriteringarna. 
Priolistan går från akut till 
prio fem, som kan vara en 
anmälan om inbrott, sade 
Jakobsson och betonade att 
det alltid är av värde att an-
mäla ett brott. Att få en frek-
vens på brotten kan göra att 
de löses till slut. 

Han förklarade att det är 
mycket hårdare krav på be-

visning idag för att kunna 
lagföra någon och uppma-
nande till att DNA-märka 
sina ägodelar. Det är inte 
dyrt, men effektivt, menade 
Jakobsson.

– Det är ett gott samver-
kansklimat för oss här i Mel-
lerud. Ni har en bra inställ-
ning till brottsförebyggande 
arbete. Jag ser fram emot 
2018, avslutade kommunpo-
lisen Steve Sandén Johns-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tomas Björk, kommunpolis, Sten-Anders Jakobsson, t.f lokalpolisområdeschef och kommunpolisen Steve Sandén Johnsson besökte kommunfullmäktigemötet i onsdags.

Tre representanter för 
polisen i Östra Fyrbodal 
besökte kommunfull-
mäktigemötet i onsdags. 
– Nu går vi från föränd-
ring till förbättring, sade 
Sten-Anders Jakobsson, 
tillförordnad lokalpolis-
områdeschef om den om-
organisation som pågått 
sedan 2015.
Polisområde Fyrbodal består 
sedan omorganiseringen av 
tre lokalpolisområden; Väs-
tra Fyrbodal, Södra Fyrbodal 
och Östra Fyrbodal. Till det 
senaste hör Mellerud, till-
sammans med Bengtsfors, 
Dals Ed, Lilla Edet, Trollhät-
tan, Vänersborg och Åmål.

– Vi har skäligt gott be-
mannat nu och försöker ha en 
god täckning, men vi har 
kvar att rekrytera och jobbar 
på det. Först 2019 får den nya 
organisationen sitt genom-
slag, sade Sten-Anders Ja-
kobsson. 

Han hade med sig kom-
munpoliserna Steve Sandén 
Johnsson och Tomas Björk 
till mötet. De nämnde att 
polisen dagen innan hade en 
stor insats i Melleruds kom-
mun gällande trafiksäkerhet, 
ett medborgarlöfte som ta-
gits fram genom dialog med 
kommunen. 

Angående medborgarlöf-
ten nämnde Sten-Anders Ja-
kobsson också att kommun-
poliser har en viktig roll i det 
brottsförebyggande arbetet, 
genom täta kontakter med 
kommunerna, näringslivet 
och föreningar.

Steve Sandén Johnsson är 
kommunpolis i Östra Fyrbo-
dal, ett stort geografiskt om-
råde för en enda polis och han 
får nu stöttning i Mellerud 
och Dals Ed av kommunpo-
lisen Tomas Björk. Tomas är 
en extra kommunpolisresurs 
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Många nyanlända flyttar – men familjer 
stannar för att barnen trivs i skolan

Antalet nyanlända i Melle-
ruds kommun har sjunkit 
drastiskt. Det finns inga 
boenden kvar och många 
flyttar från kommunen. 
Trots det märker inte sko-
lan av någon minskning i 
antalet elever, tvärtom. 
Om detta och annat in-
formerades på kommun-
fullmäktigemötet den 22 
november.
Torbjörn Svedung, chef för 
arbetsmarknadsenheten, An-
ders Pettersson, kultur- och 
utbildningschef och Roger 
Granat, socialchef var på 
plats i Tingshuset innan kom-
munfullmäktigemötet.

– Tyvärr flyttar många 
ifrån oss, även de i etable-
ringen minskar, berättade 
Torbjörn Svedung och klar-
gjorde att med nyanländ 
menas en person som fått 
upphållstillstånd och befin-
ner sig i den två år långa 
etableringsfasen. 

Under den tiden får kom-
munen ersättning från staten 

för att tillhandahålla insatser 
enligt etableringslagen. 
Kommunens ansvar är att se 
till att det finns bostäder, er-
bjuda SFI och samhällsori-
entering och etablera barnen.

Torbjörn Svedung berät-
tade  att Melleruds kommun 
bedriver fler insatser än lagen 
kräver, till exempel arbetsin-
tegrerad integration, blan-
kettstöd, kommunikation 
och arbetsmarknadskun-
skap. Just nu jobbar man 
också med ”Låna en kompis” 
för att främja kontakter mel-
lan nya och gamla mellerud-
sbor. 

– 80 procent av de som gått 
klart etableringen har flyttat. 
Det kan bero på att många 
söker arbeten inom tjänste-
sektorn och de jobben finns 
inte här, sade Torbjörn 
Svedung.

I nivå med riket
Roger Granath kunde med-
dela att kostnadsläget per 
invånare i Mellerud ligger i 
nivå med riket. 

Nystartade 
jobbcaféet

Ett jobbcafé för arbetssö-
kande slog upp dörrarna 
för första gången förra 
tisdagen i arbetsmark-
nadsenhetens lokaler. Här 
fanns kaffe och bullar och 
massor av information 
att få för den som letar 
jobb. Dessutom uppskat-
tades caféet för att det är 
peppande att möta andra 
arbetssökande.
Runt fikabordet sitter Nawal 
Laham, Birgitta Dahlin och 
Marita Vackenfeldt och 
dricker kaffe. Birgitta och 
Marita söker jobb som admi-
nistratörer. Nawal vill jobba 
med barn. De tycker att jobb-
caféet är en bra idé. Här får 
man möjlighet att träffas och 
utbyta erfarenheter och 
knyta kontakter. 

Ebrahim Al Saadi, med 
skådespelarbakgrund i Syri-
en, tar en kopp kaffe med de 
arbetssökande svetsarna 

Ahmad Ramdoun och Alad 
Samara.

– Det är inte lätt att hitta 
jobb här i Sverige, säger han 
och betonar att han är öppen 
för alla sorters jobb, vilket 
som helst, bara han får jobba.

För information och 
coachning finns Johanna 
Topp, Lena Sehlberg och 
Roland Andersson från AME 
i Mellerud och Mahmoud 
Alsayes, arbetsförmedlare 
från Arbetsförmedlingen i 
Åmål på plats i jobbcaféet. 

– Det känns jätteroligt att 
så många kommit och verkar 
uppskatta caféet. Vi hoppas 
att det sprider sig att vi finns 
här och vi kommer också att 
bjuda in arbetsgivare hit till 
caféet för att möta de arbets-
sökande, säger Lena Sehl-
berg som är handläggare på 
AME i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nawal Laham, Birgitta Dahlin och Marita Vackenfeldt uppskattade jobb-
caféet hos AME. 

Mat-appar får folkhälsopris

Från vänster: Magnus Berntsson (KD), ordförande Regionfullmäktige, pristagarna från Hushållningssällskapet 
Väst; Margareta Frost-Johansson, Eleonor Schütt Cecilia Corin. Prisutdelare Gunnel Adler ordförande Folk-
hälsokommittén och Elisabeth Rahmberg folkhälsochef VGR. Foto: Helena Kryssman.

MatGlada receptappar 
från Hushållningssäll-
skapet Väst får Västra 
Götalandsregionens folk-
hälsopris 2017.
Apparna MatGlad och Mat-
Glad-helt-enkelt guidar ge-
nom matlagningen från bör-
jan till den färdiga 
måltiden.  Allting tillagas i 
kronologisk ordning steg-
för-steg så att både huvudrätt 
och tillbehör blir klara sam-
tidigt. Målet är att alla, oav-
sett förkunskaper, ska kunna 
följa ett recept på egen hand 
och lyckas. 

Folkhälsokommitténs mo-
tivering lyder:

”Vad är det som skapar 
nyfikenhet, ger inspiration 
och samtidigt ökar kunska-
pen om mat och hälsa? Jo, det 
gör apparna MatGlad och 
MatGlad – helt enkelt. De ger 
råd och praktiska tips, mat-
lust och matglädje både för 
de som kan läsa lätt svenska 
och de som använder film 
och tal istället. Att kunna laga 
och äta god mat tillsammans 
är livskvalitet!”

– Vi är så otroligt glada. 
Genom detta pris kan vi för-

verkliga vår önskan och 
ambition att nå ut med Mat-
glad-apparna till ännu fler, 
säger Margareta Frost Jo-
hansson, utvecklingsledare 
och projektledare för Mat-
glad.

125 recept
Appen ”MatGlad” innehål-
ler 125 lättlagade recept med 
stegvisa instruktioner för 
veckans alla dagar. Appen 
”MatGlad-helt-enkelt” ger 
användaren ledning genom 
hela matlagningen med hjälp 
av filmsekvenser och talstöd.

• Appen MatGlad är finan-
sierad av Arvsfonden.
• Appen MatGlad-helt-
enkelt, har producerats 
efter en vinst i Post- och 
Telestyrelsens Innova-
tionstävling 2015.
• MatGlad e-skola, har 
producerats efter en vinst 
av Kvalitetsmässans Svea-
pris 2015, som bästa inno-
vation inom E-hälsa
• 2016 fick MatGlad Arvs-
fondens Guldkornspris 
som bästa projekt inom 
området funktionsnedsätt-
ning.

KORTA FAKTA

–   Med hjälp av modern 
teknik ville vi underlätta 
matlagningen för människor 
som av olika skäl har svårt 
för att använda en traditio-
nell kokbok. Nu har apparna 
laddats ner över 125 000 
gånger och fått mycket större 
spridning än vad vi någonsin 
hade trott från början, säger 
Eleonor Schütt, matkonsult 
på Hushållningssällskapet 
Väst.

Båda apparna ”MatGlad” 
och ”MatGlad-helt-enkelt” 
är kostnadsfria och finns att 
ladda ner till smartphone el-
ler läsplatta. På webbsidan 
www.matglad.nu finns även 
en webversion.

 

Han berättade att social-
förvaltningen har fem extra-
tjänster för nyanlända som 
staten tar kostnaden för och 
att utvecklingen i svenska 
språket har varit fantastisk 
för dessa personer.

Hittills har åtta nyanlända 
fått fast anställning inom 
verksamheten och 30 har fått 
timanställning.

Fortsatt mycket elever
Anders Pettersson redogjor-
de för den enorma volymök-
ningen inom förskola, skola 
och vuxenutbildningen. 

Rådaskolan har ökat sitt 
elevantal med 25 procent, 
den högsta ökningen i Fyrbo-
dal. SFI har ökat med 440 
procent

– Lärarbrist i samband med 
det är en utmaning, Vi trodde 
elevökningen skulle plana ut 
när boendena stängde, men 
det har inte blivit någon 
minskning. Vi har en kon-
stant ökning ännu. De som 
stannar i Mellerud är familjer 
med barn. Vi har 60 barn i kö 
till förskolan, det kommer att 
vara 90 fram till sommaren. 
Vi söker akuta lösningar, 
sade Anders Pettersson.

Han berättade att alla lä-

rare arbetar på ett språkut-
vecklande sätt med eleverna 
och elever som vill har Ipads 
med studiestöd på moders-
mål därtill. 

Ett statsbidrag på en miljon 
för ökad jämlikhet används 
bland annat till ett integra-
tionsprojekt som ska locka 

flickor. (Till aktiviteterna på 
Stinsen kommer mest poj-
kar) En matlagningskurs och 
en bildkurs efter skoltid har 
lockat flickorna.

– Utmaningar vi ser framåt 
är att det fattas 60 000 lärare 
i Sverige. Det är det största 
bekymret vi har. Vi måste 

vara kreativa och vi måste 
kriga om lärarna. Så sent som 
idag har jag övertalat en 75-
årig lärare att ta över en ni-
ondeklass till läsårets slut, 
sade Anders Pettersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nyanlända barnfamiljer stannar i Mellerud medan andra nyanlända flyttar. Här en beskrivning av processen 
kring en nyanländ elev.
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Stämningsfull julmarknad

Lena och Gun Blücher hade mycket snyggt, som presenterades stilsäkert. 

Jan Berglöv som jobbat tio år på konditori visade hur marsipangrisar 
ska tillverkas. 

En av lotterivinsterna kammades hem av överlyckliga Gunvor Järpemark. Den andra vann Ingvar Asp. Anders 
Ljungqvist i bakgrunden, stod för underhållningen. 

Bertil Henriksson från Uddevalla sålde vildsvinskorv, älg- och rådjurs-
wurst, rökt fläskfilé och pastej från Axel´s Chark.

En lott som gör skillnad för många

Roger Magnergård, presschef på Postkodlotteriet, håller tummarna för att Melleruds invånare står på tur 
när vinsterna ska delas ut .

Siffrorna visar de mest gene-
rösa postnummerområdena i 
Melleruds kommun:
Totalt:   1 283 562 kr
464 32  179 295 kr
464 93  164 420 kr
464 92  162 312 kr
464 30  110 336 kr
464 50  102 471 kr
464 31  102 243 kr

Antal vinnare och total vinst-
summa under 2005 – 2016:
464 32 282  825 581 kr
464 93 245  860 599 kr
464 92 232  1 014 684 kr
464 30 282  555 128 kr
464 50 201  602 387 kr
464 31 230  424 640 kr

GENERÖSA POSTNUMMER

HUR MYCKET VANN 
POSTNUMREN?

Postkodlotteriet startade 
i Holland för 26 år sedan. 
2005 hoppade Sverige på 
tåget och därefter även 
Storbritannien och Tysk-
land. Fjolårets överskott 
på 1,1 miljard kronor har 
fördelats mellan 53 ideella 
organisationer som arbe-
tar för bättre villkor för 
människor, djur och natur.
Roger Magnergård, press-

chef på Postkodlotteriet, be-
sökte för en tid sedan Mel-
leruds Nyheter. Syftet var att 
informera om lotteriet som i 
dagsläget omsätter cirka tre 
miljarder kronor och har 
cirka en miljon kunder i Sve-
rige.

– Försäljningen av lotter 
ligger ungefär där vi har be-
räknat. Men självklart önskar 
vi fler kunder, men konkur-
rensen är stor. 32 procent av 
omsättningen går till ideell 
sektor, 40 procent går till 
spelarna och resten går till att 
göra TV-program och till lot-
terivinster. 8,3 miljarder 
kronor har gått till ideell 
sektor åren 2005 till 2016, 
berättar Magnergård.

Exempel på ideella organi-
sationer som får ta del av 
pengarna är Sjöräddnings-
sällskapet, Operation Smile, 
Rädda barnen, WWW, Röda 
Korset, SOS Barnbyar och 
Nordens Ark, som under 
2017 fått sju miljoner kronor.

– Förmånstagarna, de ide-
ella organisationerna, delar 
varje år på mellan fem och 
femtio miljoner kronor var, 
beroende på antal medlem-

mar och hur mycket organi-
sationen tar in via andra ka-
naler, säger Magnergård.

Att bli förmånstagare
Kriterierna för att bli för-
månstagare är man har ett 
90-konto, är med i FRII (Fri-
villigorganisationernas in-
samlingsråd) och är en ideell 
förening.

