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Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14, sön 12-16
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

JUL & 
advent

Öppet alla dagar fram till julafton

Adventsmys Stort 
sortiment av
• stjärnor
• elljusstakar
• el- och batteri 
  ljusslingor
• batteriljus

99:-
Massor  

med tomtar 
i olika  

storlekar

Julklappstips – härliga fotogenlampor

JULKLAPPSTIPS 

Verktygssats
55 delar

249:-
Rek. ca pris 350:-

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

En perfekt julklapp 
för hemmafixaren!

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 49.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Pasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocchi, 

Penne rigate, 500 g, jfr-pris 10,00/kg. 
Max 10 köp/hushåll/vecka 49

5:-/st
Kycklingfärs
Garant, Sverige, färsk, 500 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 49

Grillad kyckling
Kronfågel Sverige, hel, råvikt ca 0,935-1,14 kg, 
jfr-pris ca 32,74-40,04/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 49.

4995

för Bonuskunder
/st

Laxfilé
Omega, fryst, 4 x 125 g, 
jfr-pris 138,00/kg.

Koljafilé
Falkenberg, Melanogrammus aeglefinus, Nordost- 
atlanten, färsk, skinn- och benfri, i tråg, 400 g, 
jfr-pris 124,88/kg.

599
 

/hg

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

2995
 

/st

35:-
för Bonuskunder

/st  
25:-

för Bonuskunder
/st

Dags att köpa ny jacka?

799:
1599:

Finns i svart, marinblå 
vit och vinröd

NORTH BEND 
CALLIE JACKET - DAM

Jonas Torrestad bjöd på highlights från 30 år på scenen på Kulturbruket på Dal ihop med Vänersborgs Eminenta Storband. Foto: Tanja Mueller.

– Sidan 8 –

Torrestad imponerade Sveriges längsta 
tomtetåg i Brålanda

– Sidan 10 –

I lördags genomfördes det 65:e tomtetåget i Brå-
landa, ett evenemang som alltid lockar stora 
mängder besökare. Omkring 7 000 kom i år.

Tema ”Bäckefors – 
mitt i Dalsland”

– Sidorna 11 till 16 –

Vad är på gång i Bäckefors? Det byggs bland annat 
lägenheter för 55+:are och en ny veterinärklinik 
dit Distriktsveterinärerna i Högsäter ska flytta.
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Grönt kluster 

i Dalsland

Torsdag 14 december kl. 18.30
Välkommen till ännu en informationskväll om vad som pågår i 
Gröna Klustret Dalsland. Vi redovisar vad som hänt i förstudien fas 
2 och tar ställning till det fortsatta arbetet.
Den här gången kommer vi också att få lyssna till Göran 
Holmberg, Dinglegymnasiet, som berättar om de långt 
framskridna planerna på att förlägga utbildningar till 
Nuntorp.

För vår planering önskar vi anmälan senast 12/12 till mail: 
gronaklustret.dalsland@gmail.com eller sms: 0730-301 548
Lars-Göran Berg, projektledare förstudie Gröna Klustret Dalsland

Projektmöte avslutning fas 2
Brålanda Vandrarhem 

bra för bygdens utveckling!

Brålanda Företagarförening 
Dalbo Hushållningsgille 
LRF lokalavdelningar 
Nuntorps Elevförbund

Varmt välkomna!

Medfinansiärer  

Luciafest

Erikstads bygdegård 
Lördag 9 dec.

kl 15.00 
Traditionellt program 

Välkommen!

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud  

Söndag 10 december kl. 18.00
Melleruds lucia med tärnor kommer på besök  

Servering         Lotteri 
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt   Fri entré

IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV

Knytkalas på Kåken i Mellerud

Trettondagsafton 5/1-18 kl. 21-01
Biljetter: Maria 0763-91 08 99
Pris: 200:- 

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

KULTURBRUKET PÅ DAL, MELLERUD

Kulturskolan i Mellerud med ensembler och solister 
bjuder tillsammans med Dahlstiernska gymnasiet 

och Rådaskolan på traditionell Luciakonsert.

Biljett 50 kr i Kulturbruket på Dals entré från kl 18.00

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud, Dahlstiernska gymnasiet, Rådaskolan

TISDAG 12 DECEMBER KL. 19.00

Kulturskolan i Mellerud med ensembler och solister 
bjuder tillsammans med Dahlstiernska gymnasiet 

och Rådaskolan på traditionell Luciakonsert

• Biljett 50 kr i Kulturbruket på Dals entré från kl 18.00 •

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud, Dahstiernska gymnasiet, Rådaskolan

Lucia- och julfest
i Missionskyrkan, Mellerud. Lörd 9/12 kl. 16.00

Luciatablå med scouterna. 
Andakt: Thomas Segergren, lussekaffe.
Välkomna!

Melleruds Demensförening 

Måndag 11 december kl. 18.00 på Älvan

Månadsmöte 
Avslutning med lucia och lotterier

Kaffe med dopp till självkostnadspris

I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 december- 13 december 2017
 2:a söndagen i advent
”Guds rike är nära”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.  
Fre 18.30  Luciaandakt i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Dans kring granen och fika.
Sön 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Daniel Westin. 
  Alma Hermansson, fiol.
Ons 13/12 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Ons 13/12 18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.  

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, julmat, 
  pris 100:- anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel. 0530-36200.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tis 12/12 11.30  Andakt på Fagerlid, Erica Staaf.
Tis 12/12 14.30  Andakt på Berg, Elisabette Emanuelsson.
Ons 13/12 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus, Lucian med 
  följe underhåller.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst i kyrkan, Lena Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Lör 13.00–17.00 Julmarknad och klappjakt i Brunnsparken 
  Dals Rostock. Svenska kyrkan har kaffeservering
   i gamla pastorsexpeditionen.
Sön 16.00  Luciagudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin.
   Luciatåg med Örs barnkör och barngrupper. 
  Byalaget bjuder på fika i Bystugan.
Ons 13/12 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Ons 13/12 17.00 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Daniel Westin. Terminsavslutning för 
  barnverksamheten i Örs församling.

OBS!
Tisdag 12/12 19.00 

Luciafest på 

Kulturbruket

   Rotary
Mellerud

Off the rec�dOff the rec�d

www.ticketmaster.se
0771- 70 70 70

Fredag 16 mars kl. 19.00
Lördag 17 mars kl. 19.00
Söndag 18 mars kl. 17.00

Plats: Kulturbruket på Dal

Årets julklapp, säkra era biljetter redan idag

Nu börjar vi snart gräva i området:
Årbol–Tegen - Heden, Källhult - Ränsliden.

Låg månadskostnad för TriplePlay – tv, telefoni och snabbt internet –

Information till markägare och er som vill bli medlemmar på  

Skallerudsfiberforening.se

Skålleruds Fiberförening 

Smyrna Second - Hand
Norra Kungsgatan 1

13-20 december har vi försäljning av 

JULSAKER TILL 50%
Vi tackar alla kunder för året som gått och till de som skänkt

möbler, kläder och prylar till hjälp för att hjälpa människor i nöd.
God Jul & Gott Nytt År

Vi öppnar igen onsdag 10 jan 2018
Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 7/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 10.400:- - 58 rop

RÖVARE  16.000:-   -  51 rop

BINGO

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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ANNA´S 
   design

Välkomna till en sagolik & inspirerande

Julmarknad

Julmarknadsextra 
20% rabatt  

på hela sortimentet 
 (Gäller ej presentkort & binderier)

Blomsterbutiken på landet
0530-300 51

Hantverkare & hembakat 
bröd på logen

Kaffeservering
på loftet

NYHET 

Kl. 1300-1400 finns Sten 
Torstensson på plats 
och värderar era gamla 
julsaker

Alla som handlar på Annas Design 9 dec är med och 
har chansen att vinna ett presentkort! Värde 1000:-

Supportergranar

Årets tema för 
JULGRANSKLÄDSEL

NYHET 

Kl. 1200 Godis till alla barn 

NYHET 

lördag 9 december 
   kl. 1000-1500

Star Wars:  
The Last Jedi

Onsdag 13/12 kl. 19.00 (3D)

Söndag 17/12 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 32 min

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Solsidan
Onsdag 6/12 kl. 19.00

Söndag 10/12 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min

 

Premiär

Storgatan 32 • Mellerud
Tel. 0530-122 23 

Alla pizzor 

60:- inkl. dricka

Gäller fr.o.m. 6/12-31/12

Vi hälsar alla  
gamla som nya 

kunder välkomna!

Lördag 9/12 Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Fredag 8/12 Kl. 2100-0100

DANSHELG

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Trollvinter i  
Mumindalen

OBS! Lördag 9/12 kl. 16.00
Barntillåten    1 tim 20 min 

Pris 60:-

 

Ställer ut i Färgelanda

Här pågår hängning av bilderna i konsthallen i Färgelanda inför vernissa-
gen som ägde rum den 1 december. Johnny Stücken ser till att allt blir rätt.

I år är det Färgelanda 
fotoklubb som bjuder in 
samtliga fotoklubbar i 
landskapet till en gemen-
sam fotoutställning. 
Det är 28 fotografer från 
Dalslands fyra fotoklubbar 
som deltar i arrangemanget, 
Melleruds FK och fotoklub-
barna från Ed, Åmål samt 
Färgelanda. Sju fotoentusi-
aster från Melleruds FK 
kommer att deltar i utställ-
ningen som pågår fram till 
den 5 januari 2018: Rolf 
Linder, Johanna Linder, 

Mellerudsklubbens ordförande Rolf Linder.

Klappjakt och julmarknad

På lördag är det dags för den traditionella julmarknaden och klappjakten i Dals Rostock. Arkivbild.

Julmarknaden i Brunn-
sparken, Dals Rostock, 
lockar alltid många besö-
kare. Klappjakten genom 

Solsidan
En av Sveriges populäraste 
komediserier tar steget till 
vita duken! Vi får följa de tre 
paren i en komedi om kärlek, 
barnlängtan, knepiga föräld-
rar och oskrivna badregler i 
Torekov.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 6 och sön-
dag 10 december.

Aktuellt
 på bio

samhället är också en po-
pulär aktivitet. På lördag 9 
december är det dags.
– I år har vi 16 anmälda säl-
jare till julmarknaden i 
Brunnsparken, vi kör samma 
koncept som tidigare år, be-
rättar Maria Pettersson Lans.

Här hittar du till exempel 
julgransförsäljare (som finns 
på plats redan på förmidda-
gen), lammprodukter från 
Tornets gård, mjöl från As-
sarebyns kvarn, must från 
Rostad, honung, kransar, 
tomtar, julbockar, stickat, 
virkat och marsipan.

Stig-Arne Larsson med 
dottern Jennifer och barnbar-
net Almer underhåller med 
julsånger.

Självklart besöker Melle-
ruds lucia med följe julmark-
naden.

– Det finns gröt i Gula vil-
lan och kaffe med dopp och 
lotterier i gamla pastorsex-
peditionen. Klappjakten 
startar vid Karolinen mitt på 
dagen, sedan finns ett 20-tal 
frågor på vägen ner till 
Brunnsparken, förklarar Ma-
ria.

Ett antal lokala företagare 
står bakom klappjakten.

Tomten kommer med go-
dispåsar (sponsrade av lo-
kala handlare) till barnen och 
i samma veva blir det dans 
kring granen, ledd av Anders 
Ljungqvist.

Klappjaktskommittén be-

står av representanter från 
Kroppefjälls IF, Kroppefjälls 
hembygdsförening, OK 
Kroppefjäll, Svenska kyr-
kan, Röda Korset och Fören-
ingen Kroppefjälls Vandrare.

– Vi är alla beroende av 
varandra för att få saker och 
ting att fungera, konstaterar 
Maria, som representerar 
KIF.

Den specialtillverkade 
adventsljusstaken i trä som 
är placerad i Brunnsparken 
tändes till första advent. Den 
har byggts av lokala hantver-
kare och är klädd i granris 
och ett fint ljusnät.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

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

Benny Karlsson, Nils-Gun-
nar Olsson, Johnny Stücken, 
Kristin Ellstöm och Tanja 
Mueller. De visar upp blan-
dade natur-, djur- och land-
skapsbilder. Sammanlagt 

blir det drygt 100 bilder som 
finns att beskåda i den vack-
ra konsthallen i centrala 
Färgelanda.

Tanja Mueller
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 50 Måndag 11/12: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 12/12: Nötköttsgryta med thaismak, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 13/12: Hedvigsoppa.  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 14/12: Chilibakad sejfilé med 
potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Mangokräm.

Fredag 15/12: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade rotfrukter och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 16/12: Kräftströmming med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 17/12: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 50
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grön-
saker. Tis-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. 

Senior
Måndag Köttbullar* med makaro-
ner, skivade morötter.
Alt: Falafel.

Tisdag Thaibuffé*.
Alt: Rotsaksgryta med thaismak.

Onsdag  Hedvigsoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Vegetarisk rotfruktsås 
med pasta och broccoli. 
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Storsatsning på 
julmarknaden

Det var länge sedan som 
programmet på Lions jul-
marknad i Mellerud var så 
fullspäckat som i år. För att 
locka fler besökare satsar 
man på många aktiviteter 
som lockar hela familjen.
Vid lunchtid på söndag 10 
december öppnar butikerna 
och knallarna finns på plats. 
Lotteriförsäljningen startar 
liksom möjligheten att gå 
tipspromenad med temat 
”Vad kan du om ditt Mel-
lerud?” Det kommer även 
att bjudas på underhållning 
på torget under dagen av 
kören Morgonstund, Ca-
milla Berglöv Hermansson 
och Lennart Magnusson 
med flera. Sopraren Anna 
Forsebo från Ör framför 
julsånger, bland annat Helga 
Natt. Dagens konferencier är 
Anders Ljungqvist.

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

När vinnarna i tipsprome-
naden dras anländer delar av 
tomtetåget i Brålanda och 
Roland Skarin börjar skjutsa 
runt barnen med häst och 
vagn.

Därefter blir det dans kring 
granen med musik av Mobila 
Tomteorkestern med Anders 
Ljungqvist som ledare och 
godispåsar delas ut från scen-
vagnen.

Framåt kvällningen anlän-

Även i år kommer Roland Skarin med sina hästar för att skjutsa barnen runt om i centrala Mellerud. Arkivbild 
från 2016. Foto: Karin Åström.