En av förmånstagarna är 
Postkodstiftelsen som stöttar 
projekt som främjar en posi-
tiv samhällsutveckling eller 
söker långsiktiga lösningar 
på globala utmaningar. Drygt 
750 projekt har fått ta del av 
överskottet från Postkodlot-
teriet och kunnat genomföras 
med stöd av Postkodstiftel-
sen.

Sedan 2007 har över 1,5 
miljarder kronor fördelats till 
projekt i civilsamhället, av 
olika storlek och karaktär, 
inom områdena människors 
levnadsvillkor, natur och 
miljö, kultur, samt idrott.
Några exempel är Brynäs IF 
(samverkan för att öka ung-
domars utvecklingsmöjlig-
heter), RFSL (för att öka 
medvetenheten om hbtq-rö-

relsens historia) och Wild-
hood Foundation (lokala in-
satser för att bekämpa 
tjuvjakt och bevara hotade 
djur).

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Novamedia Sve-
rige driver, på uppdrag av 
Svenska Postkodföreningen, 
Svenska Postkodlotteriet. 
Lotteriet finns för att gene-
rera pengar till ideell sektor, 
med visionen att bidra till en 

bättre värld. Kunderna har 
chans att vinna pengar varje 
dag tillsammans med sina 
grannar och överskottet från 
lottförsäljningen går till ide-
ella sektorn.

I lördags var det dags för 
den populära julmarkna-
den arrangerad av loppis-
gruppen i motorklubbens 
lokaler. Ett 20-tal utstäl-
lare fanns på plats.
Allt som hör till en riktig 
julmarknad erbjöds. Det sål-
des handstöpta ljus, tomtar, 
smycken, stickat, sytt, kera-
mik, must, kakor, bröd och 
mycket mer. 

För den hungrige fanns 
möjligheten att stärka sig 
med en tallrik tomtegröt eller 
en skinkmacka som servera-
des i caféet. 

Besökartalet hade passerat 
500 personer redan långt 
innan tomten skulle komma 

för att överraska barnen. Det 
slutade på 638.

Absolut nöjd
– Jag är absolut nöjd med 
besökarantalet i år, säger Liz 
Johansson, medlem i loppis-
gruppen. 

Även Mona Gustafsson 
som ansvarade för dagens 
caféverksamhet var nöjd.

– Det gick jättebra även för 
oss i kaféet. 150 kaffesugna 
besökare besökte oss bara 
under förmiddagen.

Tanja Mueller
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Bränsleförbrukning blandad körning: 6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 156 g/km (V90 T4 aut). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofi nans Bank, Volvo Serviceavtal, Vinterhjul och Volvokort 
med drivmedelsrabatt ingår. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter och Vovia försäkring tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Inclusive Billån: 20 % kontant, 84 månader. 4,95% ränta 5,06% effektiv ränta. Volvo Ser-
viceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Volvia försäkring tillkommer. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Reservation för tryckfel och slutförsäljning. Erbjudandena kan ej komb. med andra avtal/rabatter och gäller t.o.m 30 nov.

VOLVO V90: AWD OCH AUTOMAT TILL KAMPANJPRIS
Nu lanserar vi V90 med starka bensinmotorn T4 och automat till ett mycket attraktivt pris. 
Du som väljer diesel kan komplettera med automat och AWD till kampanjpriser. 

Prisexempel Pris Ord. pris Billån Privatleasing 

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

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

SNABB LEVERANS. BÄSTA PRIS. 
Fynda ny Volvo för snabb leverans. Slutförsäljning av modellår 2017.  
Du hittar komplett utbud på vår hemsida.

VINTERHJUL 4 900:-
Vinterdäck på Volvo Original aluminiumfälg.
Gäller vid beställning av ny Volvo t.o.m. 30 nov 2017. 

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 

Ed
Verkstadsvägen 3 

Lysekil
Förrådsvägen 1 

Dingle
Kustvägen 1 

Åmål
Vänersborgsvägen 17 

Strömstad
Tångenvägen 1 

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1 

NYA VOLVO V90 
T4 KINETIC AUTOMAT 

SISTA CHANSEN: 
KAMPANJPRIS 299 900:-

Stationshuset i Dals Rostock renoveras
Nu renoveras delar av 
stationshuset i Dals Ro-
stock. Byggnaden som är 
i halv skala pryder sin plats 
sedan drygt 17 år och har 
stått sig bra genom åren. 
Bara små underhållsåt-
gärder har gjorts hittills.
Det är bidrag från Dalslands 
Sparbank och från medlem-
mar i Stationshusföreningen 
som gör renoveringen möj-
lig. 

Olesens Bygg, Joakim 
Olesen och Magnus Ottos-
son, bytte reglar och takpapp 
i den bitande kylan förra 
veckan. 

När det är klart kan de nya 
drakarna, snidade av Leo 
Beodanis Zulueta, finsnicka-
re från Kuba, komma på plats 
på taket.

I det lilla stationshuset 
ryms stinsens bostad, med 
kaminer och kakelugnar i 

Joakim Olesen, Kerstin Ljungqvist och Magnus Ottosson vid stationshusets norra gavel. En ny drake är redan 
på plats.

Kerstin Ljungqvist, stationshusets upphovsmakare, med en av de nya 
drakar som snidats av Leo Beodanis Zulueta

halv skala och en riktig ved-
spis. Interiören är från 20-ta-
let.

Detaljerade ritningar
– Tore Edborg, son till stin-
sen på 1920-talet, gjorde 
detaljerade ritningar över 
hur det en gång såg ut och 
dem följde vi, berättar Ker-

stin Ljungqvist, stationshu-
sets upphovsmakare.

Huset är kopplat till gatu-
belysningen och är upplyst 
kvällar och nätter under den 
mörka årstiden. 

Fönstren pryds i adventsti-
den med adventsstjärnor och 
inne i stinsbostaden lyser en 
julgran. 

Kommunen placerar ännu 
en julgran några meter från 
husknuten, ett nytt granfäste 
har nyligen anlagts.

– Stationshuset har blivit 
väldigt populärt, skolklasser, 
barnfamiljer, pensionärer 
och turister verkar ha lika 

roligt därinne, konstaterar 
Kerstin.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Nya Röster-boken slutsåld efter fyra månader
Dalslands Litteraturför-
enings antologi ”Nya 
Röster”, med noveller och 
dikter skrivna på svenska 
av nyanlända unga kvin-
nor från Syrien, har väckt 
stort intresse över hela 
landet. Efter fyra månader 
är boken nu slutsåld. 
”Nya Röster” har fått många 
lovord, presenterats i radio, 

TV och tidningar landet runt, 
på en litteraturfestival i 
Norge och har mottagit flera 
hyllande recensioner – bland 
annat i Svenska Dagbladet, 
som skrev att boken har ”hög 
angelägenhetsgrad”. Boken 
är resultatet av en skrivkurs 
som hölls mellan augusti 
2016 och maj 2017 i Bokda-
gar i Dalslands Nordiska 

Litteraturhus i Åmål. Anto-
login släpptes på Bokdagar i 
Dalslands litteraturdagar i 
slutet av juli i ett fullsatt 
Kulturmagasin i Åmål, där 
antologiförfattarna Rawan 
Alzoabi, Latifah Chehab, 
Nour Chehab, Lama Jaber, 
Sara Mahrat, Sara Madwar, 
Fatima Salem och Maria 
Salem framträdde och läste 

ur boken. Redan första dagen 
hade boken sålt i över hund-
ra exemplar och intresset för 
den har varit fortsatt stort och 
nu, efter bara fyra månader, 
är bokens 800 exemplar slut-
sålda.

– Det är lika trevligt som 
chockartat, säger bokens re-
daktör Victor Estby, tillika 
kursledare och huvudansva-

rig för Bokdagar i Dalsland. 
Även om jag som erfaren 
författare, bokredaktör och 
journalist kunde se att tex-
terna hade höga litterära 
kvaliteter och att kursen och 
boken hade klart nyhetsvärde 
hade jag förstås aldrig vågat 
tro eller hoppas på det här 
resultatet. Det är så roligt för 
de unga, begåvade antologi-

författarna – de har kämpat 
så hårt och det är också gläd-
jande att projektet gett Åmål 
och Dalsland så mycket 
uppmärksamhet.

Litteraturföreningen pla-
nerar inte att trycka någon ny 
upplaga, utan tittar på om det 
går att göra boken tillgänglig 
i andra format.



Vår nya kommunchef skriver
... längtar efter att få börja

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

Kaffet smakar inbränt 
och bittert. Lysrörs-
ljuset sticker i ögonen, 
klockan är två på 
natten. Vi sitter där 
tillsammans en grupp 
glåmiga människor 
trötta och frustrerade. 
Pappersmaskinen har 
kört trasor i timmar 
och vi kommer inte på 
problemet.  Då brister 
en av medarbetarna 
trött ut – Det här inte 
gjort i en brödrost!

Vi andra brister ut 
i ett rungande skratt, 
ett nytt uttryck har 
myntats. Jag lutar mig 

tillbaka i stolen och känner långt inne i själen att här hör jag 
hemma. En riktigt go känsla sprider i kroppen. Men bruket lades 
(jag jobbade på Håfreströms pappersbruk i Åsensbruk) ner och 
vi skingrades. 

Jag började jobba i Vänersborgs kommun långt ifrån det jag 
hade gjort innan men ändå väldigt nära. Att arbeta inom det 
offentliga, få vara med att utveckla samhället, är något jag insåg 
att jag tycker väldigt mycket om. Faktiskt om jag ska vara riktigt 
ärlig brinner jag för det idag. Jag har aldrig ångrat mitt nya yrkes-
val fast jag har ibland saknat den där speciella gemenskapen som 
fanns på bruket. När något känns 
svårt och onåbart brukar jag idag 
säga att det här är inte gjort i en 
brödrost till mångas förvåning. Ett 
uttryck som följer mig idag och ger 
mig glädje och trygghet.

Efter åtta år i Vänersborgs kom-
mun har jag fått förmånen att få 
arbeta i Melleruds kommun som 
kommunchef. Jag har fått frågan, 
vad är det första du kommer göra 
som kommunchef, vad vill du ändra på? Mitt svar fortsätter vara 
att först vill jag lära känna medarbetare, kommunens verksamhe-
ter och näringsliv. För mig är det viktigt att ha en bra kunskap om 

kommunens ansvarsområden och 
vilka jag kan vända mig till för 
att få råd och stöd i olika frågor. 
För mig är att vara kommunchef 
att ha förmågan att tillsammans 
med andra medarbetare ge våra 
politiker pålitliga beslutsunder-
lag och sedan verkställa våra po-
litikers beslut.

Då jag blev intervjuad för job-
bet som kommunchef i Mellerud 
och nu när jag har fuskstartat, 
praoat som jag säger, har förnim-
melsen av den där känslan att 
höra hemma blivit starkare och 
starkare.
Men visst har jag tvivel. Kommer 

jag att klara jobbet bra? Har jag förmåga att leda arbetet i Melle-
rud? Men jag lutar mig mot hur en av mina stora idoler uttryckte 
det. "Utan tvivel är man inte klok."

Jag har blivit så överväldigande välkomnad och längtar efter att 
få börja ordentligt i januari.

Sophia Wikström
Tillträdande kommunchef

En dag i kommunens verksamheter
När många tänker på ”kommunen” tänker de i första hand på kommunhuset.  
Men i kommunhuset  arbetar bara cirka 5 % av kommunens anställda. Resten 
arbetar ute i de olika verksamheterna, i skolor och förskolor, på äldreboenden 
och med hemtjänst, på gator och i parker.  Här är lite av vad som pågick 
i kommunens verksamheter förra veckan.

På Kommunförrådet byter Fredrik Andersson däck på en av kommunens bilar. Totalt disponerar kommunen 68 bilar. De flesta används av hemtjänsten och hemsjukvården.

I Hunnebyn tömmer Bengt Karlsson järnskrotscontainern. Vid alla tömningar regist-
reras vikten på det som töms och varje vecka tas det fram statistik över hur mycket 
av varje fraktion som tömts.

Elever från Åsebro skola är på besök på Fagerlidshemmet och får veta hur det var att vara barn förr i tiden. På 

Fagerlidshemmet finns 44 boende.

På Ungdomshuset Stinsen pratar Elvira Olsson med en besökare som tittat in en stund efter skolan. Stinsen håller öppet fyra dagar i veckan, varav en är reserverad för flickor.
I Arbetsmarknadsenhetens jobbcafé samtalar Lena Sehlberg med ett par besökare. 

Jobbcaféet är öppet på tisdagseftermiddagar. Verksamheten började förra veckan.

Vid Älvan gör sig hemtjänstpersonalen redo för eftermiddagspasset. På bilden Gustav, 

Yvonne, Marita, Lotta och Anneli. Totalt är drygt 130 personer anställda inom kommunens 

hemtjänst. De besöker varje vecka cirka 330 äldre i kommunen.

På biblioteket hjälper Lennart Åberg Natalie Nilsson med att förnya några boklån. Biblioteket har cirka 60 000 
utlån per år, både böcker och andra media.

På Åsebro skola jobbar man hela året med värdegrunden utifrån de sju diskriminerings-

grunderna. Här har rektor Lena Andersson samlat alla mellanstadieelever på skolan för 

att presentera ett projekt man ska göra med anknytning till detta.

Individ- och familjeomsorgens familjebehandlare, Helena Hultman och Ulla Karlsson, planerar veckans insatser. Deras tjänster är relativt nya, men redan har de kontakt med närmare 20 familjer.

I panncentralen sotar Jan-Erik Stolth och Jörgen Alexandersson en av flispannorna. 
Panncentralen förser en stor del av centrala Mellerud med värme.

”Att utveckla 
samhället är 

något jag insåg 
att jag tycker 

väldigt mycket 
om”

”För mig är 
det viktigt att ha 
en bra kunskap 
om kommunens 

ansvarsområden 
och vilka jag kan 
vända mig till för 
att få råd och stöd 

i olika frågor.”



Vår nya kommunchef skriver
... längtar efter att få börja

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

Kaffet smakar inbränt 
och bittert. Lysrörs-
ljuset sticker i ögonen, 
klockan är två på 
natten. Vi sitter där 
tillsammans en grupp 
glåmiga människor 
trötta och frustrerade. 
Pappersmaskinen har 
kört trasor i timmar 
och vi kommer inte på 
problemet.  Då brister 
en av medarbetarna 
trött ut – Det här inte 
gjort i en brödrost!

Vi andra brister ut 
i ett rungande skratt, 
ett nytt uttryck har 
myntats. Jag lutar mig 

tillbaka i stolen och känner långt inne i själen att här hör jag 
hemma. En riktigt go känsla sprider i kroppen. Men bruket lades 
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att jag tycker väldigt mycket om. Faktiskt om jag ska vara riktigt 
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val fast jag har ibland saknat den där speciella gemenskapen som 
fanns på bruket. När något känns 
svårt och onåbart brukar jag idag 
säga att det här är inte gjort i en 
brödrost till mångas förvåning. Ett 
uttryck som följer mig idag och ger 
mig glädje och trygghet.

Efter åtta år i Vänersborgs kom-
mun har jag fått förmånen att få 
arbeta i Melleruds kommun som 
kommunchef. Jag har fått frågan, 
vad är det första du kommer göra 
som kommunchef, vad vill du ändra på? Mitt svar fortsätter vara 
att först vill jag lära känna medarbetare, kommunens verksamhe-
ter och näringsliv. För mig är det viktigt att ha en bra kunskap om 

kommunens ansvarsområden och 
vilka jag kan vända mig till för 
att få råd och stöd i olika frågor. 
För mig är att vara kommunchef 
att ha förmågan att tillsammans 
med andra medarbetare ge våra 
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och nu när jag har fuskstartat, 
praoat som jag säger, har förnim-
melsen av den där känslan att 
höra hemma blivit starkare och 
starkare.
Men visst har jag tvivel. Kommer 

jag att klara jobbet bra? Har jag förmåga att leda arbetet i Melle-
rud? Men jag lutar mig mot hur en av mina stora idoler uttryckte 
det. "Utan tvivel är man inte klok."

Jag har blivit så överväldigande välkomnad och längtar efter att 
få börja ordentligt i januari.

Sophia Wikström
Tillträdande kommunchef

En dag i kommunens verksamheter
När många tänker på ”kommunen” tänker de i första hand på kommunhuset.  
Men i kommunhuset  arbetar bara cirka 5 % av kommunens anställda. Resten 
arbetar ute i de olika verksamheterna, i skolor och förskolor, på äldreboenden 
och med hemtjänst, på gator och i parker.  Här är lite av vad som pågick 
i kommunens verksamheter förra veckan.

På Kommunförrådet byter Fredrik Andersson däck på en av kommunens bilar. Totalt disponerar kommunen 68 bilar. De flesta används av hemtjänsten och hemsjukvården.

I Hunnebyn tömmer Bengt Karlsson järnskrotscontainern. Vid alla tömningar regist-
reras vikten på det som töms och varje vecka tas det fram statistik över hur mycket 
av varje fraktion som tömts.

Elever från Åsebro skola är på besök på Fagerlidshemmet och får veta hur det var att vara barn förr i tiden. På 

Fagerlidshemmet finns 44 boende.

På Ungdomshuset Stinsen pratar Elvira Olsson med en besökare som tittat in en stund efter skolan. Stinsen håller öppet fyra dagar i veckan, varav en är reserverad för flickor.
I Arbetsmarknadsenhetens jobbcafé samtalar Lena Sehlberg med ett par besökare. 

Jobbcaféet är öppet på tisdagseftermiddagar. Verksamheten började förra veckan.

Vid Älvan gör sig hemtjänstpersonalen redo för eftermiddagspasset. På bilden Gustav, 

Yvonne, Marita, Lotta och Anneli. Totalt är drygt 130 personer anställda inom kommunens 

hemtjänst. De besöker varje vecka cirka 330 äldre i kommunen.

På biblioteket hjälper Lennart Åberg Natalie Nilsson med att förnya några boklån. Biblioteket har cirka 60 000 
utlån per år, både böcker och andra media.

På Åsebro skola jobbar man hela året med värdegrunden utifrån de sju diskriminerings-

grunderna. Här har rektor Lena Andersson samlat alla mellanstadieelever på skolan för 

att presentera ett projekt man ska göra med anknytning till detta.

Individ- och familjeomsorgens familjebehandlare, Helena Hultman och Ulla Karlsson, planerar veckans insatser. Deras tjänster är relativt nya, men redan har de kontakt med närmare 20 familjer.

I panncentralen sotar Jan-Erik Stolth och Jörgen Alexandersson en av flispannorna. 
Panncentralen förser en stor del av centrala Mellerud med värme.

”Att utveckla 
samhället är 

något jag insåg 
att jag tycker 

väldigt mycket 
om”

”För mig är 
det viktigt att ha 
en bra kunskap 
om kommunens 

ansvarsområden 
och vilka jag kan 
vända mig till för 
att få råd och stöd 

i olika frågor.”
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I BRÅLANDA
2 DECEMBER 2017

Kontakt 0730-267995 
www.evenstorpsgard.se

Vi finns på  
Brålanda julmarknad

LÖRDAG 2 DECEMBER
10 - 18 Julmarknad, butiker & Galleria öppet
1 1.00 Triolerna underhåller Ekumeniska kyrkan 
 Musikskolans elever spelar Storgatan
 Ponnyridning för alla barn Centrumparken
1 1.30 Julgranen klädes Torget
12.00 Lunchmusik med Draget 
12.30 Tävlingsdax Del 1 ”Tomteklassikern”
13.00 Tomteorkestern underhåller
13.30 Tävlingsdax Del 2 ”Tomteklassikern”
14.15 Julallsång med Annika Jorstig & Sagan om Trötatomten
15.00 Melleruds lucia
15.30 Lilla Bandet & presentation av tomtetåget
16.00 Sveriges längsta tomtetåg
Dans kring granan & godispåse till alla barn
20.00 - 01.00 Hemvändarfest med knytkalas
Åttersrud bygdegård - Dans till Fagerströms orkester -
Endast förköp biljett

SÖNDAG 3 DECEMBER
10.00 Julgranssafari i Rökila
11.00 Adventsgudstjänst i Sundals Ryr kyrka
 Adventsgudstjänst i Ekumeniska kyrkan
16.00 Adventsgudstjänst i Brålanda kyrka

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Lördag 2/12 kl 10.00-16.00
Julmarknadsöppet i  
Sinnenas Hus
Välkommen in på fika och värme

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Fjord 40 delar. 
Ord. pris 2.299:-
Extrapris 1.099:-Tina 53 delar  

Ord. pris 3.099:-
Extrapris 1.499:-

JULKLAPPSTIPS!

20%
rabatt  
på glas

Rund gryta 4,2 liter 
Ord. pris 2.349:- Extrapris 1.749:-
Gäller t.o.m. 15/12

Line, Chateau
och Intermezzo

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

Välkomna till lilla varuhuset i Brålanda
Julklappar till små & stora!

Hemelektronik & Kontorsvaror. Leksaker & Böcker.
Presenter & Juldekorationer!

Järnvägsgatan 3, BRÅLANDA
www.westlundhouse.se
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25-årsjubileum
ÖPPET HUS

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

Specialerbjudande  
på nedanstående varumärke En gåva till alla kunder

Vi bjuder alla kunder på kaffe 
och tårta samt en liten present

Fredag 1 dec 9-18 • Lördag 2 dec 10-15

BRÅLANDA GALLERIA

Storgatan 15, Brålanda Tel. 070-313 96 01

Kom in och överraskas av  
ett makalöst utbud

Här löser vi dina klapproblem!

Närproducerad honung och andra produkter 
gjorda av honung, bivax och örter.

Återförsäljare av biredskap.

Gallerian
Tel: 073-158 60 04 

lördag kl 10-14  
tisdag kl. 16-19

Har ni stenskott eller 
sprucken vindruta?  
Vi både reparerar och byter vindrutor 

 åt de flesta försäkringsbolag.

Göteborgsv. 11, Brålanda
 Jimmy, 070-781 52 81, jimmy@wressel.se

PÅ MED LUVAN!

En och annan lucia brukar smyga sig in bland tomtarna.

Lördagsöppet 2/12 kl. 10-14

20% 
på valfri vara

Gäller även julsampack! 
Endast denna dag på Hjärtat Brålanda

Du hittar oss på julmarknaden tillsammans med 

Medpro Clinic har vi ”Nalledoktor” och Nalleapotek”

Vårdcentralen Brålanda • Öppettider: vard 9-17, lunchstängt 12.30-13.30
apotekethjartat.se

Barnmeny
inkl. läsk & glasspinne fr. 49:-

Vid E45 i Brålanda     Tel. 0521-306 40      www.rasta.se

2 för 1   Schnitzel 139:-
med stekt potatis och rödvinssås

inkl. dryck, sallad, bröd, ka� e och dessert

Schnitzel 139:-

2 för 1
Lördag 2/12
2 vuxna + 2 barnäter för188:-

I BUTIKEN:  
Tävlingar 
med goda vinster

Tomtepåse 
(godis & dricka) 49:-

Nu är det dags att ta på sig tomteluvan och bege sig 
till Brålanda. Det världsberömda tomtetåget fyller 65 
år och tusentals besökare kommer att fylla Brålandas 
gator.
2017 är det den nybildade föreningen Jul i Brålanda som 
arrangerar julmarknad och tomtetåget, i nära samar-
bete med företagarföreningen, Vänersborgs kommun 
och Lions. 

Föreberedelserna har involverat en mängd engage-
rade brålandabor. Bland annat har ett nytt tomtetågs-
ekipage byggts efter ritningar av elever i Brålanda skola. 
Allt granris som behövs för bodar och den magnifika 
julbocken har traditionsenligt klippts i skogen hos Gösta 
i Kräppersrud av lionsmedlemmar och deras familjer. 

Och nu händer det. Från lördag förmiddag och 
framåt fylls Brålanda med musik och aktiviteter på 
många platser. Fram till kvällens dans i Åttersrud  byg-
degård finns det något för alla att se, höra och uppleva.
Brålandaandan sprakar en helg som denna.

– Jag hoppas att så många som möjligt tar sig en tur 
hit, säger Jeanette Rosenvold, ordförande i Jul i Brålanda.

Tack för ert stöd under säsongen

God Jul & Gott Nytt År
önskar
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Lions Club, Brålanda har 
haft månadsmöte i november 
inför årets julmarknad. Mö-
tet inleddes av president 
Roland Smedbäck med att 
hälsa den näst intill hundra-
procentiga medlemsskaran 
välkommen. Därtill besöktes 
mötet av representanter från 
Lions, Mellerud. 

Skrivelser kring den 
världsomfattande diabetsin-
samlingen, ”De glömda bar-
nen”, bidrag till Tullverkets 
sökhundar och Vinterskogs-
lägret vid Flämslätt för ung-
domar med funktionsvaria-
tion behandlades.

Månadsmötet handlade 
därefter om klubbens omfat-
tande förberedelser inför 
julmarknad och tomtetåg 2 
december. Fordon har fär-
digställts och ett nytt ekipage 
har byggts efter en idé av en 
av Brålanda skolas klasser, 
som för detta kommer att få 
en uppmuntran. Granris har 
samlats in till den 3,5 meter 
höga bocken, julkärvar kom-
mer att säljas och knallar och 
försäljare har kontaktats. 
Därtill kommer i samverkan 
med Lions, Mellerud Melle-
ruds lucia att delta på mark-
naden.

 Beslut togs därefter om att 
skänka 10 000 kronor till 
Barnavdelningen på NÄL,  
3 000 kronor till inköp  av en 
vattenpump till en by i Tan-
zania och att bidra med 3 000 
kronor till dansaren Pauline 
Strandbergs nationella och 
internationella resor.

Efter att ”Årets Brålanda-
bo” utsetts och presidenten 
läst upp Anna Forsebos tack 
till Lions, Brålanda för bidra-
get till den lokala diabetesin-
samlingen avslutades mötet.

Dennis Carlsson 

FÖRENINGSREFERAT

Historiska vingslag

Lars Brink berättade bland annat om historien bakom Karolinerleden 
och Karolinerstugan vid förefraget i Brålanda.

Dalslandsprofilen Lars 
Brink höll måndagen den 
20 november ett välbe-
sökt föredrag i det gamla 
stationshuset i Brålanda 
på inbjudan av Sundals 
Släktforskare. 
Brink berättade hur han och 
några unga kamrater inom 
NTO-föreningen Enighet i 
Skållerud var intresserade av 
både historia och natur. Un-
der sina vandringar  på 
Kroppefjäll i början av 
1960-talet stötte de på gamla 
gravrösen efter Karl XII:s 
fälttåg mot Norge. 

Man beslutade sig för att 
rusta upp den gamla färdvä-
gen och bildade en karoliner-
kommitté inom föreningen. 

I samarbete med den kände 
hembygdsskalden Karl 
Karlsson och Olof Ljung 
med flera tog kommittén sig 
även an uppgiften att arrang-
era en stor marsch på denna 
led, som man gav namnet 
Karolinerleden. Skansen 
kontaktades och de skickade 
efter ett antal karolinerdräk-
ter. Iklädda dessa åkte man 

runt i landskapet, lät sig fo-
tograferas i olika tidningar 
och gjorde på så sätt reklam 
för arrangemanget.

Stora skaror
Klockan 8.30 på pingstdagen 
1961 hade det samlats stora 
skaror människor vid Edstor-
pet nära Stampen i Ör för att 
tillsammans marschera den 
iordningställda leden över 
Kroppefjäll till Järbo. Kom-
minister Harald Johansson i 
Dalskog höll öppningsanfö-
randet och läste ur Karl XII:s 
bibel. En portal hade rest på 
platsen. Godis, dricka och 
korv fanns till salu. 

Uppemot tusen personer 
vandrade över fjället. Delta-
garna tog paus vid Hästskot-
järn där det redan fanns pla-
ner på att bygga en raststuga. 
Väl framme i Järbo hade yt-
terligare ett par tusen perso-
ner mött upp för att beskåda 
det krönikespel som NTO:s 
amatörteater satt upp med 
Frits Johannesson i rollen 
som Karl XII. 

Hela skaran tågade sedan 

vidare till Grönebacke där 
Ödskölts hembygdsgille 
bjöd på ärtsoppa med fläsk 
och smörgås. Karolinermar-
schen genererade ett över-
skott på 800 kronor som blev 
grundplåten i finansieringen 
av Karolinerstugan som in-
vigdes den 2 september 1962 
av Sven Malm från Länssty-
relsen i Vänersborg. 

Bildades en förening
En särskild förening, Fören-
ingen för Kroppefjälls Vand-
ringsleder, bildades för att 
röja och hålla uppe leder på 
Kroppefjäll och för att under-
hålla och hålla raststugan 
öppen. Den 23 januari 1965 
gick så startskottet för det 
första av många karoliner-
lopp på skidor, motsatt väg 
över Kroppefjäll, från Järbo 
till Karolinerskolan i Dals-
Rostock. Detta i samarbete 
med OK Kroppefjäll.

Sedan dess har det blivit 
allt glesare mellan Karoli-
nerloppen i takt med att vi 
fått varmare vintrar. Det har 
också visat sig svårt att få 
tillräckligt med frivilliga för 
att kunna iordningställa och 
upprätthålla flera leder på 
Kroppefjäll. 

Karolinerleden har bytt 
namn till Karl XII:s väg och 
föreningen har bytt till För-
eningen Kroppefjälls Vand-
rare (FKV). 

FKV gör ett förtjänstfullt 
arbete med att sköta leden 
och stugan som fortfarande 
är omtyckta besöksmål och 
föreningens torsdagsvand-
ringar samlar stora skaror 
sommartid.    
Text och foto: Mikael Hansson

Fick gåva av Odd Fellow

FUB Vänersborg-Södra Dals representanter Yvonne Karlsson och Anneli Johansson besökte Odd Fellowlogen 
147 Brette för att ta emot en gåva till föreningens ungdomsverksamhet. Foto: Gunnar Olsson.