Sopraren Anna Forsebo framträ-
der under julmarknaden.

der lucia med följe med häst 
och vagn. Kortegen startar i 
år vid tomtemuséet. Avslut-
ningsvis halas julklapps-
säcken och vinsterna delas 
ut. Det totala vinstvärdet, 
inklusive resevinsterna, upp-
går till 25 000 kronor. Samt-
liga intäkter från lotteriet går 
till Barndiabetesfonden.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mycket på gång på bion
Det var i det närmast 
fullsatt när filmen Sol-
sidan skulle visas på 
Centrumsalongen i sön-
dags.                                                                                                                                                        
Filmhösten på Centrumsa-
longen har skiftat något i 
besöksantal där matinéer gått 
bäst, men året är inte riktigt 
slut än. Helgens film Solsi-
dan är en som går bra. Solsi-
dan har många poänger när 
den speglar vardagen på ett 
humoristisk sätt. 

Så här roligt har publiken 
inte haft sedan filmen Ove 
visades, det märktes tydligt. 
Men det kommer fler bra 
filmer december; filmer som 
Star Wars, The Last Jedi, 
Greatest, Showman on East 
visas på juldagen följd av 
Tjuren Ferdinand, Jumanji 
och så kommer Solsidan 
tillbaka den 29 december.

Kön ringlade sig in till Centrumsalongen när succéfilmen Solsidan skulle 
visas. Foto: Privat.

2018 börjar också bra med 
bland annat, Ted, för kärle-
kens skull.  

Filmfestivalen på Dal 
kommer som vanligt tillbaka 
9-18 mars 2018 där många 
repriser och nya filmer kom-
mer att visas. Naturligtvis 

blir det som vanligt någon 
dokumentärfilm också. Cen-
trumsalongen lovar några 
fina överraskningar.

Gunnar Landegren

Babben till Mellerud
I början av februari kom-
mer ”Babben” Larsson 
till Kulturbruket på Dal i 
Mellerud. 
– Det blir standup om all-
männa saker, politik, grejer 
man retar sig på och även 
lokala grejer. Jag googlar 
lokala nyheter innan, berät-
tar hon.

Turnén är ett jätteprojekt 
där Babben besöker alla 25 
landskapen i Sverige.

– Detta är tredje vändan jag 
gör och det blir hundra spel-
ningar, minst. Hela turnén 
kommer att ta tre år samman-
lagt. Jag har en karta och 
sätter en nål för varje ställe 
jag varit på så att, berättar 
Babben Larsson.

Babben Larsson kommer till Mellerud i februari och kör standup om 
allmänna saker och sådant man retar sig på.

Föreställningen är 90 mi-
nuter lång. Biljetterna har 
släppts.
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Ladda inför kylan
Herrjeans ”Westside”

Mycket fint 
på hemtex

Välfylld julavdelning

100:-
4 för

Stolsdynor

299:-
1 par

2 par

500:-

Julgodis från Bilbolaget

roybil.se
0530-444 40

Ni finansiera bilköpet med 1,95% rörlig ränta 
(MB lagerbilar) resp. 2,95% på övriga.

-15 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus 2.931 mil  Ord. pris 94.900:- NU 79.900:-
-14 Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi GO! Edition 7.175 mil  Ord. pris 139.900:-  NU 124.500:-
-16 Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi Premium 6.375 mil  Ord. pris 159.900:-  NU 149.900:-
-15 Hyundai i30 5dr 1,6 TURBO 2.645 mil  Ord. pris 174.900:-  NU 164.500:-
-14 Hyundai ix35 2,0 CRDi Premium 4WD 9.517 mil  Ord. pris 194.900:-  NU 194.900:-

-14 Mercedes-Benz A 220 CDI AUT 6.626 mil  Ord. pris 189.000:-  NU 179.000:-
-14 Mercedes-Benz GLA 200 CDI Style 2.859 mil  Ord. pris 214.900:-  NU 199.000:-
-15 Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC Kombi Avantgarde 4.765 mil  Ord. pris 299.900:-  NU 289.000:-
-14 Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BusinessPaket 2.713 mil  Ord. pris 300.000:-  NU 289.000:-
-16 Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC AUT 2.070 mil  Ord. pris 649.000:-  NU 599.000:-

Parkering förbjuden

Parkering förbjuden gäller utanför hela Kulturbruket på Dal i Mellerud. Det är så kallad allmän platsmark. Med 
allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Skyltar som visar var 
parkering är tillåten finns längs Parkgatan, dessutom finns en nybyggd p-plats på området. Utanför entrén till 
Kulturbruket på Dal och gymnasiet finns dessutom en gång- och cykelbana, vilket gör det än viktigare att det 
inte står några bilar i vägen. På området förekommer parkeringsövervakning. Foto: Susanne Emanuelsson.

Dinglegymnasiet planerar att utöka
I det pågående arbetet 
med förstudien för Gröna 
Klustret Dalsland beskrivs 
tre verksamhetsområden 
som bör finnas i det kom-
mande klustret, på plats 
på Nuntorp eller som ak-
törer i klustrets nätverk. 
Det handlar om företag inom 

gröna kommersiella näring-
ar, forskning och utveckling 
samt utbildning.

Under hösten har ett före-
tag, Swedish Agro Machi-
nery,  beslutat att förlägga 
delar av sin verksamhet till 
Nuntorp. Inflyttning beräk-
nas till mars 2018.

Inom utbildningsområdet 
har också ett samarbete in-
letts med Dinglegymnasiet.  
Ansökan till skolinspektio-
nen förbereds just nu och 
intentionen är att denna ska 
kunna inlämnas senast 31 
januari 2018 vilket möjlig-
gör start för utbildning på 

Nuntorp hösten 2019, förut-
satt att tillstånd beviljas.

Samverkan mellan Ding-
legymnasiet och Gröna 
Klustret Dalsland innebär en 
förstärkning av utbildnings-
verksamheten inom de gröna 
näringarna, genom att de 
båda skolorna kompletterar 

varandra på ett bra sätt. På 
nästa avstämningsmöte för 
förstudien Gröna Klustret 
Dalsland på Brålanda Vand-
rarhem torsdag 14 december 
kommer mer information att 
lämnas av projektgruppen 
för Gröna Klustret Dalsland 
tillsammans med Göran 

Holmberg Dinglegymnasiet. 
Beställare av förstudien 

Grönt Kluster Dalsland är 
Dalbo Hushållningsgille och 
Brålanda Företagarförening.

MUF:s första event
Melleruds moderata ung-
domsförbund hade lörda-
gen den 25 november sitt 
första egenarrangerade 
evenemang. 
Man anordnade en FIFA-
turnering som spelades på 
storbildsskärm på Café 

Gruzzolo, som var generösa 
nog att låna ut lokaler till 
eventet.

Det var en mycket trevlig 
lördag med ett tiotal tävlande 
där William Martinsson och 
Rasmus Magnusson till slut 
stod som vinnare och kam-

Vinnarna. Från vänster: William Martinsson och Rasmus Magnusson.

– utbildning på Nuntorp kan bli aktuellt

made hem prissumman på  
1 000 kronor.

– Det var väldigt roligt, 
fick vi även flera nya med-
lemmar under eventet. Nu är 
vi drygt 30 medlemmar och 
på väg upp emot 40, berättar 
ordföranden Ludwig Moss-
berg.

Förbundet  bildades för 
övrigt i början av juli 2017. 
Övriga styrelsemedlemmar 
är Alvin Johansson, vice 
ordförande, samt ledamö-
terna Rikard Westman och 
David Ahlqvist. Rickard Er-
iksson är också mycket enga-
gerad i MUF Mellerud, även 
om han inte sitter med i sty-
relsen.

På gång är planeringen för 
2018.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Privat

I torsdags eftermiddag 
inkom larm om eventuell 
bomb på en privat tomt i 
Brålanda. 
Polisens nationella 
bombskydd sändes till plat-
sen för att vid 18-tiden börja 
undersöka och säkra ett 
misstänkt farligt föremål. 
Polisens presstalesman Re-
gion Väst, Peter Adlersson, 

berättade att tågtrafiken 
stoppats förbi platsen som 
spärrades av på grund av 
säkerhetsskäl. Både ambu-
lans och räddningstjänsten 
fanns på plats om något all-
varligt skulle hända.

Vid 19.30-tiden kunde 
avspärrningarna hävas och 
tågtrafiken släppas på. Då 
hade bombgruppen röntgat 

och säkrat det misstänkta 
föremålet. Bombteknikerna 
tog med sig föremålet för-
provtagning och analys.

En förundersökning har 
inletts gällande försök till 
allmänfarlig ödeläggelse. I 
nuläget finns ingen misstänkt 
person.

Susanne Emanuelsson

Bombhot i Brålanda
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All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligt med bestämt. 
Bortrest.  

Ingmar Bengtsson

UPPVAKTNING

All uppvaktning
undanbedes vänligen.  

Henry Yngve

UPPVAKTNING

Den 10 december fyller vårt 
barnbarn Hannes 3 år.

Grattiskramar från 
farmor och farfar 

Vi vill gratulera vårt barn-
barn Iris som fyller 3 år den 
8 december.

Många grattiskramar från 
farmor och faffa

I går fyllde vår goa Junie 
Flodin 4 år.

Grattiskramar från farmor, 
farfar, farbror Basse 

och  gammo Doris

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. 
Söndag 11 Gudstj. Hhn med 
församlingsmöte. Månd 17 
U-landsgrupp. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Lörd 16 
Equmenias lucia & julfest. 
Andakt Thomas Segergren. 
Lussekaffe & tomtebesök. 
Sönd 15.30 Vi sjunger in 
julen på torget. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
11 Julens budskap, film från 
Israel, med Anders Sjöberg. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 19.30 LifeLine- Ung-
domskväll på Sörgården. 
Lörd från kl. 15 Lussebandy 
i Sporthallen. Sönd 16 Jul-
fest, luciatåg, sång av bar-
nen, kyrkkaffe m.m.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning kap. 7. 
Fred 14.30 Gemenskaps-
träff med julsmörgås. Julens 
dikter med Irene Larsson. 
Andakt Sigward K. Sönd 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Siv 
Larsson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son varefter han sjöng ”Som 
ett barn kommer hem” av G. 

Strandsjö. Officiant var Lena 
Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 89, 249 
samt 730. Solisten sjöng 
”Bred dina vida vingar” av L. 
Sandell-Berg. Som avslut-
ningsmusik spelades ”De 
sista ljuva åren” av J. C. Er-

iksson. Avsked togs av bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Siv var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Brålan-
da kyrkogård.

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL

18 Söndagskväll i kyrkan 
med nattv. Sigward K. Tema 
”Bröd och vatten”, serve-
ring. Onsd 19 Mötesplats.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Anette J. Carlson. 
Info om kyrkans interna-
tionella arbete. Ssk. Kaffe. 
Månd 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Onsd (13/12) 18 Gröt-
fest i fsh. Grötfest med mat, 
samvaro och program. An-
mälan senast 7/12. Mer info 
hemsidan, affischer, försam-
lingsbladet och facebook. 
Pastorsexp. 0521-300 61.
Sundals-Ryr: Onsd (13/12) 
10-11.30 Luciakaffe i fsh. 
med kyrkokörens luciatåg. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Fred 12-14 Jul-
lunch i bygdegården. 11.30 
”Tid för eftertanke”. Sönd 
16 Gudstj. med luciatåg. 
Anette J. Carlson och barn-
grupperna, efteråt julgröt i 
fsh. och dans kring granen. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Markusläsning kap. 7. 
Sönd 11 Gudstj. med nattv. 

Sigward K. Tema ”Bröd och 
vatten”, kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 19 Mu-
sikskolans luciakonsert. 
Musikskolan medv. elever 
från Sundal, Vänersborg 
och Vargön. Luciatablå med 
elever från Dalboskolan och 
musikskolan. Andakt Len-
nart Staaf. Lörd 18 Advents-
vesper i kyrkan, Hemvär-
nets musikkår. Andakt Bat. 
pastor Carina B. Liljegren. 
Sönd 10 Gudstj. med nattv. 
Ralph Liljegren. 16 Ett steg 
närmare himlen. Bokrelea-
se. Carina och Ralph Lilje-
gren visar bilder och berät-
tar om en pilgrimsvandring 
i Italien. Tisd 13.30 Gudstj. 
med nattv. på Ringhem. 
Ralph Liljegren.

Hipp Hipp 

HURRA!

”Hon gör något bra 
för en hel bygd”

I torsdags kväll fick Agneta 
Johansson, lanthandlare i 
Grinstad LRF:s hedersut-
mörkelse Gröna hjärtat.
Det var medlemmar från 
LRF Mellerud Östra och 
LRF:s kommungrupp i Mel-
lerud som uppvaktade Ag-
neta vid sextiden på torsdag-
kvällen medan kunderna 
handlade som bäst. 

Hon fick en vackert vintrig 
blomsterbukett, bunden i 
Brålanda, och en pin med det 
gröna hjärtat fäst på sin väst 
av Björn Svensson, ledamot 
i styrelsen från LRF Melle-

rud Östra. Han berättade att 
en enhällig styrelse tagit be-
slutet att ge Agneta Johans-
son hedersutmärkelsen. 
Gröna hjärtat delas ut till 
personer som gjort en osjäl-
visk och medmänsklig hand-
ling och det tycker styrelsen 
att Agneta gör.

– Hon gör något bra för en 
hel bygd som enda lanthand-
lare på slätten. Det är ett hårt 
och viktigt arbete hon gör, 
hon har flera anställda, buti-
ken har utökats och den har 
generösa öppettider. Lant-
handeln är enda stället man 

träffas på och Agneta är den 
bästa lanthandlare man kan 
tänka sig, säger Björn Svens-
son.

– En lysande idé att ge 
Gröna hjärtat till Agneta, det 
är verkligen välförtjänt, 
tyckte Frida Kvantenå, vice 
ordförande i LRF:s kom-
mungrupp i Mellerud och 
flitig kund i lanthandeln.

– Detta var jätteskoj, sade 
Agneta Johansson med ett 
stort leende.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Marcus Svensson, Björn Svensson, Helena Karlander, Lena Larsson och Frida Kvantenå uppvaktade Agneta 
Johansson, lanthandlare i Grinstad som fick LRF:s hedersutmärkelse Gröna hjärtat.

IOGT-NTO Kamratringen 
var inbjudna på traditionellt 
julbord hos Logen Kamra-
tringen i Gestad den 1 decem-
ber. Ordförande Sonja Berg 
hälsade 80-talet medlemmar 
och gäster välkomna. Vi bjöds 
på ett dignande julbord med 
mycket gott, som lät oss väl 
smaka. Thore Berg drog som 
vanligt ett antal goda historier 
och berättelser, mycket upp-
skattat.

Kvällens gäst var Nils 

Lundbäck, nu boende i Vä-
nersborg, men ursprungligen 
från Kalix. Han har arbetat 
som präst i 30-talet år på flera 
platser i Sverige. Nils berät-
tade om församlingsbor han 
mött både i sorg och glädje. 
Han har under alla år värnat 
om medmänniskor som ham-
nat utanför ett socialt liv och 
ställt upp och hjälpt många på 
rätt väg så att de har kunnat 
klara sig själva. Nils knöt ihop 
sina berättelser med sång och 

musik och trakterade sitt 
dragspel på ett förträffligt sätt. 

Kvällen avslutades med att 
alla stod upp och sjöng Hosi-
anna, ackompanjerat på drag-
spel. Nils påminde om advent 
och julens berättelser.
Kaffe och dragning av lotteri 
avslutade kvällen. Tack till 
alla som gjort kvällen så triv-
sam framfördes av Nils Lund-
bäck.

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Deltagarna tar för sig av det dignande julbordet som alla lät sig väl smaka av.



Mellerud

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.

Julmarknad 

söndag 

10 december 

öppet 

12.00-17.00

Julhandla i
Öppet alla dagar fram till jul

Storgatan 16
Tel. 0530-101 00 eller 100 69

Hälsoshopen

20% 
på allt

Gäller lördag 9/12 och söndag 10/12

Storgatan 10, Tel. 0530-125 90

Dockhus
med flera våningar och möbler för 
”Barbiedockor” som är upp till 30 
cm. Mått: 84 x 38 x 124 cm

1499:- 
(ord. pris 1999:-)

Paketpris 

499:- 
Morgonrock, tofflor
Sleep mask
Ord. pris 577:- 

Storgatan 6
Tel. 0530-400 47

9-10 december

Adventsmys
Våra tre växthus är 
uppdukade med 

massor av  
erbjudanden!

149:-
Amaryllis

pyntad
i julkruka

Vi bjuder på kaffe och glögg!

...är hos oss på ”finbesök” med sina 
goda produkter lördag 9/12

EXTRAÖPPET
Lördag - söndag 10-16

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

Under vecka 50 lämnar vi

20% på alla
julkampanjer, miniplatt- 
och vågtänger
Vi har även herr och ekologiska alternativ

Storgatan 17
0530-135 20

Handla för 

500:-
och få en julklapp
Gäller söndag 10/12

Välkommen in till Lilla Gränd

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

Söndag 10/12 erbjuder vi:

20% 
på en 
valfri vara

(Gäller ej presentkort)

300:-230:-

130:-

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% 
på  

silversmycken

Gäller sön. 10/12

hos
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Julmarknad i Dalsland Center

Elliot Stålberg tillsammans med tomten som kom på besök flera gånger under helgen.

Dalbo Hushållningsgille fanns på plats och bakade tunnbröd i stora lass. Anders Ågerup, Anna Johansson och 
Robert Svensson in action.

Julmarknaden i Dalsand Center bjöd på mycket fint hantverk i mysig 
miljö.

Det hände mycket i pysselhörnet. Här målar Minou Manchec ett vackert 
julkort som hon ska ge bort i julklapp.

Under första advents-
helgen arrangerades för 
sjätte året i rad julmark-
naden i Dalsland Center i 
Håverud. Ett 25-tal utstäl-
lare var där och det fanns 
möjlighet att delta i olika 
evenemang för vuxna och 
barn.
Hela Dalsland Center var 
julpyntad och fyllt av mys. 
Handstöpta ljus, tomtar, ho-
nung, hudvårdsprodukter, 
hantverk, böcker och smyck-
en fanns till försäljning. 

Dalbo Hushållningsgille 
bakade tunnbröd i Hal-
lingsalen, det gick snabbt åt 
under de båda julmarknads-
dagarna. 

Tomten visade sig vid flera 
tillfällen och hade med sig 
små överraskningar till alla 
barn. 

Pyssel och workshop
Britt Jörnäs, som är med i 
Dalslands skrivarförening, 
höll i en workshop och vi-
sade för den intresserade hur 
man slår in fina julklappar. 

Storslagen konsert 
med extra allt
I lördags gästade Väners-
borgs Eminenta Storband 
och Jonas Torrestad med 
Flexible Strings och Choir 
Kulturbruket på Dal och 
bjöd på ett överväldigan-
de konsert med det bästa 
från sina 30 år på scenen.
Kvällens inleddes av orkes-
tern med Richard Strauss 
fantastiska ”Also sprach 
Zarathustra“, även känd som 
“Sunrise” från filmen Space 
Odyssey. 

Därefter fortsatte det på 
samma höga nivå med tolk-
ningar av bekanta artister 
som Frank Sinatra, med väl-
kända låtar som ”Fly with 
me”, ”That´s life”, Björn 
Skifs ”Fångad i en dröm” 

samt olika låtar av Elvis och 
Tom Jones. 

Med på repertoaren fanns 
även några jullåtar som 
”Boogie Woogie Santa 
Claus” och ”Slade ride” som 
skapade  stämning inför den 
väntande adventstiden.

Under kvällen fanns det  
även möjlighet att inhandla 
den splitternya skiva ”Re-
wind” som innehåller de 
storslagna och svängiga fa-
voriter som spelades. 

Vänersborgs Eminenta 
Storband med Jonas Tor-
restad firade ett rejält jubi-
leum tillsammans med en 
begeistrad publik på Kultur-
bruket på Dal.

Tanja Mueller

Jonas Torrestad bjöd på en fantastisk kväll tillsammans med Vänersborgs 
Eminenta Storband och Flexible Strings & Choir.

Det fanns även ett mysigt 
pysselhörn där barnen kunde 
tillverka fina julkort och an-
nat pyssel. 

En av höjdpunkterna var 
när Skålleruds församlings-

kör sjöng julsånger under en 
konsert i Kalandersalen.

Mycket gott
Hela helgen fanns det möj-
lighet att besöka kanalmu-
séet som hade öppet. Äta 
kunde man göra i Brasseriet. 

Eva och Angelika Eliasson 
ansvarade för caféet under 
helgen och besökarna köade 
stundvis för att köpa fika el-
ler håverudslax. Många fina 
julklappstips fanns även att 
köpa i akveduktshoppen.

– Besökarantalet låg mel-
lan 1200 – 1300 besökare, 
tyvärr något färre än förra 
året. Men säljarna var jät-
tenöjda i alla fall, berättar 
Eva Nilsson-Olsson, Dals-
land Centers julmarknads-
general. 

Tanja Mueller



8 december 9 december

Erbjudandet i julkalendern gäller bara datumet  som står över ”luckan”. 

6 december 7 december 10 december

1 december 2 december 3 december 5 december4 december

6 december 7 december 8 december 9 december 10 december

11 december 12 december 13 december 14 december

16 december 17 december

21 december

18 december

22 december

19 december

23 december

20 december

24 december

15 december

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% 
på alla 

produkter

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

Lite lyx i vardagen 10 % 
på valfritt tryck

16 1817

23

14

Köp 
pressentkort

betala 400:-
för 500:-22

Jessica’s
Delikatesser

Lussesemla
20:-

0530-133 13

4 st
röda stolsdynor

100:-
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

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

1 2 3 4 5

6

JULKLAPPSTIPS!

Gäller t.o.m 171231

Herrjeans 
”Westside”

1 par 299:
2 par 500:-

20%
på TRÄLEKSAKER

Brio/Micki/Jabadabado/Hape

Klipp ut och ta med 
annonsen så får ni 

30%
på valfri vara 
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Brålanda • Frändefors

Kallelse

Frändefors församling 

och pastorats

kyrkofullmäktige 

valda för perioden  

år 2018-2021

kallas till sammanträde 

i kyrkan

Måndag 18/12 kl. 18.00

Ärenden enligt anslag och 

utsänd kallelse.

Ordföranden

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Onsdag 6/12 kl 15.00
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: Nils Lundbäck
Styrelsen vill önska alla deltagare i 
vår verksamhet en fridfull och av-
kopplande Jul- och Nyårshelg

Populär julgranssafari i Rökila

Rökilatomtarna värmer sig vid elden och samspråkar med Hampus Ja-
cobsson, Peter Larsson och Kajsa Jacobsson, Trollhättan.

Första gången för Maria Brunberg, med sonen Lukas. Anders Brunberg, 
Christer Brunberg, Lovisa Brunberg, som varit hos tomten, Ann-Sofi 
Brunberg och Jan Carlsson. 

Fantasifulla ekipage och tusentals besökare
När det var dags för  jul-
marknad och Sveriges 
längsta tomtetåg fylldes 
Storgatan och delar av 
Allégatan i Brålanda med 
cirka 7  000 förväntans-
fulla barn och vuxna.
Lotterier och insamlingar till 
förmån för människor som 
lever under svåra förhållan-
den blandades med knallar, 
hantverkare och allt som hör 
advent och julen till.

Från scenen presenterade 
konferenciererna Carl-An-
ders Magnberg och Berith 
Pettersson dagens digra pro-
gram. Musikunderhållning 
bjöds det på av musikskolan, 
Draget, tomteorkestern, Lilla 
bandet och Melleruds lucia 
tillsammans med Anders 
Ljungqvist.

53 fantasifulla ekipage 
spred julglädje när de drog 
fram i tomtetåget. 

Vid dansen runt granen 
spelade tomtarna från Lions 
och Susanne Broberg gui-
dade de glada barnen i jul-

Julia Kedemark, Gestad, hade åkt med den Transitrötiska järnvägen och 
tillsammans med pappa Lars Larsson väntade hon på att få sin gottepåse.

Gatorna var fulla av tusentals besökare när tomtetåget gick genom Brålanda.

I Tomtecentret tog tomten emot barnens önskelistor. Charline Hamber, 
Vänersborg, brukar åka till tomtetåget och önskade sig bland annat ett 
”tuff-tuff tåg”.

Här lägger Lucas Johansson  pussel under Saga Brobergs vakande ögon.

 

Carl-Anders Magnberg och Berith Pettersson som tomtefar och tomte-
mor var konferencierer. Foto: Ing-Marie Norrman.

Tomtarna Hugo Jorstig och Axel  Broberg hjälpte Annika Jorstig, född 
Larsson, att spela till julallsången. När Tomtetåget firade 50 år 2002 
var Annika lucia.

Många passade på att 
åka med på årets första 
julgranssafari hos Rökila 
Blomstergård  på första 
advent. Göran Larsson 
körde traktorn med 
balvagnen som hade 
halmsoffor. 
Efter några minuters traktor-
färd var man framme hos 
rökilatomtarna Tulle och 
Rulle. Barnen fick berätta för 

dem vad de önskade sig. 
Här kunde man också av-

njuta den medhavda mat-
säcken runt den öppna elden 
och grilla på den stora grillen 
under tak. Sedan tog man 
sågen och gick ut i skogen 
och letade upp den finaste 
gran man kunde hitta och 
sågade ner den.  

Glada besökare

Jenny Engelsson, sonen Eric 
och Mejd Mella, Väners-
borg, grillade korv och pra-
tade med tomtarna. De 
tycker safarin är en trevlig 
aktivitet och har varit med 
flera år.

– Nu åker vi för granens 
skull, tidigare var det för att 
barnen skulle få träffa tom-

ten, det är roligt att välja sin 
egen gran, säger Kajsa Ja-
cobsson, Trollhättan, tidiga-
re Mellerud. Barnen Hampus 
och Ella och pappa Peter 
Larsson håller med. 

– Jag önskade mig en uku-
lele av tomten, berättar Ella 
Jacobsson, sju år.

– Jag har hittat den finaste 

granen. Det är första gången 
vi är här. Det är ju en helhets-
upplevelse med tomten ock-
så. Cooolt!, sade Anders 
Wämmerfors, Frändefors.

Familjerna Brunberg, Ma-
ria, Anders, Lovisa och Lu-
kas, Vargön, och Christer och 
Ann-Sofi, Grunnebo, är på 
sitt första julgranssafari och 
är helnöjda. 

Jan Carlsson, Trollhättan, 
har varit här tidigare och 
hade rekommenderat det för 
Brunbergarna. De åker glada 
tillbaka i safarivagnen.

Åkturen var gratis men den 
som ville fick lämna ett bi-
drag till barncanceravdel-
ningen på NÄL som Lions 
besöker så de barn som firar 
sin jul där får en julklapp och 
sjunga med i julsånger som 
de spelar.

Kommande helg finns det 
möjlighet att åka på julgrans-
safari igen.

Marianne Karlsson

lekarna. Efter en kraftig 
”Raketen” hade tomtarna 
fullt sjå att dela ut godispå-
sarna till alla barn.

Tomtetåget fyllde 65 år 
men har ingen tanke på att gå 
i pension.

– Nu summerar vi och job-

bar vidare med de idéer vi 
inte hann med i år, säger ar-
rangörerna.

Marianne Karlsson

www.mellerudsnyheter.se



www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

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

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2018

Ring 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Ring eller knacka på dörra!!!

Försäljning och reparation

3D-bild av de två planerade hyresfastigheterna med tillhörande carport.

Kvarnetjärnet Förvaltnings AB ska bygga seniorboende 
i Bäckefors, två hus med sex lägenheter totalt. Det blir 
två treor á 75 kvadratmeter och fyra tvåor á 60 kvadrat-
meter plus en carport som fungerar som bullerskydd 
mot järnvägen.

Daniel Jonasson ser fram emot byggstarten till våren av sex lägenheter som är ämnade åt personer som är 55 år eller äldre.

Bygger seniorboende med sex lägenheter

Bäckefors
– mitt i Dalsland

Tomten det handlar om är 
belägen där gamla ”Lång-
holmen” låg och är på 2 400 
kvadratmeter.

Kvarnetjärnet Förvalt-
nings AB är ett fristående 
bolag som bygger och äger 
fastigheter i Ed och Bäcke-
fors som sedan förvaltas av 
Pineskär AB. Totalt har bola-
get cirka 180 lägenheter, 
vilket innebär att Pineskär 
AB är en av Dalslands 
största privata fastighetsbo-
lag.

Projektledare är Daniel 
Jonsson.

– Vi tror på Bäckefors och 
är även intresserade av att 
bygga på en andra orter. Tan-
ken är att fortsätta med ny-
produktion, berättar Daniel.

Markarbetet för seniorlä-
genheterna startar så snart 
vädret tillåter våren 2018. 
Satsningen hamnar på sex 
miljoner kronor.

– Vi gör i stort sett allting 
själva, vi är fem snickare och 
jag själv, berättar Daniel.

Bakgrunden till satsningen 
är det stora trycket på hyres-
rätter i Bäckefors. 

– Jag som ordförande i SPF 
Bäcke-Ödskölt visste att 
många sökte lägenheter på 
bottenvåningen, men det 
finns inga lediga lägenheter 
alls. Jag pratade med Daniel 
och han sade att om jag skaf-
far hyresgäster så bygger 
han. Jag kollade med SPF 
och det blev fulltecknat på 
fem minuter, säger Kåre 
Karlsson, ordförande i SPF 
Bäcke-Ödskölt.