FUB Vänersborg-Södra Dal 
fick ett bidrag till sin ung-
domsverksamhet av Odd 
Fellowlogen 147 Brette i 
samband med logemötet 
den 1 november. 

Övermästare Lars Brander 
överlämnade gåvan och gav 

en kort sammanfattning av 
Odd Fellowordens verksam-
het och syften.

Vid den efterföljande ge-
mensamma måltiden infor-
merade ordföranden Yvonne 
Karlsson om FUB:s verk-
samhet och svarade på frågor 
från logebröderna. 

Odd Fellowlogen i Vä-
nersborg samlar varje termin 
ihop en brödragåva som ges 
till en lokal organisation. 

Det kan antingen vara som 
hjälp till någon ungdoms-
verksamhet eller som stöd till 
utsatta i samhället.

Julosten är ystad:

Den hemystade osten 
intar hedersplatsen på 
julbordet både i Östra Få-
gelvik och Frändefors, när 
papporna med högtidlig 
min öppnar ostarna till 
frukost på julaftonen. 
Hemmagjord ost på julbor-
det är ett lika viktigt ”måste” 
som griljerad skinka. Tradi-
tionen från mormor och 
mormorsmor förs vidare.

Redan på allahelgonahel-
gen har syskonen Lars 
Krantz och Lena Fries med 
barn och barnbarn träffats, 
tre generationer där den 
äldsta är drygt 70 och den 
yngsta nyss fyllda tre år, för 
att ysta ostar av 60-70 liter 

Två julostar om vardera tre kilo är 
resultatet av 60 liter närproduce-
rad mjölk.

Förr en nödvändighet – 
i dag en lyxig familjetradition

Emma och Elsa Krantz samlar upp ostmassan.

Marita Krantz redo att bära in 60 
liter komjölk.

mjölk direkt från en bonde i 
grannskapet. 

De har träffats i byn  Binäs 
i sydvästra Frändefors, där 
Lars och hans fru Marita bor 
bredvid syskonens föräldra-
hem. Lena har rest från 
Värmland, där hon slagit ner 
sina bopålar och barn och 
barnbarn kommer från trak-
terna kring Göteborg, där 
både Lars och Lenas barn 
bosatt sig för studier och ar-
bete. 

Förr ystade man ostar, när 
man hade överskott på mjölk 
från egna kor som fanns snart 
sagt på varje torp. Nu måste 
mjölk efterlysas, inte många 
mjölkbönder finns kvar. 

I ”socknen” Frändefors 
finns endast två och då hand-
lar det om stora gårdar med 
hundratalet kor vardera. Det 
är inte oviktigt att mjölken 
kommer direkt från kossor. I 
pastöriseringen går bra bak-
terier förlorade. Förr kom 
kvinnorna i grannskapet 
samman med var sin kanna 
nysilad mjölk och så ställde 
de till ystöl; ett trevligt sätt 
att träffas för kombinerat 
arbete och kaffekalas. 

Sätter en ära
Lars och Lena sätter en ära i 
att föra traditionen med 

julostar vidare från mamma 
Elsa som i sin tur hade lärt 
sig av sin mamma Anna på 
1920-talet. Mamma Elsa dog 
för tre år sedan och nog kän-
ner familjen av att Elsa från 
sin himmel håller ett vakande 
öga över ystningen. 

Är mjölken lagom upp-
värmd när ostlöpen ska i? 
Hur ska rutorna dras i ost-
massan så att vasslen och 
massan skiljer sig åt? Hur 
ofta måste varm vassle hällas 
över ostformen? Klämmer vi 
tillräckligt hårt? 

Frågorna som mamma 
Elsa hade svar på i sina ”ny-
por”, får nu svägerskorna 
Lena och Marita själva be-
svara.

I väntan på julafton ska 
ostarna torka, de ska bytas på  
med torra trasor flera gånger 
om dygnet den första tiden, 
innan de är tillräckligt torra 
för att klara sig själva.

Ett är då säkert: när ostfor-
marna är fyllda och ostmas-
san slut i de stora baljorna, 
ska ”ostesupen” intas, oftast 
i form av ett litet glas god 
likör. 

Sedan inväntar vi julhel-
gen och bevakar noga hur 
ostarna utvecklas. Skulle den 
minsta antydan till mögel 
dyka upp gäller det att gnida 
in skalken med den finaste 
spriten som finns i hemmen. 
Det sägs visserligen att det 
också fungerar att gnida in 
med salt – men den risken har 
vi inte tagit.

Lena Fries

Brålanda • Frändefors
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Fullt hus på visning i Erikstad

Det är näst intill tradition 
att när höstens mest hek-
tiska tid är över och det 
börjar närma sig juletid, då 
slår Axima upp portarna 
och bjuder sina kunder på 
butiks- och kvällsvisning 
med mat och kaffe. Inget 
undantag detta år och 
många tog tillfället i akt.
Förra veckans ”öppet hus” 
uppskattades av såväl säljare 
och anställda som besökare. 

– Det blir mer tid för både 
kund och säljare på detta sätt, 
understryker två av de an-
ställda i Erikstad, Anders 
Berg och Anders Karlsson. 

– Det är en lite lugnare tid 
nu och att kunna träffas så här 
över en bit mat blir mer av-
slappnat för alla. Och så är 
det väldigt bra med maskiner 
och representanterna på 
plats, tillägger de och kun-
derna tvärs över bordet 
Tommy Svensson och Gun-
nar Karlsson håller med.     

Lantbruket är basen
He-Va, Överum, Polaris, 
Närlant, New Holland och 
Case IH hade representanter 
tillgängliga denna kväll och 
besökarna passade på att få 
information.  I butiken var 
det tio procent på allt och det 
såldes exempelvis många 
värmare. Alla lät sig också 
väl smaka av maten, som 

Mats Johansson, till vardags säljare i Grästorp, pratar traktorer, här om en New Holland, med kvällens mat-
leverantör Håkan Larsson.

Morgan Broberg i samspråk med två av kvällens besökare.

Maten smakade bra och det var god stämning runt borden.

Lille Charlie Eriksson gillar traktorer och maskiner, men framförallt däck!

Säckpipespelare samlades  
hemma hos Alban Faust

Helgen som gick var det 
livlig aktivitet i det gula 
huset i Frestersbyn där 
Alban Faust, riksspelman-
nen och instrumentmaka-
ren bor och verkar.
En kurs i säckpipa hölls och 
det kom musiker från halva 
Sverige och även Norge.

Endast en av dem hade inte 
köpt sitt instrument av Alban 
Faust och nästan alla var ti-

digare hans elever.
– Jag har inte haft work-

shop på många år, nu var det 
verkligen dags, säger Alban.

Deltagarna anlände under 
fredagkvällen och de åt, sov, 
spelade och pratade till på 
söndag.

– Vi har provspelat, tränat 
skalor och haft teori kring 
skötseln av instrumenten, 
berättar Alban på lördag-

kvällen mellan att middagen 
avslutats och spelandet ska 
fortsätta igen.

– Vi är alla musikfantaster 
som gillar folkmusik och 
historisk musik. Säckpipan 
är ett alldeles speciellt instru-
ment som griper tag i hjärtat, 
säger David Tell som rest till 
Frestersbyn från Stockholm. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Alban Faust med några av sina kursdeltagare under helgens tvådagarskurs i säckpipa i Frestersbyn, Ör.

kom direkt från Håkans Bar 
och Festvåning i Brålanda.                                                                                                                                      

– Basen i vår försäljning är 
större maskiner avsedda för 
lantbruket, säger Morgan 
Broberg. Han tillägger;  

– Men det är många fler 
som har behov av samma typ 
av maskiner, såsom kommu-
ner, landsting, kyrkogårds-
förvaltningar och fastighets-
bolag, alla är de våra kunder. 
På privatsidan kan vi erbjuda 
allt från gräsklippare till fyr-
hjulingar. Morgan berättar 
också att det sålts otroligt 
mycket gräsklipparrobotar 
den sista tiden. Även motor-
sågar är populärt. 

Snart dags för  
25-årsjubileum
När vi tittar tillbaka på hur 
det hela startade, så avslöjas 
snabbt att det börjar bli dags 
för jubileum. Morgan star-

tade upp Erikstad Maskin-
service 1993 och på den vä-
gen är det. Då var han själv, 
i dag är de 14,5 anställda i 
Erikstad. Från att vara en 
serviceverkstad kom försälj-
ningen in i bilden efter ett 
tiotal år. 

– När det gäller försäljning 
så är vi beroende av bra om-
sättning. Vi har stor mark-
nadsandel på skördetröskor, 
men avansen överhuvudta-
get är inte så stor. Därför är 
också servicen och verksta-
den mycket viktig och här 
krävs personal med rätt ut-
bildning och kompetens, det 
ställs högre krav idag än tidi-
gare. Det är väldigt mycket 
teknik i dagens traktorer, 
mycket ska utföras med pre-
cision varför det exempelvis 
finns GPS i dem, förklarar 
Morgan.  

Efterfrågan på mekaniker
Verkstads- och fordonsme-
kaniker är ett bristyrke för 
närvarande. Man har haft ett 
lyckat samarbete med 
Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud och lärlingspro-
grammet där. Utav tre lär-
lingar är nu två anställda i 
företaget. Även från den 
fordonstekniska utbildning-
en på Birger Sjöbergsgymna-
siet i Vänersborg tar man 
emot praktikanter.

Upptagningsområdet för 
Axima i Erikstad är hela 
Dalsland plus Årjäng- och 
Säffleområdet. Detta åter-
speglades också i kvällens 
besökare, som representera-
de området bra.

Ing-Marie Norrman



MELLERUDS NYHETER22 ONSDAG 29 NOVEMBER 2017

Firar jubileum med egen bok 
Nya Stugföreningen Sun-
nanå blir i år 30 år. Detta 
firar man med att ge ut en 
bok som bygger på små 
berättelser och minnen 
om alla de 23 stugorna som 
nedtecknats av stugägar-
na själva. Boken ges ut i 80 
exemplar.
Den skulle varit klar redan 
för flera veckor sedan, men 
problem på tryckeriet har 
gjort att man fått vänta. 

Nu är den dock här och i 
lördags kunde alla i Nya 
Stugföreningen i Sunnanå 
hämta ut sina böcker. Det är 
en liten trevlig bok med små 
berättelser och minnen kring 
varje stuga. Den inleds med 
en krönika av föreningens 
ordförande, Gunnar 
Engqvist.

Engqvist inleder med att 
berätta om varför föreningen 
kom till. Att det var när tan-
karna om att köpa loss stug-

Eva Nilsson och Elisabeth Norén har hämtat ut sina beställda böcker.

Stugföreningens ordförande Gunnar Engqvist är mycket nöjd över att 
bokprojektet nu äntligen är i hamn. 

Från Dalsland till Tanzania
I samarbete med Vux-
enskolan anordnade 
Mellerud-Holms-Järns 
Hembygdsförening tors-
dagen den 9 november en 
träff där Bertil Wennberg 
berättade om en intres-
sant resa över tid. Från 
mejerinäringen i Dalsland 
till massajernas mejeri-
projekt i Tanzania. 
Bertil Wennberg håller gärna 
föredrag om hur massajerna 
startade sin mejeriproduk-
tion, från hur det hela började 
för 20 år sedan fram till i dag.

Eftersom han är född i 
Åmål och hans far var meje-
rist i Mellerud i många år, 
passade han nu också på att 
berätta lite om gamla tiders 
mejerinäring på Dal. 

1968 slogs mejeriet i Åmål 
samman med mejeriet i Mel-
lerud. På den tiden fanns fyra 
mejerier i Dalsland; Bengts-

fors, Färgelanda, Brålanda 
samt Mellerud som slog igen 
sina portar 1979. 

Fram till början av 70-ta-
let, då dagens mjölktanks-
hämtning på gårdarna star-
tade så smått, var det 
mjölkbordens tid. Här berät-
tar Wennberg om hur tungt 
och slitigt arbetet var med att 
”slänga” mjölkflaskorna. 
Det kunde också finnas de 
bönder som inte skötte sina 
mjölkbord utan det var för-
enat med stor fara att hoppa 
ner på dem. Det hände också 
vid något tillfälle att någon 
mjölkkörare till slut ilsknade 
till och såg till att något 
mjölkbord helt försvann, där 
bonden inte, trots påpekan-
den, renoverat. Då blev det 
ju tvunget att bli ett nytt till 
slut. 

– Har ni sett filmen Mid-
vinterduell, så vet ni vad jag 
menar, säger Bertil Wenn-

berg och skrattar. Han berät-
tar också om vilket motstånd 
det var till en början när 
tankhämtningen startade. 
Här var Mellerud tidigt i 
startgroparna.

Gillade svenska filmjölken
Bertil Wennberg lydde inte 
sin fars råd om att låta bli 
mejerinäringen, då det enligt 
denne innebar för mycket 
flytt. Han utbildade sig till 
livsmedelsingenjör och slu-
tade som produktionschef på 
Grådö Mejeri i Dalarna. 

1997 kom en grupp mas-
sajer på studiebesök till 
Grådö, i samband med en 
folkmusikfestival i Falun. 
De hade fattat tycke för den 
svenska filmjölken. Massa-
jerna är ett nomadfolk, som 
till skillnad från andra afri-
kanska folk, har komjölk 
som sitt viktigaste livsmedel. 

Det kom sedan att dröja 

Bertil i Handeni där ett nytt mejeri startats och massajerna utbildats i hur man gör fil, yoghurt och ost. Foto: Privat.

Bertil Wennberg tillsammans med en grupp massajer i Handeni, Tanzania. Foto: Privat.

tolv år tills massajernas höv-
ding hörde av sig och frågade 
om Wennberg ville bli deras 
rådgivare, då de planerade att 
bygga ett mejeri. Och på den 
vägen är det. 2011 stod det 
första mejeriet klart i Enga-
ruka. Därefter har ytterligare 
tre tillkommit. Fukeni på 
massajstäppen vid slutt-
ningen av Kilimanjaro är det 

tomterna från kommunen, 
som det hela började. Detta 
var således 1987 och redan 
den 25 oktober 1988 togs 
beslutet i Melleruds kom-
munfullmäktige att försälj-
ningen av tomterna kunde 
påbörjas. 

Efter tre år hade de flesta 
av stugföreningens medlem-
mar friköpt sina tomter, men 
det dröjde fram till 1995 
innan alla var klara. Härefter 
har det rullat på med olika 
frågor för styrelsen att ta tag 
i. Elström, kommunalt som-
marvatten och kommunalt 
avlopp är några.

Byggda av järnvägsvagnar
Det berättas att flera av stu-
gorna från början är byggda 
av gamla järnvägsvagnar, 
såsom en på Lillholmen, där 
det i boken beskrivs hur man 
forslade ut järnvägsvagnen 
över isen med släde och vagn 
i mitten på 30-talet. Andra 
beskriver hur de med pråm 
fått frakta virke och annat när 
de behövt bygga om och re-
novera sina stugor. 