Inte mindre än tolv intres-
senter anmälde sig direkt, 
idag ligger antalet på fjorton.

Tacksamma
– Vi är väldigt tacksamma att 
detta kom till stånd. Tidigare 
har vi i SPF varit i kontakt 

med Bengtsforshus och de 
var inte särskilt intresserade 
av att bygga i Bäckefors. Vi 
ser fram emot  ett fortsatt 
samarbete med Pineskär, de 
har ordning och reda och hål-
ler efter sina lägenheter på ett 
bra sätt, understryker Kåre 
Karlsson.

Lägenheterna är i ett plan 
med golvvärme och parkett-
golv i alla rum. Köken har 
induktionshäll och  diskma-
skin samt integrerad ugn och 
mikro. Allt är anpassat i en 
högre höjd och det förekom-
mer inga trösklar mellan 
rummen. Badrummen är ut-

rustade med tvättmaskin och 
torktumlare. Lägenheterna, 
som alla har altan, är an-
slutna till både fjärrvärme 
och fiber.

 Lite högre standard
– Tanken är att de ska ha lite 
högre standard. Vi gör allt 
från projektering till målning 
i egen regi, därför kan vi 
hålla nere kostnaderna, säger 
Daniel.

Hyran för en tvåa hamnar 
på cirka 5 300 kronor och 
treorna hamnar på cirka  
6 600 kronor. Tillkommer 
gör 125 kronor för fiber.

Fasaden blir vit med lig-
gande z-panel. Rött betong-
tegeltak och röda ytterdörrar 
spetsar till helhetsbilden.

– Vi har kollat upp möjlig-
heten att köpa färdiga prefa-
bricerade ytterväggar, då kan 
vi hålla nere byggtiden. 
Tanken är att ha bra belägg-
ning i våra lägenheter, den 
har kanske ökat med 15 per-
soner de sista tre åren. Vi har 
en 98-99-procentig belägg-

ning när det gäller uthyr-
ningen och fortsätter det 
höga trycket och den fina 
tillväxten som varit hittills 
kan det bli aktuellt med 
bygge av fler hyreslägenhe-
ter i Bäckefors, avslöjar Da-
niel.

Har byggklar tomt
Bolaget äger redan en bygg-
klar tomt bakom Bäckegår-
den på Gamla Bruksgatan. 
Där kan det alltså bli aktuellt 
att bygga hyreslägenheter 
för alla åldrar.

– Vi vill hålla landsbygden 
levande och då måste man 
kunna erbjuda boende med 
hög standard till bra priser. 
Några vill flytta ”hem” till 
Bäckefors och en del vill 
sälja sina hus och få ett be-
kvämare boende, säger Da-
niel.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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”Vår resa har bara börjat”

Örjan Emanuelsson, platschef 
på Peterson Packaging AB, ser 
mycket positivt på framtiden 
med tanke på ägarnas ambitioner 
på utveckling. Arkivbild/Susanne 
Emanuelsson.

– Vi har en tydlig plan där 
vi ska öka vår försäljning 
från 37 till 50 miljoner 
kvadratmeter under tre 
år, säger Örjan Emanuels-
son, platschef på well-
pappfabriken Peterson 
Packaging AB.
Örjan berättar hur persona-
len applåderade när företaget 
under 2016 blev uppköpt av 
belgiska VPK Packaging 
Group.

– Det är en ägare från vår 
bransch som har en strategi 
att växa. Våra tidigare ägare 
har inte haft de ekonomiska 
musklerna eller viljan att öka 
produktiviteten. Nu har vi 
gjort en plan tillsammans 
med våra nya ägare om de 
närmaste åtta åren. Planen 
för 2018 till 2020 är konkret, 
sedan är det visioner. Vår 
resa med VPK har bara bör-
jat, förklarar Örjan.

Tror på en framtid för gasbilar

Fyra av Suzukis modeller är kompatibla för gas idag. Säljaren Rune Pers-
son, som själv har stor tilltro på gasdrivna bilar, står vid en Suzuki Vitara.

Det ska byggas tre bio-
gasstationer i Dalsland 
och det innebär förhopp-

ningsvis ett ökat intresse 
för bilar drivna av biogas.
– Jag personligen tror 

Fordonsgas är ett drivmedel 
som består av biogas, naturgas 
eller kombinationer av de båda.

Fordonsgas är ett av de driv-
medel som har absolut lägst 
klimat- och miljöpåverkan. 
Jämfört med bensin och diesel 
är utsläppen av koldioxid upp till 
90 procent lägre med biogas 
och cirka 25 procent lägre med 
naturgas. 

FAKTA

på gasen. Detta är jät-
teintressant, säger Rune 
Persson, säljare på Roy 
Andersson Bilbolaget AB 
i Bäckefors.
Rune berättar att fyra av Su-
zukis modeller är kompati-
bla för gas idag. Dessa är 
Swift, Ignis, S-Cross och 
Vitara.

– De byggs om för gas i 
Sverige. När vi sålt bilen 
meddelar vi importören, se-
dan går bilen till ombyggnad. 
Fördelen när bilarna konver-
teras i Sverige är att de byggs 
för nordiska förhållanden, 
förklarar han.

Bilen i övrigt förblir orörd, 
tanken är exempelvis inte 
förändrad vilket innebär en 
tämligen lång körsträcka. 
Enda skillnaden är ett något 
mindre bagabeutrymme.

– Jag har inte levererat 
någon gasbil än, men jag tror 
det kommer. Trollhätteföre-
taget BRC Sweden AB byg-
ger ju gasstationer i Dalsland 
och vi har gastillverkning i 
Brålanda, säger Rune.

Gasstationer är på gång i 
Mellerud, Bengtsfors, Åmål 
och Strömstad. En finns re-
dan i Brålanda.

– Nya Opel Astra är också 

kompatibel för biogas, tilläg-
ger Rune.

Han berättar att kostnaden 
för en gasbil är lägre än för 
en elbil eller hybrid, men 
dyrare än en ”vanlig” bil.

Rune ger ett exempel på en 
Suzuki Swift CNG. Bränsle-
förbrukningen med certifie-
ringsgas ligger på från 2,9 
kilo per 100 kilometer blan-
dad körning, enbart med 
bensin ligger förbrukningen 
på från 4,0 liter per 100 kilo-
meter. Räckvidd gas och 
bensin: Cirka 120 mil.

– Vi hoppas att kommu-
nerna köper in gasbilar i 

framtiden, då tror jag vi får 
fler privatpersoner som ha-
kar på också, understryker 
Rune.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Hela fabriksområdet är 
kulturminnesskyddat. Örjan 
berättar att man varit i kon-
takt med samhällsbyggnads-
nämnden och en ny detalj-
plan har vunnit laga kraft.

– Planer finns på att bygga 
ut. Inga beslut är fattade, men 
nu är vi förberedda. Våra 

ägare vill öka produktivite-
ten med nya maskiner i första 
hand, poängterar Örjan.

30 miljoner
Nyligen investerades det 
drygt 30 miljoner kronor i en 
uppgradering och automati-
sering av storemballagema-
skinen. Den installerades 
med start vecka 27 och pro-
duktionsstarten skedde un-
der vecka 35.

– Det var första steget i 
strategin. Under 2018 inves-
terar vi inte i någon ny ma-
skin, men vi uppgraderar 
delar av den övriga maskin-
parken fram till 2019-2020.

VPK vill utveckla och 
förädla fabriken i Bäckefors 
och det känns positivt för 
personalen.

– Vi känner en fantastisk 
glädje och trygghet. Planen 
är att öka försäljningen från 

37 miljoner till 50 miljoner 
kvadratmeter under tre år. 
Det är en ganska aggressiv 
plan, säger Örjan.

Fabrikens storemballage-
maskin för wellpapp är den 
enda i sitt slag i Skandina-
vien inom koncernen, vilket 
självklart är oerhört positivt 
för Bäckeforsfabriken.

– Vi säljer till både Sverige, 
Norge och lite i Danmark 
från den maskinen. Vårt upp-
drag är att fylla maskinen till 
max. Genom vår nya strategi 
ska vi ta fram vilka kunder 
och segment vi ska vända oss 
till, det är angeläget för fabri-
kerna i alla tre länderna. Jag 
har varit här i tio år och det 
är 100 procent annorlunda 
jämfört mot tidigare, fram-
håller Örjan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

”Det ser ljust ut inför framtiden”
Att kunna träffa en läkare 
när som helst på dygnet 
årets alla dagar är en 
viktig trygghetsfaktor. I 
Bäckefors är det möjligt 
tack vare Närhälsans 
vårdcentral och jourcen-
tral på Dalslands sjukhus. 
Många dalslänningar är 
listade här.
Att få läkare hit är en utma-
ning som inte gäller bara för 

Bäckefors utan för alla lands-
bygdskommuner i Sverige. 
Verksamhetschefen Ingela 
Sjöberg har jobbat hårt för att 
få fasta läkare. 

Stefan Schulz, specialist i 
allmänmedicin, har varit den 
enda sedan flera år, men nu 
har han fått förstärkning. 
Radwan Altaklah, legitime-
rad läkare från Syrien har en 
sex månaders provanställ-

ning på vårdcentralen sedan 
en tid tillbaka.

– Det fungerar väldigt bra 
och vi hoppas att han stannar 
hos oss. Rekryteringen fort-
sätter givetvis med att få tag 
i ytterligare en läkare, vis ser 
att behovet finns, säger Ing-
ela.

Hon berättar att hon just nu 
inte har några vakanser och 
helt nyligen hade 33 sökande 

Här en stor del av personalstyrkan: I bakre raden Stefan Schulz, Veronica Gustavsson och Sofia Lidén. Främre 
raden: Ulrika Sundberg, Lena Andersson, Linda Åberg, Petra Jonsson, Ingela Sjöberg, Florence Andersson 
och Radwan Altaklah.

till en underskötersketjänst. 
Att 2018 är fulltecknat när 
det gäller jourläkare kan hon 
också meddela. Det är alltid 
samma fyra till fem läkare 
som kommer och jobbar här 
veckovis. 

Nattjourens vara eller icke 
vara har varit på tapeten 
många gånger. Lika många 
gånger har frågan besvarats 
med ja, det strategiska läget 
mitt i Dalsland är en faktor 
som trots allt väger tungt.

Det har varit en stark till-
strömning av patienter som 
vill lista sig här. Det goda 
ryktet om ett gott bemötande 
och stor patientomsorg spri-
der sig fortsatt.

– Nu har antalet planat ut  
och vi listar på oss lite färre 
än för några månader sedan 
då det kunde handla om ett 
40-tal i månaden.Vi har gått 
från att vara en liten till en 
medelstor vårdcentral. Det 
ser ljust ut inför framtiden, 
säger Ingela Sjöberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lunch och 
hembakt 
som folk vill ha

I augusti tog Katarina 
Måneklev över caféet på 
Dalslands sjukhus och 
driver det nu i egen regi. 
Responsen från kunderna 
har varit minst sagt po-
sitiv, till ”Brittas café” 
strömmar hungriga och 
fikasugna från hela när-
området.
Skymningen faller och i ca-
féets fönster lyser ljussta-
karna varmt. På väggarna 
hänger klänningar, pälsjack-
or, handväskor och annat fint 
från en tid när människorna 
var betydligt mer fantasifullt 
och elegant klädda än nu.

– Många gäster uppskattar 
de där, de väcker minnen, 
säger Katarina med blicken 
på en buteljgrön sammets-
klänning med en glittrande 
brosch.

Klockan är strax efter fyra 
och caféet stänger för dagen, 
men inte är den slut för Ka-
tarina för det. Matbröd  och 
kaffebröd ska bakas och 

morgondagens lunch förbe-
redas.

Här serveras varje vardag 
husmanskost till lunch. Det 
finns smörgåsar, söta kakor, 
lussekatter och mycket annat 
att välja på också. 

Både matbröd och småka-
kor kan köpas med hem och 
den som vill beställa smör-
gåstårta till kalaset kan göra 
det. 

– Jag bakar det som folk 
vill ha, när det gäller matbröd 
är det dalslandskaka och 
bondbröd till exempel, säger 
Katarina.

Att ta över i egen regi efter 
att Facklan drivit caféet ett 
tag var inte självklart. Att ha 
eget var inget Katarina 
drömde om, men så blev det.

– Nu är jag min egen, det 
är förstås mycket att göra 
men det är jätteroligt, säger 
Katarina Måneklev.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Katarina Måneklev driver Brittas café på Dalslands sjukhus i egen regi 
sedan i augusti.

Förutom lunch och kaffeservering finns hembakt bröd  till försäljning 
i caféet.

Bäckefors
– mitt i Dalsland
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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

- en förening 
att växa i - 

Bäckefors IF

laget.se/backeforsif

BJÄRNE / JENSEN 
RÖR & VÄRME AB

070-54 66 906  070-54 66 912

jensenvvs@live.se

En riktigt God Jul  
& Gott Nytt År!

önskar
Erika, Gunnel, Sofia

& Elin

Tel. 0530-360 02
Bäckefors

Smörgåstårtor
Catering

Hör gärna av er till oss!

Dagens lunch Vardagar från 85:-
Helglunch  från 115:-

Välkommen till oss i Bäckefors  och gör service på din bil
Vi är auktoriserad märkesverkstad för

Vardagar 6-21 Lördag 8-21 Söndag 9-21
Tel: 0530-360 01

Vi erbjuder julmust, julskum, lussekatter, lotter, ATG, Svenska spel, julgrupper m.m 

Öppettider under jul & nyår
Julafton: 9-13    Juldagen: 10-15
Annandagen: 10-16
Nyårsafton: 10-15    Nyårsdagen: 11-16

Välkommen in i vår butik i jul!

Uddevallavägen 6, 668 02 Bäckefors, Tel. 0530-36000, www.roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget

” Extra allt
 i utrustningsväg!”
 AFTONBLADET BIL – 
 OM NYA SWIFT – JUNI 2017

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-5,7 l/100 km. CO2 90-131 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti 
mot genomrostning. Vinterhjulserbjudandet gäller vid köp av ny Suzuki t. o. m. 31/12 2017, värde 9.900 –15.000:-. Kan ej kombineras med andra 

rabatter eller erbjudanden. Bilarna på bilden är extrautrustade.

KÖP NY SUZUKI. FÅ 
VINTERHJUL PÅ KÖPET!

NYA SWIFT FRÅN

139.900:-
INKL. AUTOBROMS

ADAPTIV FARTHÅLLARE
BACKKAMERA M. M.

Suzuki gör prisvärda bilar som håller i längden. Just nu 
fi nns det extra stor anledning att välja en Swift, Vitara, 
S-CROSS eller Ignis när vinterhjul ingår i priset! Men 
passa på – erbjudandet gäller endast fram till årsskiftet.