En episod från ombyggna-
den av Erlandsrud 2:248 på 
senare tid, berättas så här; 
”Med tiden har vi blivit duk-
tiga på att köra flotte, men det 
började med att vi kom i drift 
med ett virkeslass mitt inne i 
hamnen och en norsk segel-
båt trängde sig förbi för att 
lägga till vid gästbryggan. 
Att vi inte tryckte sönder hela 
hans båt var ren tur. Men 
norrmannen förstod aldrig 
allvaret och hejade glatt”. 

Historier
På Brännholmen 6 firades 
bröllop 2005 med dans på 
bryggan och goda vänner. Ett 
minne för livet för stugans 
ägare som också beskriver 
olika kontraster. 

”Under alla våra år på ön 
har vi bott i en av världens 
största städer. Myller av 
människor, storstadsbuller, 
avgaser, stress och jäkt, 
dumplings och grönt te” kon-
tra ”Efter 20 timmars resande 
byts livet i storstaden ut mot 
rördrom, frisk luft, dagg i ett 
doftande gräs, Biff Ryberg 

med hel äggula och en Mel-
lerud klassiska Ale”.

I boken finns flera bilder 
som visar hur stugorna sett ut 
från början och hur de ser ut 
idag. Här finns också bilder 
från såväl fiske som festlig-
heter. En dikt ur en dagbok 
på Brännholmen efter en 
sammankomst någon gång 
på sent 1970-tal lyder:  

”Vi kom över sjön för att 

skåda den fägring, som blott 
på avstånd vi sett som en 
hägring. Men illa det var att 
det ren blivit höst och öns 
sköna kvinnor nu dolt sina 
bröst. Vi djupt beklagar vi 
som gillar topplösheten, men 
äter och dricker och sväljer 
förtreten”. 
 Ing-Marie Norrman

största. Alla drivs som an-
delsmejerier, kooperativ. I 
spåren av mejerierna har det 
sedan också byggts apotek 
och sjukstugor i de här om-
rådena. 

– Första gången jag åkte dit 
hade jag frystorkade fil- och 
yoghurtkulturer med mig. 
Jag kom igenom tullen trots 
att kulturerna var i pulver-
form. Jag brukar ha med mig 
massor av utrustning och 
andra saker när jag reser ner, 
säger Wennberg, som från 
början lärde ut mejeriproces-
sen och vikten att vara nog-
grann med hygienen till tolv 
massajer, både kvinnor och 
män. 

Började i liten skala
Bönderna levererar mjölken, 
direkt från kon, i kärl av ka-
labascher, som rymmer två 
till fem liter. Man har gått 
från tio leverantörer till 200 
på sju år. Numera har man 
också mjölkbilar, små vag-
nar med tunnor på, dragna av 
åsnor. I mejerierna tillverkas 
fil, yoghurt, ost och creme 
fraiche. På senare tid har man 
också börjat med smör. 

– Från början var det vik-
tigt att börja i liten skala, 

efter deras förutsättningar. 
Idag arbetar flera personer på 
mejerierna. Det innebär att 
inte bara bönderna får del av 
de pengar som mejeriet ge-
nererar, utan flera i området. 
Man säljer mycket ost, fil och 
yoghurt till större städer, det 
går bra för dem. Ett projekt 
som gällde frukost till skol-
barn blev genom mjölkens 
suveränitet också mycket 
lyckat, berättar Wennberg.

På frågan om hur det hela 
finansieras, så svarar Wenn-
berg att för hans del är det 
ideellt arbete. 

–  Jag får ihop pengar ge-
nom att hålla föredrag om 
mina projekt i Tanzania. Ut-
rustningen som jag tar med 
ner är sponsrad, mycket från 
Grådö Mejeri. Jag har även 
fått ett stipendium som 
täcker en del mina resekost-
nader, säger Wennberg.  

– Kontakterna, utveck-
lingen och att kunskapen 
sprids vidare är värt mer än 
pengar. Glädjen att få sprida 
kunskap betyder oerhört 
mycket, avslutar Wennberg. 

Om några veckor bär det 
av igen till Tanzania, julen 
kommer att firas där.

Ing-Marie Norrman
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STOR KAMPANJ 
PÅ LAGERBILAR
SPARA UPP TILL 164.000 KR

NU GÖR VI PLATS FÖR KOMMANDE MODELLER. Under begränsad tid har du möjlighet att köpa en riktigt välutrustad BMW till 
ett riktigt bra pris och till extra förmånlig ränta. Se alla våra bilar på biliagroup.se eller kom in till oss redan idag, välkommen!

VINTERHJUL
PÅ KÖPET
BMW Orginal vinterhjul. Gäller utvalda, 
nya lagerbilar både till privatpersoner och företag.

1,95% 
RÄNTA
Gäller privatpersoner vid köp av 
nya och begagnade lagerbilar.

3 ÅRS
FRI SERVICE
Alltid med BMW – Fri Service i 3 år
/ 8.000 mil.

Vinterhjulen som ingår till nya lagerbilar är utvalda BMW Originalhjul, de flesta utan Run flat-däck. Gäller så länge lagret räcker, senast 2018-01-07. Bilarna på bild är 3-serien. Med reservation för slutförsäljning och  tryckfel.
Finansiering via BMW Financial Services.

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter 
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss 

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås 

Trollhättan • Uddevalla

Tillsyn av enskilda avlopp 
är viktigt för rent vatten
Klargöranden med anled-
ning av artikel om avlopp 
av Karin Åström i Melle-
ruds Nyheter 22 novem-
ber.
Karin Åströms artikel i Mel-
leruds Nyheter den 22 no-
vember om bland annat en-
skilda avlopp innehåller 
tyvärr ett flertal uppgifter 
som vi tycker behöver bemö-
tas och klargöras. En stor del 
av artikeln ägnas åt påståen-
den om att kommunerna 
ställer orimliga krav på åt-
gärder av bristfälliga enskil-
da avlopp.

Havs- och vattenmyndig-
heten är en central myndig-
het med ansvar för havs- och 
vattenfrågor i Sverige. Havs- 
och vattenmyndighetens be-
dömning är att enskilda av-
lopp med bristfällig rening är 
en betydande källa till över-
gödningen av våra sjöar och 
vattendrag. 

Skydda grundvatten
Myndigheten ser det också 
som viktigt att bristfälliga 
enskilda avlopp åtgärdas för 
att skydda grundvatten, vat-
tentäkter och badvatten. 
Många smittämnen kan spri-
das med vatten och orsaka 
sjukdom hos de som får i sig 

det förorenade vattnet. Havs- 
och vattenmyndigheten väg-
leder kommunala tillsyns-
myndigheter och vi följer 
deras riktlinjer.

Karin Åström skriver ex-
empelvis att många anser att 
kommunerna övertolkar 
reglerna och kräver åtgärder 
där det inte behövs. Hon 
skriver också att det finns en 
misstanke om att kommu-
nerna koncentrerar sig på 
enskilda fastighetsägare för 
att det är en ”enklare match” 
än att fokusera på industrier 
eller kommunernas egna 
anläggningar.

Alltför låg takt
Havs- och vattenmyndighe-
ten skriver i sitt förslag till 
regeringen (avseende åtgär-
der gentemot bristfälliga 
enskilda avlopp) att takten 
för att åtgärda bristfälliga 
enskilda avlopp är alltför låg 
idag (1-2 procent per år) och 
skulle behöva öka till fem 
procent per år. Enligt Havs- 
och vattenmyndigheten läg-
ger kommunerna alltför lite 
fokus för att åtgärda bristfäl-
liga enskilda avlopp. Således 
en helt motsatt bild som den 
målas upp i artikeln.

För övrigt bedriver Dals-
lands miljö- och energikon-

tor regelbunden tillsyn på 
både kommunala avloppsre-
ningsverk, industrier, lant-
bruk, hästhållning och andra 
verksamheter, bland annat 
för att minska utsläpp i sjöar 
och vattendrag.

Karin Åström skriver 
också att privata fastighetsä-
gare våndas inför åläggan-
den som kan komma att 
kosta dem flera hundra tusen 
kronor. Dalslands miljö- och 
energikontors erfarenhet är 
att kostnaderna för att åtgär-
da en bristfällig avloppsan-
ordning varierar, men van-
ligtvis hamnar i intervallet 
40 000 – 80 000 kr. Detta är 
naturligtvis också en bety-
dande utgift för en fastig-
hetsägare, dock långt från de 
siffror som anges. 

Tragiska avdödningen
Karin Åström skriver vidare 
att flera kommunala renings-
verk har haft problem. Hon 
nämner exempelvis avlopps-
reningsverket i Bäckefors 
där utsläpp i Teåkersälven 
verkar ha dödat många av de 
sällsynta flodpärlmusslorna. 

Vad gäller den tragiska 
avdödningen av flodpärl-
musslor i Teåkersälven så 
arbetar bland annat miljö- 
och energikontoret tillsam-

mans med länsstyrelsen för 
att utreda händelsen och för 
att vidta åtgärder som tryggar 
kvarvarande bestånd av flod-
pärlmusslan. Än så länge kan 
ingen säkert uttala sig om 
orsaken till musslornas död.

Lars-Gunnar Larsson, er-
sättare i Dalslands miljö- och 
energinämnd, uttalar sig i 
artikeln. Han säger bland an-
nat att när det gäller enskilda 
avlopp bör man inrikta sig 
mer på de som har problem, 
eller ligger nära ett vatten-
drag. Detta är en uppfattning 
vi delar och det är sedan flera 
år tillbaka just denna inrikt-
ning miljö- och energinämn-
den har när det gäller tillsyn 
av enskilda avlopp.

Dan Gunnardo 
miljö- och energichef hos 

Dalslands miljö- och  
energikontor

Kerstin Fredriksson 
ordförande i Dalslands miljö- 

och energinämnd

Månadens bild

Melleruds fotoklubbs månadsbild i november ”Cressie” finns i ABF:s 
skyltfönster på Storgatan i Mellerud. Den föreställer en vacker flatcoa-
ted retriever. Bilden togs vid fotografering av hundporträtt i samband 
med en av sommarens konstutställningar i Kristinehamns konstmuseum. 
Foto: Tanja Mueller.

Melleruds fotoklubb:
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Uppskattad höstbasar i Källhult

Lisa Niklasson, ordförande i Dalskogs bygdegårdsförening och Jonas 
Isaksson, auktionist i tredje generation, ledde på mycket uppskattat och 
underhållande sätt besökarna genom kvällens arrangemang.

Mitt i den dalsländska sko-
gen ljusnade den mörka 
höstkvällen upp genom 
ett trevligt evenemang 
som uppskattades av 
samtliga besökare. Under 
tisdagskvällen, den 14 no-
vember, var det dags igen 
för den årliga höstbasaren 
i Källhults bygdegård med 
anor från 1950-talet. 
Kvällen arrangerades av 
Dalskogs bygdegårdsfören-
ing och resulterade i ett full-
satt hus med ett 70-tal besö-
kare, varav mångavar 
intresserade brödspekulan-
ter. Kvällen bjöd förutom på 
brödauktionen med hemba-
kade kakor, olika sorters 
bröd, hemmagjord saft och 
sylt samt hantverk, även på 
lotterier med fina vinster. Här 
fanns servering och möjlig-
het till att köpa kol som 
producerades under hösten i 

Under pausen bjöds det på kaffe och goda smörgåsar. Bertil och Barbro Söderqvist från Bäckefors kommer 
årligen till höstbasaren, som Källhults bygdegård inbjuder till. Barbro är uppväxt i trakten och kommer gärna 
hit för att träffa gamla bekanta.

Ett 70-tal personer kom till den traditionsrika höstbasaren i Källhults bygdegård, som har anor sedan 1950-talet.

Dalskogs bygdegårdsförening är tacksam för gåvorna som lämnades in 
av besökarna inför kvällens auktion. Hembakade kakor och bröd gick åt 
som smält smör i solsken under auktionen.

Daniel med i idétävling
Mellerud deltog med ett 
bidrag i årets stora idé-
tävling i Fyrbodal – #grow-
4bodal. 
Bakom bidraget hittar vi 
mellerudsbon Daniel 
Berglöv som har kommit på 
idén till en ”Boosthyvel”. 
Det handlar om en ergono-
misk och handikappanpas-
sad osthyvel.

– Låter kanske lite märk-
ligt. Men jag har en aning om 
att den kommer finnas i 
många hem, om den kommer 
att tillverkas. Tanken är att 
alla kan använda den, men att 
till exempel personer med 
reumatiska problem kommer 
kunna hyvla ost mycket enk-
lare, säger Daniel.

Hans bidrag gick inte vi-
dare i tävlingen, men han 
hoppas kunna utveckla pro-
dukten.

Första pris var ett eget ak-
tiebolag, till ett värde av 
50 000 kronor. Vinnare blev 
”Plockhugget”, en tjänst som 
möjliggör för skogsägare att 
direkt komma i kontakt med 
sin marknad av specifikt trä. 
Vinnarteamet bestod av Erik 
Kullgren, Eva-Lotta Hultén, 
Martin Jentzen, Annevie 
Sjöberg, Ingemar Holmlid, 
från Uddevalla och Munke-
dal.

28 förslag hade skickats in 
från följande kommuner:
Färgelanda – 1
Lysekil – 1
Mellerud – 1
Orust – 1
Tanum – 2
Trollhättan – 4
Uddevalla – 4
Vänersborg – 5
Åmål – 3
Utanför – 5 (Lilla Edet, Gräs-
torp, Göteborg) Daniel Berglöv, Mellerud.

Jag tycker det är mycket 
spännande hur Rolf Lindh i 
sin insändare försöker att 
bevisa att ”kriminaliteten” 
ökar på grund av ökad in-
vandring och hur han skyller 
detta på invandrarnas religi-
ösa tillhörighet. Att sedan 
anföra att Bibeln har bara tio 
guds budord och ställa det 
mot sharialagar är nog inte 
riktig hur det ligger till i verk-
ligheten. I till exempel Mo-
seböckerna (Tora) förekom-
mer det så många som 613 
olika regler om allt och inget. 
Dessa har på 1600-talet un-
der Karl X varit svensk lag 
och utlöst ett massmord 
större än häxbränning. Även 
nya testamentet har sam-
lingar av ”lagar” och många 
av dessa har inspirerat fram-
förallt frikyrkorna ända tills 
idag.

Skulle man sedan förbjuda 
föreningar att bygga sina 

samlingslokaler på grund av 
deras kvinnosyn så har väl 
#metoo-rörelsen visat klart 
och tydligt att man då skulle 
ha svårt att hålla kvar idrotts-
platser eller alla möjliga an-
dra föreningslokaler där det 
verkar finnas en kvinnosyn 
som vi utåt inte alls vill veta 
av.

Kriminalitet beror inte på 
någon religiös tillhörighet 
utan är grundad i en social 
utsatthet. Och tyvärr är det så 
att på grund av den dåliga 
integrationen är många in-
vandrare mycket utsatta och 
jag kan tyvärr inte se att ut-
talanden som Rolf gjorde gör 
situationen något bättre. Han 
pratar om ”okontrollerad in-
vandring” men glömmer bort 
att flyktningsströmmar har 
skapats för att vi krasst sagt 
har levt på de fattigas bekost-
nad. Det är vi som har skapat 
denna ojämlika värld och nu 

är offren för våra handlingar 
här. Och så kuriost det låter 
så behöver vi dem för att 
hålla vår levnadsstandard. Vi 
behöver bli minst en miljon 
fler människor här i Sverige.

Visst jag förstår dig Rolf, 
det är ingen lätt uppgift att 
föra ihop så vitt skilda kultu-
rer men det hjälper inte att 
motarbeta deras planer. De 
kommer att stanna här. De 
kommer att leva här.

Integrationen sker inte i 
riksdagen, landstingen eller 
kommunförvaltningar utan 
ute bland folk.

Och det är där du och jag 
kan göra skillnad. Så knäpp 
upp ärmarna och få jobbet 
gjort och ge alla en framtid, 
det är så man förebygger 
kriminalitet.

Olli Lagerlöf

Svar till 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 publice-
ring. Manus returneras ej.

Källhults kolmila i samband 
med Skogens Veteraner.

Kvällens auktion leddes 
med stor entusiasm av Jonas 
Isaksson från Källhult, byg-
dens auktionist i tredje gene-
ration. 

Stort engagemang
– Det är jätteviktigt att ha 
tillgång till en möteslokal där 
alla kan träffas och ha trevligt 
tillsammans. Kvällens in-
komster är ett viktigt bidrag 
för att bygdegården ska 
kunna underhållas och reno-
veras vid behov, säger Lisa 
Niklasson, som sedan tio år 
är ordförande i Dalskogs 
bygdegårdsförening.

– Jag är mycket tacksam 
för det stora engagemanget 
hos alla från bygden som 
ställer upp på olika sätt för att 
göra det möjligt att fortsätta 
med olika aktiviteter även i 
framtiden, framhöll Lisa.

Tanja Mueller

Arrangörer av tävlingen 
var Almi Företagspartner, 
Nyföretagarcentrum och 
Innovatum.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 25ONSDAG 29 NOVEMBER 2017

SPORT

Tre brons till 
Pauline i VM

DANS 
Pauline Strandberg, 17 år 
från Brålanda lyckades 
med fantastiska presta-
tioner under världsmäs-
terskapen i Artistic Ball-
room i Liberec, Tjeckien 
under veckan som gick. 
Bland 10 000 starter och  
3  000 dansare från hela värl-
den tog hon brons i Solo Vals, 
Solo Quickstep och Solo 
Wienervals.

Pauline tränar och tävlar 
för Sinclairs Dansskola i 
Västra Frölunda och i mån-
dags flög hon tillsammans 
med tre klubbkompisar för 
att representera Sverige på 
VM.

– Tävlingen har gått över 
förväntan bra, säger en nöjd 
Pauline.  

Även i Samba, Paso Doble 
och Rumba tog hon sig till 
final och där blev det en fjär-
deplacering i Samba, en 
femteplats i Paso Doble och 
en sjundeplats i Rumba.

Pauline tog sig även till 
semifinal i Merengue och 
Cha cha, i den sistnämnda 
knep hon en åttondeplats, 
precis utanför final. I Bacha-
ta och Jive tog hon sig till 
kvartsfinal.

Uppfyllt mål
Det ligger många, många 
träningstimmar bakom pre-
stationerna och Paulines mål 
har sedan länge varit att 
knipa en pallplats på VM el-
ler EM. Detta införlivades 
med råge under veckan.

– Att tävla internationellt 
ger oerhört mycket, man ut-
vecklas så mycket samtidigt 
som man träffar personer 
från hela världen och skapar 
ett nätverk, säger Pauline,.

Trippel i SM
Direkt efter VM begav sig 
Pauline till SM som avgjor-
des i Katrineholm söndag 
den 26 november. Det var 
tufft att ladda om efter den 
intensiva tävlingsveckan i 
Tjeckien, men hon lyckades 
ändå med bedriften att ta fyra 
medaljer.

Hon blev svensk mästa-
rinna i Salsa, Bachata och 
Merengue samt tog en brons-
plats i Quickstep.

– Nu ska det bli skönt med 
någon dags vila innan det är 
dags att börja fokusera på 
träning inför europamäster-
skapen i Moskva i mars 
2018, säger en glad Pauline 
Strandberg.

Pauline Strandberg från Brålanda tog tre brons i VM i dans i Tjeckien.

Nils-Gunnar Olsson framgångsrik 
i Dalslandsmästerskapet i fotografi

Plats 1 tema ”Rörelse”: Karl Wigh – Åmåls FK. ”Bilden uppfyller många traditionella kompositionsregler och 
placerade sig som en solklar etta”, enligt juryns bedömning.

Plats 2 tema ”Rörelse”: Lasse Larsson – Färgelanda FK. Enligt juryn en bra 
bild som det inte blev mycket diskussioner runt, med skicklig panorering 
som ger en tydlig känsla av fart i bilden.  

Plats 3 tema ”Rörelse”: Lasse Lars-
son – Färgelanda FK. Juryns moti-
vering: ”Känslan av farten kan ingen 
missa på denna bild, härlig stämning 
och känsla i bilden”.

Plats 1 tema ”Otillgänglighet”: Åke Sundelin – Åmåls FK. ”En härlig il-
lustration av vad otillgänglighet kan vara”. Bilden placerade sig som en 
klar etta, enligt juryn.

Plats 2 tema ”Otillgänglighet”: Nils-Gunnar Olsson – Melleruds FK. Enligt 
juryn: ”Mäktig är ordet för denna bild. Men helt otillgängligt verkar det 
inte vara. Gruppen är viktig för bilden. Utan den hade mäktigheten gått 
förlorad. Bra komposition och en fin gråskala”.

Plats 3 tema ”Otillgänglighet”: Dan 
Nilsson – Åmåls FK. ”Vi skrattade 
lite åt att otillgänglighet illustreras 
av två personer i full skyddsmun-
dering som befinner sig på dessa 
platser, men vi köper tanken med 
samma principer som för vinnar-
bilden. Det som är lättillgängligt 
för vissa kan vara otillgängligt för 
andra”, säger juryn om den här 
bilden.

Närvarande pristagarna Dan Nilsson,  Åmåls FK, Nils-Gunnar Olsson, 
Melleruds FK och Åke Sundelin - Åmåls FK vid redovisningen av ”Dals-
landsmästerskapet i fotografi” i Åmål.

För en tid sedan redovi-
sades tävlingsresultaten 
för Dalslandsmäster-
skapet inom fotografi i 
Hemvärnsgården i Åmål 
där samtliga fotoklubbar 
i Dalsland blivit inbjudna 
att delta. 
Nils-Gunnar Olsson från 
Melleruds FK kammade hem 
andraplatsen i klassen med 
temat ”Otillgänglighet”.

Dalslandsmästerskapet är 
en av de fyra aktiviteter som 
fotoklubbarna i Dals Ed, 
Färgelanda, Mellerud och 
Åmål årligen arrangerar i ett 
samarbete som ingår i ”Foto-
aktiviteter på Dal”. Fotoakti-
viteterna på Dal består bland 
annat av en tävling, en ut-
ställning, en bildvisning eller 
någon form av föredrag och 
den här gången var det Åmål 
som ansvarade för tävlingen. 

I år var det Lindesbergs 
fotoklubb som fick förtroen-
det att bedöma inlämnade 

bilder. Juryn bestod av en 
grupp på fem personer med 
stort fotointresse, lång erfa-
renhet och blandad inrikt-
ning avseende fotografe-
ringen. 

Det tävlades i två olika 
klasser med tema ”Rörelse” 
och ”Otillgänglighet” i digi-

tal form. Det var sammanlagt 
70 bilder som lämnats in och 
deltagande fotografer hade 
möjlighet att lämna in två 
bilder per tema.

Under nästa års ”Dals-
landsmästerskap i fotografi” 
står Melleruds fotoklubb 
som arrangör för fototäv-
lingen.

Från Melleruds FK place-

rade sig Nils-Gunnar Olsson 
även på femte plats med en 
klassisk strömstarebild i te-
mat ”Rörelse”. Rolf Linder 
hamnade på sjätte plats med 
en bild av vasstrån i bågform. 
I tema ”Otillgänglighet” blev 
Benny Karlsson fyra, Rolf 
Linder sexa och Nils-Gunnar 
nia.
 Tanja Mueller

julhandla
i mellerud

Butikerna öppna alla dagar
 i december fram till jul
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Lundgren tillbaka 
i moderklubben

FOTBOLL 
I torsdags kväll bestämde 
sig Joel Lundgren. Han 
återvänder till Melleruds 
IF efter ett år i division 
2-klubben Vänersborgs IF. 
22-åringen har valt att vända 
hem till vit-blått som nästa 
säsong spelar i division 3. 

– Det är skönt att komma 
hem igen, berättar Lundgren, 
som gjort sex säsonger i Mel-
leruds A-lag innan han i vå-
ras bestämde sig för spel i 
Vänersborg.

Mellerud har fått behålla 
majoriteten av killarna i trup-
pen som tog laget till division 
3. Bara Viktor Öhrling och 
Wictor Svensson är idag 
osäkra för MIF. 

Melleruds spelaransvariga 
är nöjd med att ha fått Joels 
signatur som en förstärkning 
på mittfältet.

– Joel är en härlig kille och 
vi är alla glada att han åter-
vänder. Han kommer att bi-
dra både på och utanför pla-
nen, säger Nils-Gösta 
Olsson.

Under säsongen i Väners-
borg spelade Joel främst på 
ytterpositionerna, men ses 
också som en innermittfäl-
tare med bra bollbehandling. 

– Det spelar ingen större 
roll var jag spelar, men jag 
ser mig som en mittfältare, 
berättar Lundgren
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Joel Lundgren återvänder till moderklubben Melleruds IF efter en säsong 
i division 2-klubben Vänersborgs IF. Tobias Coster/Arkivbild.

En säker seger

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 

Överby IF
12-2 (4-0, 3-2, 5-0)
Div 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar MIBK:
Mio Forsberg, 3
Ove Zetterström, 3
Marcus Larsson, 1
Anton Berg, 1
Filip Karlsson, 1
Oskar Flodin, 1
Argjend Mollapolci, 1
Flamur Avdijaj, 1

INNEBANDY 
Melleruds innebandyher-
rar tog en välbehövlig 
seger på hemmaplan i 
fredags kväll. Giants bese-
grade Överby Crabs med 
hela 12-2 och vände förra 
helgens nederlag till något 
positivt.
– Vi började piggt och inten-
sivt, matchen kändes avgjord 
efter fyra minuter, berättar 
Giants huvudtränare Chris-
tian Ragnevi. 

Mellerud inledde matchen 
i högt tempo och fick in en 
boll redan efter 27 sekunder 
genom Marcus Larsson. 

Därefter både 2-0 och 3-0 
innan klockan hade passerat 
fyra. När sedan Oskar Flodin 
satte 4-0 kändes matchen 
definitivt avgjort.

– Det gick tämligen enkelt 
för oss, men det här laget går 
inte att jämföra med Her-
restad vi mötte förra helgen 
eller våra prestationer mot 
Dingle och Orust. Det är 
klasskillnad, berättar Rag-
nevi.

I andra perioden kom två 
reduceringar från Bohuslän-
ningarna, men också tre mål 
för Mellerud, som drog ifrån 
till 7-2 inför sista perioden.
Då gjorde Anton Berg och 
Flamur Avdijaj var sina 
snabba mål till ställningen 
9-2 innan lagkapten Mio 
Forsberg avslutade målskyt-
tet, med 12-2 målet.

– Det är en bra match och 
alla får spela när vi går runt 
på hela truppen. Ingen viker 
ner sig eller har en dålig dag. 
En underhållande match för 
publiken, trots att det inte var 
någon spänning direkt, be-
rättade tränaren Christian 
Ragnevi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FUTSAL 
FC Mellerud leder nu di-
vision 1 Norra Götaland 
efter tre raka segrar i 
inledningen på säsongen. 
I lördagens tuffa borta-
match mot topprivalerna 
Lidköping United kunde 
Mellerud vinna med 5-4 
efter en effektiv första 
halvlek.
Mellerud var effektiva i för-
sta halvleken i Idrottens hus 
i Lidköping i lördags. Flori-
jan Fejzulovic såg till att ge 
gästerna från Dalsland led-
ningen efter fyra minuter. 
Han gjorde även 3-0 i slutet 
av första halvleken som 
vanns med 4-0. I andra blev 
det tuffare, med ett Lidkö-
ping som kämpade och hade 
allt att vinna. 

– Det känns gött, det var 
viktigt att vinna seriefinalen, 
väldigt skönt.Vi hade kon-
troll i första, hade kunnat 
leda med några bollar till och 
med bra koll på matchen, 
konstaterade FC Melleruds 
Valon Gashi efter matchen. 

I andra blir det tuffare, 

FC Melleruds Florijan Fejzulovic gjorde två av målen i segern mot topp-
konkurenten Lidköping i lördags. Foto: Marcus EK/Arkivbild

FC Lidköping United 
– FC Mellerud 
4-5 (0-4)

Div. 1 N. Götaland
Målskyttar:
4’ 0-1 Florijan Fejzulovic
9’ 0-2 Iba Ramic
15’ 0-3 Florijan Fejzulovic
17’ 0-4 Femija Selmanovic
31’ 1-4 Egzon Restelica (straff)
31’1-5 Almedin Besic
33’ 2-5 Egzon Restelica (straff)
38’ 3-5 Egzon Restelica
39’  4-5 Rasmus Gerhardsson 
Arvidsson

SLUTRESULTAT

först kom 1-4 på straff innan 
Almedin Besic kunde göra 
1-5 för Mellerud. Därefter 
ytterligare en straff för hem-
malaget som betydde 2-5. 

Mellerud fick också många 
frisparkar emot sig som ledde 
till att Lidköping fick en för-
längd straff emot sig mot 
slutet. Trots detta kunde Mel-
lerud åka hem med tre poäng.

– Vi gick ut i andra och fick 
hög press emot oss. Tycker 
också att domarna dömer till 
deras fördel i 90 procent av 

situationerna. Men trots det 
så tyckte jag inte det var nå-
gon fara. Alla som var med 
gjorde ett bra jobb, speciellt 
i första. Det blev mer kamp 
och sämre spel i andra, men 
vi reder ut det, berättar Gashi 

som nu har sitt FC Mellerud 
i serieledning.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Dubbla segrar tar Stinget upp i topp

Stingets spelare bak från vänster: Fadi Alkrad, Åmål, Lovisa Frid, Göteborg, Martin Norrman, Mellerud, Viktor 
Weiberg, Åmål, Malena Norrman, Mellerud, David Widén, Brålanda, Erik Rödin, Trollhättan. Främre raden från 
vänster: Agnes Ferm, Elvira Olsson och Julia Jonsson, alla från Mellerud. Foto: Privat.