VITARA S 
BOOSTERJET FRÅN

 204.900:-
INKL. AUTOBROMS, PEKSKÄRM 

MED NAVIGATION, BACK-
KAMERA, ACC M. M.

S-CROSS 
BOOSTERJET EXCL FRÅN

 186.900:-
INKL. PEKSKÄRM MED SMART-

PHONE LINKAGE, BACK-
KAMERA, ACC M. M.

Ett bländande erbjudande
Extraljusramp LED 90W

Just NU 4.595:-
 inkl. montering. Ord. pris 5.995:-

Gäller så långt lagret räcker

God Jul & Gott Nytt År
önskar personalen på Facklan

BÄCKEFORS • Tel. 0530-360 08 • roybil.se

More than 
the core.

Corenso Svenska AB  Bäckefors  
svenska.corenso@corenso.com • www.corenso.com 

• • Mohed • 0530-730 700 

Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

Butiken för 
både dam- & 
herrkläder

Vi har mer 
kläder än ni tror!

Adress: Faktorsgatan 7 A, 668 30 Ed
www.pineskar.se

Familjejuridik 
Skattejuridik
Bostadslägenheter
Bokföring
Redovisning
Helhetslösning för fiberföreningar

Gösta Fäldts  
Transport AB

Grus & 
entreprenad

Bräckan 1 

Bäckefors 
0530-606 19

070-577 36 86

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

BAK- & DESSERTCHOKLAD
Coop, 200 g, Ljus och mörk.

10:-
BÄCKEFORS

BAKPLÅTSPAPPER
Coop

MAT- & BAKMARGARIN
Coop, 1/2 kg.

10:-
10:-

God Jul www.mellerudsnyheter.se

Bäckefors
– mitt i Dalsland
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Café Bibblan

På bilden ser vi Berit, Gunilla och Ann-Britt, påhejade av några av dagens 
cafégäster. 

På Bäckegården i Bäckefors 
har Café Bibblan öppet var-
annan torsdag i hembygds-
föreningens regi. Caféet är 
öppet för allmänheten – hit är 
alla som vill välkomna. En 

trio damer står för service 
och fägnad; Berit Johansson, 
Gunilla Larsson och Ann-
Britt Oskarsson.

Ing-Marie Norrman

Veterinärkliniken tar form
Bygget av veterinärklini-
ken i Bäckefors går fram-
åt. Huset står där nu och 

arbete pågår inomhus. Di-
striktsveterinärerna som 
ska flytta in där senast 

En del av personalstyrkan som idag finns i Högsäter idag: Från vänster 
djurvårdare Isabell Mattsson, veterinär Fredrika Haux Ahlbom, veteri-
när Michael Segall och veterinär Annika Lundgren. På bordet hunden 
Stumpan.

Nybyggnation för sju miljoner

Projektledaren Daniel Jonasson framför veterinärkliniken som håller 
på att byggas.

600 kvadratmeter stor 
blir den nybyggda ve-
terinärkliniken i Bäcke-
fors. Jordbruksverket/
Distriktsveterinärerna hyr 
480 kvadratmeter i upp-
starten, resten finns att 
växa i.
Det är distriktsveterinärerna 
i Högsäter som kommer att 

husera i de nybyggda loka-
lerna på Lasarettsvägen i 
Bäckefors från och med  
1 augusti 2018. 

Bakom bygget står Kvar-
netjärnet Förvaltnings AB, 
lokalerna hyrs ut och förval-
tas genom Pineskär AB. 
Kostnaden kommer att ham-
nar på cirka sju miljoner 
kronor.

Projektledaren Daniel Jo-
nasson visar runt och vi träf-
far Per-Ola Jensen som håller 
på med den blivande recep-
tionen.

– Det blir fyra undersök-
ningsrum, i Högsäter hade de 
bara två. Här ska det vara två 
lab-rum, röntgen, rum för 
tandbehandlingar och tand-
röntgen plus två operations-

Kent Skogsberg och Lennart Saxin finjusterar garageporten.

den 1 augusti håller på att 
upphandla den utrustning 
som behövs.
– Allt flyter på som planerat 
och vi håller på att upphand-
la utrustning, till exempel för 
röntgen och narkos, säger 
Hanna Strutz, klinikchef i 
Högsäter.

Som vi tidigare rapporterat 
om kommer distriktsveteri-
närerna att fortsätta som idag 
med mottagning för smådjur 
och ambulerande verksam-
het för lantbruksdjur och 
hästar. 

Flytten till de nya lokalerna 
i Bäckefors innebär stora 
förbättringar genom lokaler 
anpassade till verksamheten 

och utökade operationsre-
surser för smådjur. 

– Om kliniken i framtiden 
utökas för att kunna ta emot 
hästar är inte bestämt, men 
lokalerna som nu byggs är 
tilltagna i överkant för att 
göra det möjligt att utöka, 
berättar Hanna Strutz.

I och med flytten från Hög-
säter utökas personalstyrkan 
från fem veterinärer och två 
djurvårdare till sex veterinä-
rer och en legitimerad djur-
sjukskötare förutom de två 
djurvårdare som finns idag.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gubbdagis – där värnar man om varandra

Vid senaste torsdagsträffen i Gubbdagiset mötte ett 15-tal herrar upp. Längst fram i bild Lars Larsson och Karl-Erik Fahlander.

Gubbdagis – det kanske 
kan låta som något helt 
annat, men detta handlar 
om föreningen där man 
har som huvudsak att vara 
medmänniska. Att värna 
om grannar, vänner och 
även om bygden. Gubb-
dagis i Bäckefors fyller väl 
sin funktion.
Varje torsdag träffas man, 
detta pensionärsgäng, van-
ligtvis på Bäckegården. Den 
här torsdagen när tidningen 
är på besök så sammanfaller 
det med Café Bibblans öp-
petdag, vilket betyder att 
man inte behöver koka kaffet 
själv, utan får det serverat.

Vid just det här tillfället är 
också Svenska kyrkans kan-
tor Morgan Hermansson 
med och passar på att fram-
föra ett varmt tack till her-

rarna för all transport som 
görs av boende på Björk-
lunda, med rullstolar och allt, 
till församlingshemmet. 

Karl-Erik Fahlander, ord-
förande i Gubbdagis, och 
Lars Larsson, kassör, förkla-
rar:

– Vid kyrkans olika ar-
rangemang hjälper vi till att 
skjutsa de boende på Björk-
lunda serviceboende, så att 

de kan komma med. Det blir 
såväl till församlingshem-
met som till torget på som-
rarna, där kyrkan vid några 

tillfällen bjuder de boende på 
kaffe i pergolan. 

Gubbdagis startades för 
snart tre år sedan och man har 
runt 35 aktiva medlemmar. 
Man träffas, som tidigare 
nämnts varje torsdag. Någon 
gång med musikinslag och 
någon gång med mat. Nyli-
gen åt man julbord.  

– Här är alla välkomna, det 
är viktigt med kontinuitet 
och gemenskap. Vi bor i ett 
litet samhälle, vi känner var-
andra och det gäller att ha 
omsorg om varandra, menar 
Lars Larsson. 

Bytte taket på dasset
Utöver veckoträffarna ar-
rangeras bussresor och ut-
flykter. Både MC-muséerna 
i Arvika och Ed nämns samt 
även ett studiebesök på Volvo 
Torslanda. För att få ekonomi 
i det hela, utöver kommunala 
föreningsbidrag, så anordnas 
lotterier, chokladhjul etcete-
ra.  

– När vi, som idag, nyttjar 
Bäckegården behöver vi hel-
ler inte betala någon hyra till 
hembygdsföreningen, berät-
tar Karl-Erik Fahlander. 

– I gengäld så hjälper vi 
dem med diverse arbeten 
som behöver göras. Vi har till 
exempel varit engagerade i 
underhållet och renovering-
en av Granbacka. För något 
år sedan bytte vi taket på 
utedasslängan där, avslutar 
de båda.  

Ing-Marie Norrman

salar, berättar Daniel, som är 
mycket nöjd med satsningen 
i Bäckefors.

– Bygget är en viktig del 
av samhällets och kommu-
nens utveckling, konstaterar 
han.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Nytt företag kör för Assistancekåren i Dalsland!

LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING

• Bärgning med luftkuddar • Starthjälp 
• Tungbärgning • Däckjour • Jourreparationer 

• Låsöppning • Kranbil

LARM DYGNET RUNT
Dalsland 0530-92 000

020-912 912
Tungbärgarna i Väst

Bäckefors
– mitt i Dalsland
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Vi ger dig en bättre dag på kontoret!Starka
varumärken
i skogen!
FTG tillverkar och säljer produkter 
för skörd och transport av skogs-
produkter. Mowi, Moheda och 
V-kran är våra starka varumärken. 
Läs mer om oss på 
www.ftgforest.com 

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors

Tfn: 0521-26 26 30. E-mail: info@ftgforest.com 

www.ftgforest.com 

Vi producerar 
wellpappförpackningar
- med hjärtat!

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

Vart vill ni åka?
Tillsammans formar vi Er resa där service,  

kvalitet och komfort är självklara

Allt fler åker med

Bäckefors
– mitt i Dalsland



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 6 DECEMBER 2017

Stort engagemang för 
hembygden och framtiden

Det är full fart och aktiv 
verksamhet i Bäckefors 
Hembygds- och Framtids-
förening. Man driver olika 
projekt för samhället och 
bygden och man har också 
tillsammans med övriga 
föreningar på orten bildat 
en Föreningsallians.

Linda Älventorp och Yvonne Karls-
son provar Pepparkaksgubbens 
och Rävens utstyrsel inför lörda-
gens fackeltåg. 

May-Lis Svensson är kassör i Bäckefors Hembygds- och Framtidsför-
ening. 

Filmvisning i SPF:s regi
När SPF Seniorerna för 
Bäcke-Ödskölt hade sitt 
månadsmöte i november 
på Bäckegården bjöds på, 
utöver sedvanlig informa-
tion, filmvisning och mat. 
Med dessa ingredienser 
gavs en lyckad kväll. 
SPF i Bäcke-Ödskölt har en 
livlig verksamhet. Varje må-

nad har de medlemsmöten 
med olika teman och dess-
utom styrelsemöte. Verk-
samheten för övrigt består av 
bad, bowling och boule samt 
även lite resor och olika stu-
diebesök. 

Ett 25-tal herrar deltar 
även i något som man kallar 
Gubbdagis. Dessa står till 

Margit Joelsson deltar så ofta hon kan i SPF:s verksamhet.

Rolf Lind informerade kort om sin film efter att ordföranden Kåre Karls-
son hälsat välkommen.

En magisk kväll 
i Bäckefors

Under lördagen höll Lions 
i Bäckefors sin traditions-
enliga julmarknad, med 
efterföljande luciakrö-
ning. Därefter tog fackel-
tåget till tomten vid, som 
Bäckefors Hembygds & 
Framtidsförening håller i. 
Det här var första gången 
alltsammans arrangerades 
tillsammans och det hela 
blev hellyckat. Det blev lika 
vackert som spännande.

Hela 600 personer mötte 
upp till marschen som star-
tade på torget, där man också 
kunde köpa sig en fackla. 
Alla gick sedan vägen upp 
mot gamla skolan och vek 
sedan av in på en promenad- 
och barnvagnsvänlig skogs-
stig. 

Möten i skogen
I skogen möttes man av al-
lehanda figurer och kreatio-
ner i sann sago- och julanda. 
Här fanns en tomte i en 
skorsten, Lucia, Pippi Lång-
strump (som satt och bakade 
pepparkakor ute i snön), pep-
parkaksgubben, häxan och 
räven, tomtenissar, Elsa, 

Anna och Sven ur Frost, jul-
klappar, Piff och Puff, Snövit 
och de sju dvärgarna – listan 
kan göras hur lång som helst. 

Medverkade ute i spåret 
gjorde brandkåren, Taxi 
Dalsland, med flera. Mani-
ack Moppers fanns på plats 
utmed skogsstigen och de-
lade ut reflexer till alla bar-
nen. Lottakåren bjöd på 
glögg och julgröt och Mis-
sionskyrkan deltog med en 
levande julkrubba. 

Och naturligtvis till slut 
självaste tomten, där barnen 
lämnade sin önskelista och 
fick en godispåse som tack. 
En riktigt lyckad afton och 
fackeltåg till tomten.

– Hela arrangemanget har 
tagits emot mycket positivt!
Det bästa var nästan att snön 
som kom dagarna innan fick 
ligga kvar och ge en magisk 
stämning, säger Linda Äl-
ventorp.

För den som missade det 
hela kommer helt klart en ny 
chans, men det dröjer ett år 
tills nästa gång.

Ing-Marie Norrman

Figurerna ur Disneys Frost fanns också med i skogen. Foto: Privat.

May-Lis Svensson, Linda 
Älventorp och Yvonne 
Karlsson sitter alla tre med i 
styrelsen. De berättar om 
olika projekt som gjorts, sa-
ker som är högst aktuella och 
på gång samt några framtids-
planer. Här brinner fören-
ingsengagemanget och in-
tresset för Bäckefors och 
bygden runtikring. Fören-
ingen har 300 medlemmar.

Bäckegården, Granbacka, 
Bäckefors Museum, Aktivi-
tetsparken samt filmklubben 
ligger på föreningens agenda 
och drivs av den. Service-
kontoret som finns inrymt på 
Bäckegården vill man ut-
veckla. 

May-Lis Svensson berät-
tar mera om vad som gjorts 
under året. 

– Vi har lämnat ett E-för-
slag till kommunen om upp-
förande av en gång- och cy-
kelväg på gamla Lelången. 
Ärendet tas upp i fullmäktige 

den 8 januari. Vi, tillsam-
mans med flera andra fören-
ingar, samverkar också kring 
vår- och höstmarknaderna. I 
samarbete med kommunen 
så har det skett en uppsnygg-
ning kring nya infarten till 
samhället. Hembygdsfören-
ingen ansvarar nu för första 
året för uppsättningen av 
julbelysning i stolparna där, 
säger hon och avslutar: 

– Just nu så lägger vi också 
ner mycket arbete på att för-
söka få ett apotek till orten 
och så har vi ju Lions jul-
marknad med luciakröning-
en och vårt fackeltåg till 
tomten som nu för första 
gången arrangeras samtidigt, 
avslutar hon.

Tomten uppvaktas  
med fackeltåg
Om just fackeltåget till tom-
ten berättar Linda Älventorp 
och Yvonne Karlsson vidare 
och avslöjar samtidigt en del 

av årets hemligheter. Vid 
tidningens utgivning har ju 
arrangemanget sedan ge-
nomförts. 

Vad sägs om bortemot 300 
marschaller, godis till alla 
barn och en vandring från 
torget, mot gamla skolan och 
sedan ut i skogen? Så kan 
lördagens fackeltåg i Bäcke-
fors kort beskrivas. 

– Förra året hade vi 600 
besökare. Det ska bli riktigt 
spännande att se hur många 
som kommer på lördag, nu 
har vi annonserat om arrang-
emanget, det har vi inte gjort 
tidigare, säger Linda och 
Yvonne dagarna innan.

Linda och Yvonne berät-
tade också om fler aktiviteter 
i Hembygds och Framtids-
föreningens regi, när vi träf-
fades. Under hösten har man 
haft en föräldra-barngrupp 
med pyssel, föreningen har 
en filmklubb för barn, i som-
ras arrangerades en beach- 

tjänst med olika saker som 
behöver fixas. Ett exempel är 
att hjälpa till med underhållet 
på Granbacka och ett annat 
är att skjutsa de boende på 
Björklunda servicehus till 
olika evenemang. 

Tack till Rolf Lind
Vid månadsmötet i början av 
november kunde förening-
ens ordförande Kåre Karls-
son hälsa ett femtiotal med-
lemmar välkomna. Han 
informerade om kvällens 
program och passade också 
på att tacka Rolf Lind för 
både möjligheten att bjuda på 
mat denna gång och filmfö-
revisningen som komma 
skulle. 

Innan det sedan blev dags 
att bjuda till bords informe-
rade Ann-Britt Danielsson 
från Bengtsfors om senaste 
nytt från distriktsstyrelsen. 
Hon nämnde några saker 
som kan vara bra att tänka på 

och volleybollturnering på 
planen vid lekplatsen med 16 
deltagande lag och på påsk-
aftonen kom påskharen sed-
vanligt till Granbacka. 

Slutligen har man startat 
ett Leaderprojekt för att få till 
en skateboardramp i aktivi-
tetsparken där det redan finns 

lekpark, BMX-bana och ett 
utegym som kunde färdig-
ställas med föreningens kraft 
och energi. Efter sponsorers 
och ideella krafters hjälp så 
invigdes den i september 
förra året.    

Ing-Marie Norrman

så här under det mörka halv-
året; reflexer, halkskydd, 
cykelvett och att köra i cirku-
lationsplats. 

 – Jag brukar inte hålla 
någon längre information 
ifrån distriktets möten, sa 
Ann-Britt. Det mesta finns ju 
att läsa i SPF-tidningen. 
Detta blir bara som en liten 
påminnelse. 
Dagens seniorer
Danielsson påtalade också 
att dagens sjuttioåringar är 
friskare än på 1970-talet, 
dock mer sjukdomar, men 
man lever idag bättre med 
dem. Den äldre generationen 
är också mer socialt verk-
samma nu än tidigare. 

– I SPF arbetar vi med 
frågor som fortsatt mammo-
grafi över 65-årsdagen och 
gratis influensavaccin, vilket 
inte erbjuds överallt, avslutar 
hon.  

Kåre Karlsson berättade 
att man i SPF-föreningen 
Bäcke-Ödskölt har 115 med-
lemmar. På agendan framö-
ver finns en resa till Gam-
melvala och det sedvanliga 
julbordet, denna gång med 
musik till Jimsons orkester. 

Filmen som visades, 
Bäckeforssvängen, var från 
1980 och inspelad på VHS av 
Rolf Lind, som gjort åtskil-
liga filmer om Bäckefors på 
80-talet. Dessutom finns i 
hans arkiv filmer från Bal-
dersnäs, Bohuslän och 
Värmland liksom en film 
som handlar om Doktor Krok 
i Mellerud. Det kommer 
också att bli fler tillfällen 
framöver att kunna se Linds 
filmer. 

Ing-Marie Norrman

Bäckefors
– mitt i Dalsland
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Välkomna till klappjakten/julmarknad
 Brunnsparken, Dals Rostock Lördag 9 december kl. 13.00-17.00

Julmarknad • Tipspromenad • Julgröt • Grill 
Kaffeservering • Tomte • Luciatåg  

Dans kring granen • Granförsäljning

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar vi på
God Jul och Gott Nytt År

önskar Stefan och Christoffer

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Kerstins Ateljé

0530-206 80      0730-58 68 47
www.rostock.se

Brunnsvägen 45 C, Dals Rostock

Konstnärsateljé

annorlunda julklappar
Öppet för det mesta

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar Stenis och Nicklas
alla sina kunder

önskar alla en  
God Jul och Gott Nytt År

www.deab.one

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar
tomas@dgt.se • 070-343 90 67

Bringsrov. 14, Dals Rostock • 0530-203 59, 070-646 86 54

Finn Högbergs 
Gräv & Schakt

önskar sina kunder

God Jul & Gott Nytt År 

Backa
ENTREPRENAD & KONSULT AB

önskar God Jul & Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Britt-Inger

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar  ITAB

Välkomna att
besöka oss!

Kroppefjälls Rödakorskrets
har lotterier på Karolinen, 
där klappjakten startar

Välkommen in i vår julstuga 
och smaka på julgröten! 
Kroppefjälls 
Hembygdsförening 

Lotteri!

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul och 

Gott Nytt År 
önskar

MUSIK MUSIK
önskar en riktigt 
god jul & 

ett gott nytt år

KROPPEFJÄLLS IF
önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År!
www.kroppefjallsif.se

Kroppefjälls Vandrare
önskar medlemmar och sympatisörer

God Jul & Gott Nytt År

Rune Larssons Byggfirma
Tel. 070-537 40 67

önskar alla en GOD JUL 
         OCH GOTT NYTT ÅR!

Välkomna in till 
f.d pastorsexpeditionen

ÖRS FÖRSAMLING

OK KROPPEFJÄLL
önskar alla en 
God Jul och ett 

Gott Nytt år!www.okkroppefjall.se

God Jul & Gott Nytt År
Rosenvägen 7
Dals Rostock
073-503 84 27
info@ak-e.se
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August Tellander, 15, har varit i 
Stockholm och tränat med lands-
laget. Foto: Privat.

Tellander uttagen 
till distriktslaget

INNEBANDY 
August Tellander är hög-
aktuell just nu, förutom 
att han har tränat med 
P15-landslaget i fotboll, är 
han nu uttagen till SM för 
spel med Bohuslän-Dals 
distriktslag i innebandy i 
januari.
Melleruds IBK:s August Tel-
lander ska spela SM i Umeå 
i januari med Bohuslän-Dals 
distriktslag. Besked kom för 
någon vecka sedan till 
15-åringen som ser fram 
emot tävlingen.

– Det känns väl bra, har 
inte tänkt så mycket på det 
eftersom uttagningen i fot-

bollen har legat snäppet hö-
gre, säger August och tilläg-
ger att han  blev uttagen för 
tre veckor sedan.

– Vi ska spela SM i Umeå. 
Det ska bli roligt, ser fram 
emot det, berättar Giants 
anfallare som gjorde en 
drömdebut i A-laget tidigare 
i höstas. Då gjorde han fyra 
mål i hemmapremiären mot 
Dingle AIK.

SM i Umeå spelas 4-7 ja-
nuari. Bohuslän-Dal spelar i 
grupp D där bland annat 
Östergötland och Stock-
holms distriktslag väntar. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
August tränar 
med landslaget

FOTBOLL 
August Tellander, från Mel-
lerud, har i veckan tränat 
med fotbollslandslaget på 
Bosön utanför Stockholm. 
15-åringen blev uttagen 
tillsammans med 65 andra 
spelare födda 2002 som 
alla hoppas visa upp sina 
kvaliteter.
Under fyra dagar har August 
Tellander tränat med landsla-
get på Bosön. Det är den 
första uttagningen för P15-
landslaget, där fotbollsför-
bundet tagit ut sex spelare på 
varje position efter utveck-
lingslägret i Halmstad i som-
ras. 

Tellander är kallad till läg-
ret som anfallare, trots att han 
egentligen föredrar att spela 
ytter och han hoppas kunna 
få en chans i landslagstrup-
pen som tas ut efter lägret.

– Jag spelar forward här 
och konkurrenterna är riktigt 
bra. Alla spelar i de stora 
klubbarna, så det är roligt att 
se hur de spelar. Klart jag 
tänker på en landslagsplats 
och jag tror jag har en chans, 
men då kanske mer som ytter,  
berättar August.

Förutom fotbollsträning-
arna lägger förbundskapte-
nen och ledarna stor vikt på 

August Tellander i svart är aktuell både i P15-landslaget i fotboll och i 
distriktslaget i innebandy. Foto: Andreas Asp.

livet vid sidan av fotbollspla-
nen och spelarna får en hel 
del teori.

– De pratar mycket om hur 
man skall vara, som lagkam-
rat och mot sina lagkamrater, 
berättar August.

Han bor på landslagets 
anläggning och delar rum 
med tre andra spelare. Trots 
att de är konkurrenter om ett 
fåtal platser i landslaget så är 
det god stämning.

– Alla är jättebra, både 
kompisarna och ledarna. 
Anläggningen är också väl-
digt bra, säger August Tel-
lander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Enskilda avlopp ett väldigt litet miljöproblem
Jag skriver här med anled-
ning av att Karin Åström 
hade en artikel häromveckan 
och att den besvarades av 
Dan Gunnardo och Kerstin 
Fredriksson. 

Tänker inte gå in i några 
enskildheter  eller hamna i 
polemik, för det finns myck-
et som stämmer i båda skriv-
ningarna. Men tingens ord-
ning kring enskilda och 
kommunala avlopp är helt 
oacceptabel.

Det finns många infalls-
vinklar varför samhällets 
insatser skall flyttas från en-
skilda till kommunala av-
lopp, väljer här ett par av 
dem. 

Viktigast är att kostnaden 
för att minska utsläpp av 
fosfor till vattendrag är sär-
klassigt högst för enskilda 
avlopp av allt man kan göra. 
Det ska dessutom betalas av 
fastighetsägare vars fastig-
heter oftast har mycket låga 
marknadsvärden. 

Tvingas man använda slu-
ten tank tillkommer även 
ganska stora rörliga kostna-
der för tömning.  Enligt 
Havs- och Vattenmyndighe-
ten kan kostnader för ett så-
dant avlopp komma upp i 
10 000/år. 

I Dalsland hamnar dessut-
om detta avloppsvatten i ett 
kommunalt avlopp, helt utan 
kretslopp. Bara 25 procent av 
Sveriges avloppsslam kom-
mer till nytta som gödning, 
resten är ett miljöproblem i 
sig. 

Att våra avloppsanlägg-
ningar regelbundet bräddar 
vid ymnigt regn eller drift-
problem är ytterligare en 
omständighet.

HaV gör det svårt för vår 
Miljö & Energinämnd, helt 
klart. De har regler som är 
oklara och ogrundade, mör-
kar dessutom om forskning  
som visar att de har fel. 

Jag förutsätter att de snart 
får nya och realistiska direk-

tiv, inklusive det från den 
utredning som startats av 
Peter Eriksson (mp). Den 
handlar om att man inte som 
nu ska kunna tvinga in fast-
igheter med godkänt enskilt 
avlopp i ett kommunalt satel-
litsystem, så kallat ”Verk-
samhetsområde”. Ni har sä-
kert läst om familjen Solvarm 
i Sikhall, det kanske mest 
uppenbart korkade i den vä-
gen; ett helt ekologiskt krets-
loppsystem anses vara sämre 
än att ansluta sig till en kom-
munal ledning, till stora till-
kommande kostnader!

Tills de statliga reglerna 
blivit ändamålsenliga vädjar 
jag till vårt Miljö & Energi-
kontor att styra om sitt fokus; 
lägga sig på absolut basnivå 
för enskilda avlopp, säkra att 
inte smitta sprids och annat 
olagligt enligt Miljöbalken. 

Istället öka tillsyn och 
samverkan i kommunernas 
avlopps- och dagvattenhan-
tering. Det är utmärkt att man 

redan jobbar mycket med 
problemet i Bäckefors av-
loppsverk, där förorenat vat-
ten ganska nyligen kom ut i 
Teåkersälven, som beskrevs 
i båda skrifterna.

Kontorets medarbetare 
hjälper också redan kommu-
nerna i framtagning  av VA-
planer och annat som behövs 
för att bättra på miljön i 
Dalsland; vattenvård och 
fossilfri energi känns som de 
områden vi tillsammans kan 
göra mest  nytta i.

Mer sån´t och gärna ny 
verksamhet för att hjälpa 
jordbruket behålla mer nä-
ringsämnen på åkrarna, få 
större skördar av det och 
därmed minska utsläpp i 
Vänern och Gullmarsfjor-
den!

Med vänlig hälsning 
Lars Gunnar Larsson (c) 

Ersättare i Dalslands Miljö & 
Energinämnd

Vi har en fantastisk sjukvård 
i Västra Götaland! De medi-
cinska möjligheterna är stora 
och personalen kvalificerad. 
Men vi vet också att sjukvår-
den brottas med problem. 

Våra sjukhus är inte finan-
sierade fullt ut. Underskott 
läggs till underskott till följd 
av för liten plånbok i förhål-
lande till utgifterna. 

Kravet finns att underskot-
ten ska tas igen, vilket inne-
bär att sjukhus börjar varje år 
på minus. 

Detta innebär att det inte är 
svårt att förstå att det här slår 
mot patienterna. 

Under de tre år som den 

moderatledda majoriteten 
styrt regionen har köerna 
växt, tillgängligheten mins-
kat och vårdplatserna blivit 
färre. 

Detta samtidigt som regio-
nen gör rekordresultat, 
mycket tack vare nya statsbi-
drag i miljardklassen från 
S-Mp-regeringen. Men 
pengar på banken gör ingen 
friskare. 

De måste komma patien-
terna till del! Vi socialdemo-
krater vill utveckla sjukvår-
den och skapa trygghet så att 
medborgarna får vård utan 
att vänta i långa köer. 

Vi vill nollställa sjukhu-

sens underskott redan i år och 
ge vården verktyg för att 
korta köer och göra vården 
mer tillgänglig. 

Det ska vara självklart att 
den som är sjuk ska vårdas i 
en säng i ett rum, inte i en 
korridor! 

Det ska inte råda tvivel om 
att den som är sjuk ska få vård 
i tid! Och vi måste ha goda 
arbetsplatser där patienterna 
skall vara i första rummet. 

För oss socialdemokrater 
går omtanke om medbor-
garna alltid först. 

Återigen, S-Mp-regering-
en tillför miljardbelopp till 
sjukvården. 

Ta vara på möjligheten nu, 
M, Mp, C, L och Kd. 

Ni har majoritet i Västra 
Götalandsregionen och kan 
med dessa pengar göra en bra 
sjukvård bättre. 

Vill ni ha hjälp i ert besluts-
fattande hjälper vi i S gärna 
till.