BMK Tellus – 
BMK Stinget

1-7
Christinehamns BS – 

BMK Stinget
3-5

SLUTRESULTAT

Stingets Martin Norrman med Viktor Weiberg till höger. David Widén, BMK Stinget in action.

BADMINTON 
Stinget BMK anordnade 
i lördags ett lyckat sam-
mandrag i Rådahallen, där 
sex lag deltog. Lagen spe-
lar i division 2 och Melle-
ruds representant Stinget 
leder just nu tabellen efter 
fyra nya poäng i lördags.
Ett lyckat sammandrag och 
två lyckade matcher för Stin-
get, det blev lördagens skörd 
när det spelades badminton i 
Rådahallen. 

Hemmalaget mötte Tellus 
i den första matchen, där 
kunde Mellerud tämligen 
enkelt vinna de åtta delmat-
cherna och ta två poäng i 7-1 
segern.

– Alla spelare skötte sig 
bra, vi har en stark trupp och 
har nästan en poäng redan 
innan matchen, berättade 

Stingets Sune Norrman efter 
sammandraget.

I matchen mot Christine-
hamn blev det desto tuffare. 
Där vann Stinget med 5-3, 
men stötte på tufft motstånd 
och fick kämpa för segern.

– Vi visste på förhand att 
det skulle bli tufft mot Chris-
tinehamn, våra tjejer mötte 
två väldigt duktiga tjejer i 

dubbeln, de bjöd framför allt 
på bra motstånd, berättade 
Norrman.

Trots att badminton är en 
individuell sport spelar man 
sammandragen som lag. 
Deltagarna spelar sina 
matcher och när man vilar 
hejar man på sina lagkamra-
ter.

– Seriespelet är ett lagspel, 

alla hejar på lagkamraterna 
och vi blir som en stor familj, 
berättar Norrman och fort-
sätter:

– Vi gör en homogen lag-
insats, vi tar våra poäng, be-
rättar han.

Åtta delmatcher i en match, 
det gör det hela lite roligare.

Text: Tobias Coster 
Foto: Tanja Mueller

Mellerud vann seriefinalen 
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IFK Vänersborg

Sandvikens AIK
Onsdag 29 november
Matchstart kl. 19.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

IFK Vänersborg

Villa Lidköping
Fredag 1 december
Matchstart kl. 19.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

FC Melleruds 
juniorer 
serieledare

FUTSAL 
I lördags kväll spelades 
det sammandrag för P13-
14 i Rådahallen. FC Mel-
leruds juniorer vann båda 
sina matcher med 4-1 och 
leder nu tabellen. 
Det är fyra lag som deltar i 
futsalsammandraget för poj-
kar. FC Mellerud är det ena 
laget, IF Viken, Färgelanda 
och Eds FF de andra. 

I Rådahallen spelades i 
lördags det första samman-
draget av fyra under vintern 
och Mellerud kunde vinna 
båda sina matcher, på hem-
maplan.

Mot Färgelanda blev det 
4-1, likaså mot IF Viken, där 
blev slutresultatet också 4-1. 
Blerim Avdijaj gjorde två av 

målen i den segermatchen, 
bröderna Shenaraj gjorde de 
andra två.

Nästa helg väntar sam-
mandrag i bollhallen i Ed, då 
ställs Mellerud mot Eds FF 
och Färgelanda IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
IF Viken - 

FC Mellerud 
1-4

FC Mellerud – 
Färgelanda IF 

4-1
Sammandrag 

Dalsland P13/14

Hemmapremiären i moll 
efter slarvig halvlek

Skoghall hade bolltrygga spelare som gjorde det svårt för Åsebro/Brålanda att trycka på offensivt, gästerna 
tog tillvara på varje misstag hemmalaget gjorde. 

Åsebro/Brålanda – 
IFK Skoghall
3-4 (1-4)

Målskyttar:
4’ 0-1 Ellen Jordell
8’ 0-2 Emelie Moberg
13’ 1-2 Sandra Petersson
15’ 1-3 Agnes Eklund Ramböl
20’ 1-4 Moa Jönsson
32’ 2-4 Isabelle Pettersson
35’ 3-4 Sandra Petersson

SLUTRESULTAT

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda spelade 
hemmapremiär i söndags 
eftermiddag i Rådahallen. 
Publiken slöt upp bakom 
laget som inledde match-
en slarvigt med många 
misstag. Trots en bättre 
andra halvlek blev det 
förlust mot IFK Skoghall 
med 3-4. 
Inledningsvis var det glest i 
raderna i Rådahallen, men 
efter att matchen spelats i 
några minuter fylldes läkta-
ren på. Men de nytillkomna 
åskådarna fick se ett slarvigt 
misstag som ledde till ett 
friläge för Skoghalls Ellen 
Jordell, som tunnlade mål-
vakten Michaela Landström 
för 0-1. 

Skoghall höll sina positio-
ner, väntade in Åsebro/Brå-
landas misstag och högg se-
dan på dessa som kobror. 

0-2 kom också det efter en 
felpassning som Skoghall 
snappade upp. Gästerna kom 
två mot en och kunde sätta 
tvåan. Fram till dess var det 
hemmalaget som hade spelet 
och rullade bollen, men sam-

tidigt hade man svårt att hitta 
luckorna.

– Vi kommer inte alls upp 
i nivå, vi kommer inte dit vi 
ska. Vi blir stillastående, rö-
relsen finns inte där, sade 
tränaren Morgan Jacobsson 
besviket efter matchen på 
hemmaplan.

Sandra ”PJ” målskytt
I mitten av första halvlek 
kommer en reducering ge-
nom Sandra Petersson som 
var en av Åsebro/Brålandas 
spelare som får godkänt be-
tyg denna eftermiddag. Jen-
nie Larssons passning når till 
”PJ” som fintar bort en för-
svarare och kyligt lobbar in 
1-2.

– Det var en trög första 
halvlek från vår sida, vi var 
inte på tårna och vi saknade 
både glädjen och kampvil-
jan, berättade målskytten 
som skulle slå till igen i andra 
halvlek.

Kort efter reduceringen 
skjuter Sandra bollen i stol-
pen från nära håll efter en ny 
bra prestation från Jennie 
Larsson, vars passning inte 
förvaltades denna gång. Is-
tället kunde gästerna kontra 
och göra 1-3.

– Vi gjorde misstag som vi 
hade svårt att reparera, berät-
tar Sandra Petersson.

Svårast att hantera i Skog-
hall var landslagsspelaren 
Malin Larsson med nummer 
10 på ryggen. Hon styrde 
spelet och skapade en hand-
full chanser på egen hand.

Precis före paussignalen 
ljöd i Rådahallen kom ett 
tungt 1-4 mål som skulle visa 
sig bli avgörande. Just Malin 
var inblandad i det.

Tung skada
I andra halvlek var det mer 
Åsebro/Brålanda som nu fick 
in en reducering till genom 
Sandra Petersson. Men IFK 

Skoghall försvarade sig väl 
och hemmalaget fick hem-
vändaren Anna Larsson 
knäskadad efter en sen och 
ful knuff i ryggen när hon 
täckte bollen. 

Larsson kunde inte spela 
mer och lär vara borta kom-
mande matcher.

– Jag får kolla upp det 
imorgon, så svårt att säga var 
det är, sa Anna Larsson efter 
matchen.

Dalslänningarna lyckades 
inte etablera något tryck mot 
gästernas mål mot slutet, vid 
ställningen 3-4, trots att det 
var flera minuter kvar. Istäl-
let rann tiden iväg och det 
blev förlust, den andra raka i 
futsalens seriespel.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se 

Tobias blir futsalutvecklare
FUTSAL 
Tobias Coster, Mellerud 
har tackat ja till att bli 
Dalslands FF:s futsalut-
vecklare. Detta är en helt 
ny satsning för DFF. 
Tobias uppdrag består av att 
på sikt bygga upp och ut-
veckla sporten i Dalsland 
samt hjälpa föreningar som 
vill ägna sig åt futsal. Tobias 
jobbar ideellt med sitt upp-
drag, åtminstone i uppstar-
ten. 

Han träffade styrelsen i 
måndags för att lägga upp 
riktlinjerna. Uppdraget kom-
mer att byggas på efter hand.

– Det ska bli väldigt spän-
nande med detta pionjärar-
bete. Jag har många åsikter 
om hur man ska förbättra 
sporten, futsal har en stor 
potential, säger Tobias, som 
även är frilansande sportre-
porter på Melleruds Nyheter.

Att valet hamnade på just 
honom beror bland annat på 
att Tobias skrivit mycket om 
futsallagen i Melleruds Ny-
heter och på sociala medier. 

Han har även lång erfarenhet 
av fotboll och att vara ung-
domsledare.

– Jag har bland annat skri-
vit om DM och svårigheten 
att få ihop tillräckligt många 
lag. Så jag hade en dialog 
med DFF och vi kom fram 
till att jag skulle hjälpa till 
med utvecklingsarbetet. Jag 
ska testa iallafall, poängterar 
Tobias.

– Jag ställde frågan till 
Tobias eftersom vi behöver 
hjälp att utveckla futsalen. Vi 

ville ha någon som brinner 
för det och kan jobba speci-
fikt med detta. Jag tror det 
passar Tobias som handen i 
handsken, han är perfekt för 
uppgiften, säger Maria Pet-
tersson Lans, kanslichef på 
dalslands FF.

Bilda futsalutskott
Maria berättar att det ska 
bildas ett futsalutskott så att 
Tobias ska få med sig två-
fyra personer till i sitt jobb.

– Det finns många futsallag 

i Dalsland, men vi har haft få 
anmälningar till våra Dals-
landsmästerskap eftersom 
trenden är att man helst an-
mäler sig till cuper med 
prispengar. Vi vill plantera 
futsal bland ungdomar och vi 
ser möjligheter att använda 
oss av små gympasalar som 
finns på skolorna. Det krävs 
inga stora planer, säger Ma-
ria.

Tobias ska ta fram en bra 
plan med riktlinjer som åt-
minstone sträcker sig ett år 
framåt. En viktig del handlar 
om hur man kan stärka för-
eningarna.

– Jag kommer bara att 
jobba på hemmaplan och ska 
vara ett bollplank för fören-
ingarna. Jag tror på sporten, 
den kräver till exempel färre 
spelare och kan locka många 
ungdomsspelare. Där ska vi 
lägga mycket krut. Futsal är 
också ett bra komplement till 
vanlig fotboll under vinter-
halvåret, förklarar Tobias.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Maria Pettersson Lans, kanslichef Dalslands FF och Tobias Coster, Dals-
lands FF:s futsalsutvecklare.
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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 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Lördag 2/12 
kl 11:00 – 12:00

Torgrinsbyn 2, Mellerud
Liten jordbruksfastighet 
3 ha. Bostadshus,  
gäststuga och flera 
uthusbyggnader.
Begärt pris: 840 000 kr

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

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

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:-

GREEN FRIDAY
på Värmdal

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Sebbe har redan fått tomtar på loftet och ordnar 

finfina julklappstips

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

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

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: 

Glöggkväll med allsång 
onsdag 6/12 kl. 17-19.

Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 6/12 kl. 10.00. Väl-
komna!
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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

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:-

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Trädgårdsmästare

Michaela Sieverthson
Med mina 10 gröna fingrar

konsulterar och planerar jag 
Din trädgård samt håller 

trädgårdskurser 
070-566 18 37

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

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.48 - 2 december

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 48 – 2 december

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
10.00 Finland från ovan
10.30 Sverige!
11.00 Det sitter i väggarna
12.00 Allt för Sverige
13.00 Jakten
13.20 Uti bögda
13.35 Engelska Antikrundan
14.30 Matiné: Spöke på vift
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 En vecka på gatan
22.30 Lärlabbet
23.00 Byggänget
23.15 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Läkarkandidaterna
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
18.50 Beatles forever
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 - samiska
00.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Studio natur
18.35 Grannarna på bidrags-
 gatan
19.25 Ljudvågornas universum
20.15 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
21.00 Hubbleteleskopet: att 
 förstå vårt universum
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Hitlers sista tid
00.35 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Liv och Horace i Europa 
 - den nya resan - tecken-
 språkstolkat
21.30 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
22.30 Jordskott - tecken-
 språkstolkat
23.30 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
00.30 Rädsla urholkar själen
02.00 Nationen - syntolkat
02.30 Mitt i naturen - 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
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: Vintersol
17.00 Skidskytte
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 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.05 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 amazing spider-man
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.40 Seinfeld
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.50 Family guy
04.35 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Finland från ovan
10.55 Au pair i Los Angeles
11.55 Flykting 532
12.10 Uppdrag granskning
13.10 Det sitter i väggarna
14.10 Jills veranda
15.10 Engelska Antikrundan
16.00 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 Mitt i naturen
21.00 Toppmötet
22.00 Opinion live
22.45 Verklighetens Fight Club
23.50 Rapport
23.55 Kim Wall - hon som ville 
 berätta
00.25 Veckans brott
01.25 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Naturens hemligheter
08.30 Förväxlingen
09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
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
18.50 Beatles forever
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Finlands blodiga historia
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Black Coal, Thin Ice
00.05 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 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Världens fakta: Lejon
  - hanarnas kamp
23.40 USA enligt Oliver Stone
00.40 7 miljoner steg längs Nilen
01.25 Han får inte slå dej!