Karin Engdahl och Michael 
Melby, Socialdemokrater i 
Västra Götalandsregionen

Du som patient ska kunna lita på sjukvården!

Vi i Melleruds Islamiska 
förening vill tacka dig för din 
insändare i debatten med 
Rolf Lindh. När vi läste ditt 
svar så blev vi berörda av din 
medmänsklighet och ditt 
förnuft. Självklart kan man 
inte generalisera kring män-
niskors benägenhet att begå 
brott eller hävda en viss 
grupp människor begår mer 

brott än andra passerar på 
etnicitet eller religiös tillhö-
righet.

En brottslig handling be-
gås alltid av en individ och 
aldrig av en religion eller 
etnicitet. Vi har alla ett an-
svar, oavsett om vi är musli-
mer, kristna, judar med mera 
att avstå från kriminalitet och 
kriminella handlingar och 

istället bidra med det goda vi 
har inom oss och med det vi 
kan erbjuda till andra.

Vi håller fullständigt med 
dig om att det enbart är till-
sammans som vi kan över-
brygga klyftor mellan oss 
som skapats av fördomar, 
rädslor och hatspridning. 
Och vi hoppas att vi i Mel-
lerud blir ett föredöme för 

alla andra kommuner när det 
gäller arbete mot fördomar, 
hat och islamofobi. Därför är 
det viktigt att vi alla i hela 
samhället sträcker ut en hand 
till varandra så att vi bygger 
broar istället för att rasera 
dem. 

Melleruds Islamiska förening

Svar till Olli Lagerlöf om att bygga broar

Rolf Lindh, att du förmenar 
Islamiska föreningen att 
söka bygglov för en moské 
får stå för dig. Det är inte 
förenligt med svensk lag-
stiftning att enbart på religiös 
grund avslå ansökan och det 
är bra det. Annars skulle det 
naturligtvis gälla även andra 
religiösa samfund, idrotts- 
och ideella föreningar. Så 
godtyckligt hanterar vi inte 

tillämpning av plan- och 
bygglagen i vårt rättssam-
hälle. Sedan kan du ha din 
ogrundade uppfattning om 
islam och kristendom, den 
vittnar enbart om okunnighet 
och brist på bildning.

Vad som är mer allvarligt 
är ditt påstående att krimina-
litet med rån, våldtäkter, 
mord och bilbränder med 
mera skulle ha ökat i sam-

band med flyktingmottagan-
det. Underförstått skulle det 
bero på flyktingarna. Den här 
ogrundade lögnen är att likna 
med hets mot folkgrupp. Din 
verklighet och sanning byg-
ger på vandringssägner, hat 
och rädsla för människor från 
andra kulturer. 

Nej, verkligheten och san-
ningen är att antal våldsbrott 
har minskat de senare åren 

trots att folkmängden ökat 
kraftigt. Det enda brott som 
ökat sedan 2015 är hatbrott 
och det kan du inte med vär-
sta slapphet i världen skylla 
på flyktingarna. Det är pin-
samt att du sprider dessa 
lögner. Verkligheten är nog 
så komplicerad som den är. 

Karl-Axel Nordström

Svar till Rolf Lindh angående hans påståenden

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och 
telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. 
Manus returneras ej.
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Simon är tillbaka
FOTBOLL 
Melleruds IF har fått till-
baka skyttekungen från 
2016, Simon Svensson. 
Anfallaren har spelat ett 
år i division 2-klubben 
Vänersborgs IF, men nu 
väljer också han att åter-
vända till Mellerud i divi-
sion 3.
Sex mål i division 2 blev facit 
för Åsebrosonen Simon 
Svensson som nu väljer att 
lämna Vänersborgs IF, till 
förmån för Melleruds IF, som 
han tillhört sedan 2010.

– Det känns bra, det ska bli 
kul att få komma tillbaka. 
Det var ett svårt beslut ja, 
men det var familjesituatio-
nen som avgjorde mitt val. 
Jag ser fram emot att spela 
med detta lag och kunna 
tillföra det jag kan för lagets 
bästa, berättar Svensson som 
2016 gjorde 23 mål för MIF 
och därefter blev värvad till 
Vänersborg.

Det såg länge ut som om 
23-åringen skulle stanna en 
säsong till i VIF, som säkrade 
kontraktet i division 2 med 
fyra omgångar kvar. Men i 
förra veckan valde han alltså 
att spela fotboll på hemma-
plan, för nykomlingarna i 
division 3.

Nils-Gösta Olsson, spelar-

23-åriga anfallaren Simon Svens-
son återvänder till Melleruds IF 
från division 2-klubben Väners-
borgs IF efter en säsong och sex 
mål i klubben.  Foto: Marcus Ek.

Förlänger med Viktor
FOTBOLL 
Melleruds IF fortsätter 
stärka truppen inför divi-
sion 3. Nu har man också 
sett till att behålla mittfäl-
taren Viktor Öhrling som 
länge varit osäker, då han 
bland annat tränat med 
IFK Uddevalla.
Mittfältaren Viktor Öhrling 
har nu skrivit på ett två-
årskontrakt med Melleruds 
IF. Division 3-klubben säk-
rade 23-åringens signatur i 
torsdags och spelaransvarige 
Nils-Gösta Olsson är nöjd.

– Det är kanon, givetvis. 
Nu ser det riktigt bra ut, säger 
han.

Öhrling själv tror på sitt lag 
kommande säsong och hop-
pas på en topp-placering:

– Det känns riktigt bra, ska 
bli kul att se hur långt vi kan 
gå i trean. Jag tror vi har alla 
möjligheter att gå hela vä-
gen. Det känns bra att stanna, 
det är bra killar och bra le-

Viktor Öhrling stannar i Melleruds 
IF. 23-åringen har skrivit på ett två-
års kontrakt med nykomlingarna i 
division 3. Foto: Marcus Ek.

Ny seger inför 
hemmapubliken

Jenny Eliasson såg till att Mel-
leruds handbollsklubb tog en ny 
seger i torsdags. Hon såg till att 
skjuta in 8 av de 25 mål som laget 
gjorde mot Marks HK. Foto: Arkiv-
bild/Melleruds HK.

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 

Marks HK
25-13

Div 5 Västsverige V
Målskyttar, MHK:
Jenny Eliasson, 8
Drenushe Bytyqi, 7
Malin Jansson, 3
Egzona Selimi, 2
Caroline Larsson, 1
Therese Johansson, 1
Emma Mjörnestål, 1
Ella Regeskog, 1
Frida Andersson, 1

HANDBOLL 
Melleruds handsbollsda-
mer flyger fram, minst 
sagt, i division 5 Västra. 
Obesegrade på sex match-
er och i torsdags bärgades 
en ny kassaskåpssäker 
seger i Rådahallen, mot 
Marks HK med 25–13.
Det ser inte ut som att något 
lag kommer att kunna rå på 
Mellerud denna säsong. Det 
nyuppstartade damlaget har 
fått en skön start på säsongen, 
som om bara två veckor och 
lika många matcher går in i 
halvtidsvila, då serien vän-
der efter nyår.

I Rådahallen var det som 
vanligt mycket publik som 
hejade på damerna. Främsta 
målskytten denna kväll var 
Jenny Eliasson, vars händer 
sköt in åtta av lagets 25 mål 
utan pardon för Marks mål-
vakt.

– Jag sprang mest hela ti-
den, det var det jag gjorde. Vi 
har fått kontringsspelet att 
lossa ordentligt, berättar 
målskytten som verkar helt 
befriat från tidigare knäska-
dor.

– Ibland känns det som om 
det går för lätt med tanke på 
hur lite vi tränar. Men vi har 

en bra lagkänsla och ett bra 
flyt ihop, vi får till det, berät-
tade 25-åriga Eliasson.

Tränaren Johan Eriksson 
var också nöjd med storse-
gern och visste på förhand 
hur det skulle sluta.

– Jag hade en bra känsla i 
kroppen inför matchen. Jag 
sade till en av tjejerna att vi 
skulle ta det här och det 
gjorde vi, berättade tränaren 
efter matchen, vars lag leder 
tabellen med två poäng före 
Redbergslid.

– På pappret var detta det 
svåraste motståndet, men det 
var enkelt för oss. Vi rullar 
på alla spelare och det är 
detta det handlar om för oss, 
att alla skall få speltid. Idag 
släppte det också på högersi-
dan där vi tidigare haft pro-
blem med målskyttet, match 
ger rutin, säger han.

Till helgen ställs Mellerud 
på bortaplan mot Stenung-
sunds HK, som har ett tight 
spelschema. Bara två dagar 
innan matchen mot Mellerud 
kommer Stenungsund spela 
mot Kviberg och några dagar 
efter mot Marks HK. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

I helgen avgörs DM
FUTSAL 
Dalslandsmästerskapen 
i futsal avgörs på lördag 
i bollhallen i Ed. I evene-
manget från Dalslands 
Fotbollsförbund spelar 
tre damlag och fem herr-
lag på seniorsidan.
På damsidan spelar Åsebro/
Brålanda om att bli Dals-
lands bästa damlag i futsal, 
igen. Regerande mästarna 
slog Eds FF i en avgörande 
match förra året och detta år 
är det samma trio som ställer 
upp. Åsebro/Brålanda, Eds 
FF och Bengtsfors IF är det 
som spelar om DM-titeln.

För herrarna är det, precis 
som förra året, fem lag som 
spelar. Åsebro IF, Frändefors 
och Dynamo Botered ställer 
upp från vårt område. Eds FF 
och Ärtemark/Billingsfors är 
de andra två lagen.

– Det känns bra, vi har ju 
en väldigt ung och bollskick-

lig trupp som passar bra i 
futsal. Så jag tror att det kan 
bli en riktigt rolig lördag, 
berättar Brålandas lagkapten 
Johan Svensson.

Dynamo Botered gör sitt 
första Dalslandsmästerskap. 
Tidigare har man deltagit i 
Rastacupen och spelat några 
träningsmatcher, men inför 
helgens tävling är förvänt-
ningarna på topp:

– Det känns bra. Vi har 
förvisso knappt fått ihop 
några träningar på grund av 
hallbristen, men det var pigga 
ben igår (läs söndag). Vi har 
med oss en stark trupp och 
ser fram emot ett jämnt DM, 
berättar ansvariga Erik 
Bengtsson Meuller.

Regerande mästarna på 
herrsidan, Melleruds IF, 
drogs sig ur DM till förmån 
för en annan turnering.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ansvarig i Mellerud IF, är 
väldigt nöjd med Simons 
återkomst.

– Självklart är vi alla jät-
tenöjda. Simons kvalitet vet 
vi ju alla att den är hög. Att 
sedan både Simon och Joel 
(Lundgren) återvänder efter 
ett år i division 2, bevisar att 
båda har ett MIF-hjärta. Vi 
ser verkligen fram emot åter-
komsten i division 2, berättar 
han.

Truppen har redan nu dra-
git igång försäsongen inför 
2018, men i liten skala än så 
länge. Trots nyförvärv, så 
saknas ännu namnteckning-
en för två nyckelspelare inför 
nästa säsong. Mittfältaren 
Wictor Svenssons framtid i 
klubben är ännu osäker.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust för serieledarna
FUTSAL 
FC Mellerud åkte på en 
tung förlust, i Rådahallen, 
på söndagseftermidda-
gen i futsalens division 1. 
Gästerna Vara SK tog vara 
på Melleruds misstag och 
vann med 6-4.
Mellerud ledde hemmamat-
chen med 2-1 i paus. Men i 
andra halvlek kunde Vara 
vända och gå ifrån seriele-
darna, som trots mängder 
med försök, inte lyckades. 
Målvakten i Vara storspelade 
i målet och lyckades hålla 
Mellerud borta från poäng.

– Vi gjorde det helt okej 
ändå, men vi var inte effek-
tiva framåt och missade 

otroligt mycket. Varas mål-
vakt gjorde nog sin livs 
match mot oss, samtidig som 
vi slarvade ibland och Vara 
straffade oss och bara kunde 
lägga in bollarna i mål, berät-
tar FC Melleruds spelande-
tränare Valon Gashi.

Laget spelade stora delar 
av matchen med joker, vilket 
innebär att man sätter in en 
utespelare och tar ut målvak-
ten. Spelsättet är ett effektivt 
vapen om man är i underläge 
och jagar mål, men också 
vanskligt om laget skulle 
tappa boll och få kontringar 
mot sig.

– Det är aldrig roligt att 
förlora, men vi får skylla oss 

själva tyvärr. Jag tar på mig 
förlusten, då jag valde att 
spela med fem utespelare i 
stort sett hela matchen, berät-
tar Gashi, vars beslut det var 
att spela med joker.

– Det finns både fördelar 
och nackdelar med det, men 
vi behöver mer noggrannhet 
och mer tålamod. Vi gjorde 
det mot Lidköping senast och 
har gjort det tidigare också, 
så vi har tagit många poäng 
på grund av jokerspelet 
också, berättar tränaren.

Mellerud hade kunnat 
rycka i tabellen och ta sin 
fjärde raka seger. Istället lig-
ger man tvåa på nio poäng, 
tre bakom serieledarna Lid-

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – Vara SK

4-6 (2-1)
Div. 1 Norra Götaland

Målskyttar FCM:
13’ 1-1 Iba Ramic
19’ 2-1 Nerkez Berisa
32’ 3-5 Valon Gashi
40’ 4-6 Florijan Fejzulovic

köping United, som dock har 
en match mer spelad.

– Vi tar en match i taget, vi 
har allt i egna händer så det 
är bara att ta nya tag och 
komma igen, berättar Valon 
Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

dare, berättar 23-åringen 
från Åsensbruk.

Konkurrensen i laget var 
redan förra året hård, nu har 
laget förstärkts med bland 
annat en mittfältare i Joel 
Lundgren, vilket gör att det 
blir ännu tuffare på just Öhr-
lings position.

– Det kommer bli tuff kon-
kurrens, men det ser jag bara 
som roligt och det tycker jag 
att det skall vara i division 3.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bra flyt på klubbmästerskapen
SIMNING 
Melleruds simklubb an-
ordnade i söndags klubb-
mästerskap i Rådahallen. 
Hallen var välfylld av 
tävlande barn, vuxna och 
föräldrar och 125 starter 
gjordes.
Klubbmästerskapen i sim-
hallen i Mellerud anordnades 
av Melleruds simklubb, som 
hade ett rekordstort antal 
starter. Den yngsta startande 
var fem år, den äldsta femtio.

– Vi hade en jättetrevlig 
eftermiddag och kväll. Hela 
hallen var fylld och det var 
helt klart en ökning från tidi-
gare klubbmästerskap, berät-
tar Johnny Lystad, ordfö-
rande i simklubben.