21.00 Plus
21.30 Mr. Robot
22.30 Maria Brauns äktenskap
00.25 Grotescos sju mästerverk
00.55 Det sitter i väggarna 
 - syntolkat
01.55 Första dejten - syntolkat
02.55 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
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: Vintersol
17.00 Skidskytte
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 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.00 American dad
05.25 Community
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 Lethal weapon
21.00 The amazing Spider-Man 2
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.50 Seinfeld
02.50 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.05 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern: 
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern: 
  - teckenspråkstolkat
09.25 Go'kväll
10.10 Duvhöken - skogens rovfågel
10.30 Mitt i naturen
11.30 Prins Gabriels dop
13.00 Finland från ovan
13.30 Opinion live
14.15 Vår tid är nu
15.15 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 Julkalendern
19.00 Prins Gabriels dop
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Grotescos sju mästerverk
22.30 Uti bögda
22.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Naturens hemligheter
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hitlåtens historia - No 
Coke
16.45 Smaker från Sápmi
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Iggy Pop och Michel 
 Houellebecq – Att överleva
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Lida
23.30 Min sanning: Jasenko 
 Selimovic
00.30 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Designreportage
18.10 Guld på godset
19.10 Med livet som insats
19.40 Frisörer i världen
20.05 Seriestart: Färgernas 
 hemligheter
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Vargen och fåraherden
22.35 Mitt biologiska barn
23.30 Nattsändningar

21.00 När kemin stämmer
21.40 Kim Wall - hon som ville 
 berätta
22.10 Veckans brott
23.10 Hitlåtens historia - No 
 Coke
23.40 Uppdrag granskning
00.40 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
01.40 Jordskott - syntolkat
02.40 Vår tid är nu - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: Vintersol
17.00 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
17.30 Skidskytte: sprint damer
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
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 Magic Mike XXL
01.45 Saturday night fever
04.15 Vad blir det för mat

05.10 Brickleberry
05.35 Community
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 Solomon Kane
23.10 Push
01.20 American dad
01.50 Seinfeld
02.45 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.30 Prins Gabriels dop
06.00 Opinion live
06.45 Uppdrag granskning
07.45 Toppmötet
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09.20 Sökarna
09.30 Det sitter i väggarna
10.30 Prins Gabriels dop
11.00 Vinterstudion
11.15 Skidor: Världscupen
13.15 Uti bögda
13.30 Karl för sin kilt
14.20 Kobra
14.50 Allt för Sverige
15.50 Skavlan
16.50 Vår tid är nu
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
18.45 Julkalendern
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Moraeus med mera
21.00 Grantchester
21.50 Lördagsbio: The Theory of 
 everything
23.50 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.00 Förväxlingen
08.30 Vem vet mest?
09.00 Rapport
09.05 Vem vet mest?
11.05 Mardalsfossen - vattenfall 
 två månader om året
11.20 Ridsport: Sweden Interna-
 tional Horse show
13.25 Rapport
13.30 Min sanning: Jasenko 
Selimovic
14.30 Finlands blodiga historia
15.30 Smaker från Sápmi
16.00 Sverige idag 
16.05 Rapport
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Cosplay för hela familjen
17.20 Världens natur: Thailand 
 - tempel och tigrar
18.15 Muslimsk högtid 
 - profetens födelsedag
19.00 Kulturstudion
19.05 Dracula i kulissen
20.05 Kulturstudion
20.10 Frankenstein - en monster-
 balett
22.20 Kulturstudion
22.25 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Studio natur
15.30 Grannarna på 
 bidragsgatan
16.20 Vargen och fåraherden
17.10 Historiska hemligheter
17.55 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Hubbleteleskopet: att 
 förstå vårt universum
20.10 Den australiska kusten
21.00 Afrikas modigaste lejon
21.50 Hitlers sista tid
22.45 Dokument utifrån: Männi-
 skosmugglarna
23.45 Nattsändningar

21.00 Uti bögda
21.15 Gift vid första ögonkastet 
 Australien
22.10 Seriestart: Gift vid första 
 ögonkastet England
22.55 Jills veranda
23.55 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
  – masterclass
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2017
13.00	 Idol	2017	–	resultatshow
13.30 Hela Sverige bakar
14.30 Ishockey: Frölunda–Malmö
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Mission impossible: Ghost 
 protocol
00.55 True grit
03.10 Clueless

05.05 Manick
05.30 Våra värsta år
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.30 Jims värld
08.25 Royal pains
09.15 Amazing race: All-stars
10.10 Simpsons
11.10 Manick
11.40 NCIS: Los Angeles
13.30 The amazing spider-man
16.15 The amazing Spider-Man 2
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Pompeii
23.05 Bruno
00.50	 Jarhead	2:	Field	of	fire
02.50 Android apocalypse
04.25 Cops

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
05.00 Go'kväll
05.30 Fråga doktorn
06.15 Mitt i naturen
07.15 Doobidoo, 08.15 Go'kväll
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.15 Sverige!
09.45 Vinterstudion
10.00 Skidor: Världscupen Lillehammer
13.15 En plats till låns
13.35 Hitlåtens historia på två minuter
13.40 Moraeus med mera
14.40 Jills veranda
15.40 Ridsport: Sweden International 
 Horse show
17.05 Sökarna
17.15 När kemin stämmer
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
20.00 Allt för Sverige
21.00 Jordskott
22.00 Seriestart: Cowboykåken
22.30 Cowboykåken
23.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.20 Sverige idag
08.30 Naturens hemligheter
09.00 Rapport
09.05 Skärgårdsbilder: Tillbaka till 
 Kökar
09.35	 Profilerna,	10.05 Gudstjänst
11.05 Iggy Pop och Michel Houellebecq 
 – Att överleva
12.05 Rapport
12.10 Kulturstudion
12.15 Dracula i kulissen
13.15 Kulturstudion
13.20 Frankenstein - en monsterbalett
15.35 Plus, 16.05 Sverige idag
16.20 Djur i natur, Livet som nysvensk
17.00	 Kortfilmsklubben
17.30 Dai, domanda!
17.40 Tyst tagning
17.53 NO-land
18.00	 Profilerna
18.30 Seriestart: Asså allvar
19.00 Thailand - tempel och tigrar
19.55 Grisar på vandring
20.00 Min sanning: Anders Ygeman
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.10 Finlands blodiga historia
00.10 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Färgernas hemligheter
15.50 Guld på godset
16.50 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
17.35 Dox: Bäbisfabriken
19.10 Historiens dödsfällor
20.10	 Spaniens	vilda	flod
21.00 Om du kommer härifrån
22.00 Den australiska kusten
22.50 USA enligt Oliver Stone
23.50 Mitt biologiska barn
00.45 Han får inte slå dej!
01.40 Iran inifrån

20.40 Ridsport: Sweden International 
 Horse show
21.40 Jordskott - syntolkat
22.40 Mitt i naturen - syntolkat
23.40 Det sitter i väggarna - syntolkat
00.40 Toppmötet
01.40 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.40 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
03.40 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 Enkelstöten
12.30 Ack Värmland
13.00 Skidskytte
14.00 Bonde söker fru
15.00 Skidskytte
16.00 Så mycket bättre
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: De döda tiger
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Wern: De döda tiger, forts
23.05 Frantic
01.45 Torque – på högsta växel
03.25 Att bygga sitt drömhus
04.25 Vad blir det för mat

05.10 Dads
05.35 Cooper Barret's guide to
 surviving life
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race: All-stars
08.20 Jims värld
08.50 Community
09.15 Simpsons
10.15 99 nya saker med Erik & Mackan
11.15	 De	tre	dårfinkarna
13.05 NCIS: Los Angeles
15.55 Lethal weapon
16.55 Fletch
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 Fletch
02.55 Almost genius
03.45 Royal pains
04.25 Cops
04.45 Brickleberry

05.00 Sportspegeln
05.30 Landet runt
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.25 Landet runt
09.55 Sverige!, 10.25 Finland från ovan
10.55 Sportspegeln
11.25 Sverigeresan
11.35 Skavlan
12.35 Allt för Sverige
13.35 Engelska Antikrundan
14.30 Matiné: Kvinna ombord
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 Julkalendern
19.00 Fråga doktorn
19.30 Rapport
20.00 Vår tid är nu
21.00 Första dejten
22.00 Monster
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
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 Slottets historia
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15	 Dox:	Delfinmannen
23.45 Barn till salu
23.50 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga städer
18.20 Hubbleteleskopet: att 
 förstå vårt universum
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Om du kommer härifrån
21.00 Världens natur: Thailand 
 - tempel och tigrar
21.50 Vetenskapsstudion
22.20 Livet i Nairobis slum
23.15 Med livet som insats
23.45 Hitlers sista tid
00.35 USA enligt Oliver Stone
01.35 Fighten mot fobier

21.00 Vår tid är nu - syntolkat
22.00 Första dejten - syntolkat
23.00 Musikliv - syntolkat
23.30 Agenda - teckenspråkstolkat
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Nationen - teckenspråkstolkat
01.15 Jordskott - teckenspråkstolkat
02.15 Min sanning - teckenspråkstolkat
03.15 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
14.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 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
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
03.00 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.10 Almost genius
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 American pie presents: The book 
 of love
22.55 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.40 My name is Earl
03.05 Family guy
03.55 Nattsändningar

05.00 Guld på godset
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.25 Strömsö, 09.55 Första dejten
10.55 Uti bögda
11.10 En vecka på gatan
11.40 Lärlabbet
12.10 Byggänget
12.25 Fråga doktorn
12.55 Musikhjälpen 2016 - återblicken
13.55 Engelska Antikrundan
14.45 Matiné: Vi mötte stormen
16.00 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 Julkalendern
19.00 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Veckans brott
22.00 Kobra
22.30 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Läkarkandidaterna
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Brynsten från Eidsborg
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 Plus
20.00 Seriestart: Nobelstudion
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hitlåtens historia - Shoreline
22.45 Lycklig utan piller
23.35 Barn till salu
23.40 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga städer
18.25 Hitlers sista tid
19.15 Frisörer i världen
19.40 Studio natur
20.10 Afrikas modigaste lejon
21.00 Vargen och fåraherden
21.50 Dokument utifrån: Gorbatjovs 
 sista varning
23.20 Färgernas hemligheter
00.15 Martin Luther King till Obama
01.10 7 miljoner steg längs Nilen
01.55 Iran inifrån

22.30 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
23.30 Min sanning - teckenspråkstolkat
00.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
01.30 Grantchester
02.15 Allt för Sverige
03.15 Gift vid första ögonkastet 
 Australien

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
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Jul med Ernst
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
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
03.00 Mord och inga visor
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.10 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 Fotboll: Lag ej fastsällda
23.30 Family guy
00.30 American dad
02.00 Seinfeld
03.00 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.00 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Söndag 3/12 kl. 11.00-12.00

Visning: Torsdag 30/11 kl. 17.00-18.00

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

Mellerud/ Ingribyn / Ingribyn 5
Vackert belägen gård med 10,4 ha mark mellan Mellerud och Åsensbruk fördelad på 5 skiften. Mark med strandrätt till sjön Nären. 
Ladugård med stall och förrådsutrymmen, gäststuga samt hundgård. 6 rok. Boyta: 125 kvm. Mark: 104 426 kvm. Pris: 2 200 000:-

Boka visning!

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:- 

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

Pris 750 000:- 

SÅLD!
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MNYHETER
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 48. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Hönökaka, Bohuskaka
Pågen. 340-350 g.
Jfr pris 28:57-29:41/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Lövbiff
ICA. Ursprung Irland. Jfr pris 99:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Pepparkakor
Göteborgs. 375 g. 
Jfr pris 53:33/kg.

Minst
25%

rabatt

59:-
/st

superklipp

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst. Jfr pris 118:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Salami Amore
Tyskland.

Rökt bog
Grygården. Sverige.

20:-
/st

99:-
/kg

Clementiner i nät
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1. Jfr pris 
10:00/kg.

I delikatessen!

1990
/hg

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

15:-
/st

KORT 
PRIS

Julstjärna 3-4 grenad röd
Krukstorlek 10,5 cm. Höjd ca 26 cm.

25:-
/stw

990
/hg

       

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

RÖJSÅG 
FS 460 C-EM K
Kort riggrör.
Rek. pris 9.390:-KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

Motorsåg 
MS 261 C-M
Ord. pris 8.490:-

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Laxfond satsar på hållbart fiske
Laxfond Vänern satsar nu 
via leaderprojektet ”Lax 
i Vänern” på ett bättre 
och mer uthålligt lax- och 
öringfiske.
Stiftelsen Laxfond Vänern 
bildades år 1988 av länssty-
relserna i Älvsborgs, Skara-
borgs och Värmlands län 
samt de 13 kommunerna runt 

Vänern. Det huvudsakliga 
syftet är att skapa ett bra och 
långsiktigt fiske efter lax och 
öring i Vänern. Laxfonden 
finansierar årligen utsättning 
av tvåårig smolt på utvalda 
platser i sjön. Verksamheten 
leds av en styrelse på fem 
personer samt en vd.

Minskade utsättningar  
av smolt
Sedan utsättningarna av lax- 
och öringsmolt i Vänern 
startade i Laxfondens regi i 
slutet av 1980-talet har voly-
men av utsatt fisk i sjön från 
fondens sida minskat kraf-
tigt, från omkring 200 000 
smolt/år till omkring 55 000/

år under de senaste åren in-
klusive insamlingar från fis-
keklubbar med flera. 

Anledningen till minsk-
ningen är att det med dagens 
penningmarknad är allt svå-
rare att få tillräcklig avkast-
ning på Laxfondens kapital 
som idag uppgår till cirka 23 
miljoner kronor.

Lax- och öringfisket på Vänern ska bli mer hållbart genom projektet Lax i Vänern. Foto: Peter Gran.Thomas Johansson, vd i Laxfond Vänern med projektledaren Tommy Nerstrand. Foto: Privat.

Projektledare
Laxfonden har nu via leader-
projektet ”Lax i Vänern” 
engagerat sportfiskeguiden 
och charterskepparen Tom-
my Nerstrand till projektle-
dare under två år på en 
40-procentig tjänst. Tommy 
har 20 års erfarenhet som 
fiskeguide på Vänern och har 
även tidigare jobbat som 
projektledare i sportfiske-
projekt.

Tommy kommer tillsam-
mans med Laxfondens vd 
Thomas Johansson att jobba 
med insamling av pengar för 
att både på kort och lång sikt 
förbättra lax- och öringfisket 
i Vänern. 

– Vi kommer att inbjuda till 
möten med olika intresse-
grupper samt förenkla för 
alla som vill donera pengar 
till ett bättre lax- och öring-
fiske i Vänern. De pengar 
som projektet samlar in kom-
mer att öronmärkas enbart 
för utsättning av smolt, be-
rättar han.

90 000 smolt

Projektets mål är att tillsam-
mans med privatpersoner, 
företag, kommuner och olika 
intressenter inom fisket nå en 
årlig utsättning av minst  
90 000 tvåårig smolt direkt i 
Vänern. 

– En stor utmaning som vi 
måste anta för att värna Vä-
nerns attraktionskraft som 
sportfiskesjö och för att säkra 
värdefull sysselsättning 
kopplad till fisketurismen 
runt vårt innanhav, säger 
Thomas Johansson, vd.

Planeringsjobbet smyger 
igång nu i november och 
kommer ha full fart under 
andra halvan av december 
och under vintern.

– Vi ser fram emot att 
träffa alla intressenter och 
hoppas att vårt projekt kom-
mer tas emot positivt av alla 
berörda, säger Thomas Jo-
hansson.

Laxfond Vänern

Olovliga körningar och trafikolycka
24/11: Olovlig körning i Mellerud med A-traktor som gick 
för fort. Grov olovlig körning på Fyrgatan, Mellerud med bil 
som var avställd, föraren hade inget körkort.
25-26/11: Trafikolycka på natten, en bil körde av vägen på 
Landsvägsgatan, Mellerud. Föraren fördes till Näl med 
smärta i huvud, knä och armar. Det var halt vid tillfället.
27/11: Grov olovlig körning/rattfylleri på Brunnsvägen, Dals 
Rostock. Föraren hade inget körkort.

Inbrott
18-26/11: Inbrott i fritidshus och bil i Härlogsbyn. Någon 
hade krossat bakrutan på bilen och fönster på huset. Kompres-
sor, handverktyg och en svets stals.

Viltolyckor
22/11: Kollision rådjur och tåg i Dalskog.
23/11: Kollision rådjur och bil i Gerdsrud.

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