Trots att medaljerna blev 
försenade i postgången, så 
flöt allt på felfritt kring ar-
rangemanget och simningen.

– Vi börjar få rutin på ar-
rangemanget nu, vi är väldigt 
nöjda, berättade ordföran-
den.

Den yngsta simmaren var 
fem år gammal. Hon sim-

made 25 meter bröstsim och 
även 25 meter frisim eller 
crawl som det kallas med 
annat namn.

I övrigt simmades det fyra 
olika simsätt: Frisim, bröst-
sim, fjärilssim samt ryggsim. 
Seniorerna simmade tre olika 
längder, där 100 meter eller 
fyra längder var det längsta. 
De yngre simmade som 
längst 50 meter, som är två 
längder i 25-metersbassäng-
en.

– I klubben har vi en trä-
ningsgrupp som är mer inrik-
tad mot tävling och tränar 
oftare än de andra grupperna. 
Denna grupp simmade också 
medley, där man simmar alla 
fyra simsätten i samma lopp, 
på 100 meter, berättar Lystad 
och fortsätter:

– Sedan tävlade de vuxna 
också, då var det härlig stäm-
ning i hallen. Roligt för bar-
nen att se de vuxna simma.

Vuxengruppen har varit ett 
värdefullt tillskott i fören-
ingen. Genom bra förebilder 
skapas motivation och käm-
paglöd.

Kvällen avslutades tradi-
tionsenligt med en stafett där 
föräldrar tävlar mot fören-
ingens aktiva. Till föräldrar-
nas förtret vann barnen stor-
stilat.

– Som i de allra flesta för-
eningar sker arbetet ideellt. 

Utan alla krafter från styrelse, 
tränare och föräldrar kan 
aktiviteter som denna inte 
genomföras. Ett stort tack till 
alla som bidragit, understry-
ker Jhonny. 
 Tobias Coster

 tobias@mellerudsnyheter.se

I helgen var det klubbmästerskap i Rådahallen för Melleruds simklubb. 
Men 125 starter var det ett av klubbens största evenemang. Här syns 
tjejerna födda 2004-2005 som simmade medley. Foto: Kristina Mildh.
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SäljeS
GAMLA DOCKOR OCH DOCK-
BÖCKER Ring för pris och info. 
Tel. 076-764 29 59.

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

Skrotbilar 
köpes

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

Mellerudsmarknad
Öppet varje helg 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet) Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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:-

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

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

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Kampanj!

fast 5-årsränta!

Vid köp av en ny John Deere  

med farmsight-avtal

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Snart kommer 
kylan

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

 SÖKES
Hundrastare 
för rastning av en lapsk vall-
hund i 45-60 min. vid lunch-
tid varannan vecka i Melle-
rud. Tel. 070-995 79 57. 

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

Hemmapremiär där 
gästerna vann

HANDBOLL 
I lördags spelade F 07/08 
sin allra första hemma-
match i Rådahallen. På 
besök kom Backa HK. 
Det var hemmalaget som tog 
ledningen i matchen. Det 
stod länge och vägde med ett 
övertag i chanser till hem-
malaget. 

Men gästerna var lite ef-
fektivare i sina avslut och 
kunde till slut vinna med 6-3.

Försvaret och målvaktsspe
let fungerade jättebra. I an-
fall ska vi träna mer fart, ini-
tiativ och rörelse utan boll.

Ledarna

Kvartett kommer 
att leda KIF 2018

FOTBOLL 
I onsdags blev det klart, 
Kroppefjälls IF kommer 
att ledas av en kvartett 
kommande säsong. Sä-
songens tränarduo bestå-
ende av Mikael Andersson 
och Jonatan Emanuelsson 
förstärks med två ledare, 
Jan ”Hjorten” Jonsson 
och lagkapten Mattias 
Skoogh.
Det har länge varit osäkert 
hur Kroppefjälls tränarstab 
skulle se ut inför 2018. Till 
och med huvudtränaren Mi-
kael Anderssons fortsättning 
var osäker. Men i onsdags 
kunde klubben bekräfta att 
Andersson fortsätter, till-
sammans med en stark ledar-
stab.

– Det har tagit tid, men det 
har varit värt varenda minut. 
En bättre lösning än det här 
är svårt att hitta känns det 

som, berättar Kroppefjälls 
ordförande Martin Eriksson.

Kroppefjäll har två år i rad 
inkasserat andraplatsen i di-
vision 6 Dalsland. Nu hoppas 
man nå hela vägen till serie-
seger och spel i division 5. 
Att få behålla Andersson och 
Emanuelsson var ett av må-
len för att nå dit.

– Jag är mycket nöjd, öns-
kan från början var att få 
behålla säsongens tränare 
och att den uppsättningen 
sedan förstärks kan ju inte bli 
bättre, berättar ordförande 
Eriksson.

Nu kommer man att börja 
titta på spelartruppen, då all 
energi lagts på att få klart 
med en ledarstab. 

– Det är enklare att börja 
jobba med den nu när tränar-
frågan är klar, säger Martin 
Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls IF förstärker tränarstaben inför säsongen med två namn. 
Jonatan Emanuelsson och Mikael Andersson får hjälp av Mattias Skoogh 
och Jan ”Hjorten” Jonsson. Foto: Privat

PRO Mellerud: Jultallrik 
och underhållning av Sture 
Lindmark på motorgården 
onsdag 13/12 kl. 18.

FÖRENINGSNYTT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

STORGATAN 10, MELLERUD

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86  Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 



MELLERUDS NYHETER22 ONSDAG 6 DECEMBER 2017

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2 3 4 5

6 7

8

9

10

11

12 13 14

15

Melodikrysset v.49 - 9 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. 49 – 9 december

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendernn
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
09.25 Go'kväll
09.55 Finland från ovan
10.25 Soffsurfarna
10.55 Det sitter i väggarna
11.55 Arkitekturens pärlor
12.05 Moraeus med mera
13.05 Allt för Sverige
14.05 Matiné: Mannen med den 
 gyllene armen
16.00 Tolv ting om Finland
16.30 Strömsö, Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna, Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Julkalendern
19.00 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Finland 100 år - konsert
21.00 Jills veranda
22.00 Min revolution 1917
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Läkarkandidaterna
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 Finland 100 år - konsert
20.00 Nobelstudion
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 Barn till salu
23.50	Min	squad	XL	-	finska
00.50 Beatles forever
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Isländska möten
18.25 Historiens döds-
 fällor
19.25 Färgernas hemligheter
20.15 Seriestart: Flykten till 
 vildmarken
21.00 Härdsmältan i Fukushima
21.55 USA enligt Oliver Stone
22.55	 Spaniens	vilda	flod
23.50 Hitlers sista tid
00.40 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Jordskott - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Skavlan
00.00 Musikliv - syntolkat
00.30 Nationen - syntolkat
01.00 Mitt i naturen - syntolkat
02.00 Första dejten - syntolkat
03.00 Aarons nya land - syntolkat
03.30 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
14.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Jul med Ernst
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Nattsändningar

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.30 Community
06.50 Stargate SG-1
07.45 Våra värsta år
08.40 Cops
09.40 My name is Earl
10.05 Brooklyn nine nine
10.35 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 fastställda
23.30 Family guy
00.30 American dad
01.30 Seinfeld
02.25 Scrubs
03.20 My name is Earl
03.45 Family guy
04.30 American dad

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern- tecken-
 språkstolkat
09.25 Go'kväll
09.55 Tolv ting om Finland
10.25 Strömsö
10.55 Finland 100 år - konsert
12.25	 Amerikafinnar:	Les	Ross
12.40 Kobra, Jills veranda
14.10 Engelska Antikrundan
15.00 Vår tid är nu
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, Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Bye bye Sverige
21.00 Seriestart: Köttets lustar
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Naturens hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Muslimsk högtid
  - profetens födelsedag
16.45 Plus
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 Finland 100 år
20.00 Nobelstudion
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Slottsbalen
23.50 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Isländska möten
18.25 Den australiska 
 kusten
19.15 Världens natur: Thailand 
 - tempel och tigrar
20.05 Martin Luther King till 
 Obama
21.00	 Spaniens	vilda	flod
21.55 Vetenskapsstudion
22.25 Afrikas modigaste lejon
23.15 USA enligt Oliver Stone
00.15 7 miljoner steg längs Nilen

21.00 Plus
21.30 Mr. Robot
22.30 Saknad, aldrig glömd
00.00 Grotescos sju mästerverk
00.30 Dracula i kulissen
01.30 Det sitter i väggarna 
 - syntolkat
02.30 Aarons nya land - syntolkat
03.00 Läkarkandidaterna
03.30	 Uppfinnaren

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
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 Jul med Ernst
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
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
03.00 Nattsändningar

05.00 American dad
05.20 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 Lucy
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.35 My name is Earl
03.00 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
09.25 Uti bögda
09.40 Sverigeresan
09.50 Alpint: St. Moritz
11.15 Skicross: Världscupen Val 
 Thorens
12.55 Alpint: St. Moritz
13.55 Sökarna, Köttets lustar
15.05 Bye bye Sverige
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Julkalendern
19.00 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: På spåret
21.00 Program ej fastställt
22.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Naturens hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hitlåtens historia
16.45 Slottets historia
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 Nobel 2017: Litteraturporträtt
20.00 The Inertia variations
20.55 Nya traditioner i Senegal
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Bananas
23.05 Barn till salu
23.10 Min sanning: Anders 
 Ygeman
00.10 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Designreportage
18.10 Guld på godset
19.10	 Anpassa	dig,	flytta	eller	dö
19.40 Med livet som insats
20.10 Färgernas hemligheter
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Seriestart: Att inreda ett 
 slott
22.35 Livet i Nairobis slum
23.30 Världens natur: Thailand
  - tempel och tigrar
00.25 Berlin-Tokyo med bil
01.10 Iran inifrån

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 När kemin stämmer
22.40 Hitlåtens historia
23.10 Veckans brott
00.10 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
01.10 Den automatiserade fram-
 tiden - teckenspråkstolkat
02.10 Jordskott - syntolkat
03.10 Vår tid är nu - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.30 Skidskytte
13.00 Jul med Ernst
14.00 Skidskytte
15.50 En plats i solen: Vintersol
16.50 Jul med Ernst
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 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 Odödliga
01.30 Stardust
04.15 Vad blir det för mat

05.00 Go'kväll
05.30 Fråga doktorn
06.00 Opinion live
06.45 När kemin stämmer
07.25 Karl för sin kilt
08.20 Vintermagasin
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
09.30 Alpint: Val-d'Isère
10.45 Alpint: St. Moritz
12.30 Alpint: Val-d'Isère
13.20 Skidor: Världscupen Davos
15.00 Bob: Världscupserien
15.55 Vinterstudion
16.30 Nya traditioner i Senegal
16.35 Bye bye Sverige
17.35 Seriestart: Jul på Centralen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
18.45 Julkalendern
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Billionaire boy
21.00 Grantchester
21.50 Lördagsbio
00.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.00	 Profilerna
08.30 Naturens hemligheter
09.00 Rapport
09.05 Asså allvar
09.35 Vem vet mest?
12.05 Rapport
12.10 Vetenskapens värld
13.10 Snöröjningsbalett
13.20 Skicross: Världscupen
15.00 Plus
15.30 Muslimsk högtid 
 - profetens födelsedag
16.00 Sverige idag
16.15 En dröm av is
16.30 Livet som nysvensk
17.00	 Kortfilmsklubben
17.28 Dai, domanda!
17.39 Tyst tagning
17.52 NO-land
18.00 Seriestart:	Östersjöfinnarna
18.30 Asså allvar
19.00 Kulturstudion
19.01 Finska radions symfoni-
 orkester
21.00 Nobelkonserten 2017
22.25 I Dickens magiska värld
01.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Isländska möten
15.25 Historiens döds-
 fällor
16.25 Att inreda ett slott
17.10 Historiska hemligheter
18.00 Flykten till vildmarken
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Härdsmältan i Fukushima
20.10 Den australiska kusten
21.00 Afrikas modigaste lejon
21.50 Min revolution 1917
22.45 Dokument utifrån: Gorba-
 tjovs sista varning
00.15 Martin Luther King till 
 Obama
01.10 7 miljoner steg längs Nilen
02.00 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Uti bögda
21.15 Gift vid första ögonkastet 
 England
22.00 Jills veranda
00.00 Monster
00.55 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar 
 – masterclass
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Ack Värmland
12.00 Skidskytte
13.00 Hela Sverige bakar
14.00 Ishockey: Brynäs–Luleå
16.55 Trav
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 John Wick
00.10 Morning glory
02.25 Election
04.30 Seriously funny kids

05.10 Våra värsta år
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Jims värld
09.00 Marry me
09.30 Royal pains
10.30 Simpsons
11.35 Amazing race: All-stars
12.35 Ink master USA
13.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Sportlördag: Sportlördag 
 TBA
18.30 Almost genius
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Step brothers
23.00 Striking distance
01.05 The rocker
03.05 Starship Troopers 2
04.35 Cops

05.00 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 happening
22.50 The Lazarus effect
00.25 American dad
01.25 Seinfeld
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar 

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila 

Christina
0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 
 eller maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Go'kväll
05.45 Sverige!
06.15 Kobra
06.45 Köttets lustar
07.45 Jills veranda
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.30 Alpint: Val-d'Isère
10.30 Alpint: St. Moritz
11.30 Skidor: Världscupen Davos
12.35 Alpint: Val-d'Isère
13.45 Skidor: Världscupen Davos
15.30 Radiohjälpen i Senegal
15.40 På spåret
16.40 Vår tid är nu
17.40 Jul på Centralen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern: Jakten på tid-
 skristallen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Nobel 2017: Banketten
23.00 Rapport
23.05 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Rapport
09.05 Läkarkandidaterna
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på 
11.00 Anslagstavlan
11.05 The Inertia variations
12.00 Rapport
12.05 Finland 100 år
12.35 Det kritiska ögat
12.48 Nobeldagen
12.50 Nobel 2017: Fredsprisutdelningen 
 från Oslo
14.27 Nobeldagen
14.30 Nobel 2017: Litteraturporträtt
15.00 Nobeldagen
16.05 Sverige idag
16.20 Nobeldagen
20.00 Min sanning: Sara Danius
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Venezuela - på 
 randen till kollaps
22.45 Gudstjänst
23.30 Musikhjälpen 2016 - återblicken
00.30 Läkarkandidaterna
01.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Färgernas hemligheter
15.50 Guld på godset
16.50 Flykten till vildmarken
17.35	 Dox:	Delfinmannen
19.05 Historiens dödsfällor
20.05 Tigern - med dold kamera
21.00 Seriestart: Irland med Simon 
 Reeve
21.50 Den australiska kusten
22.40 USA enligt Oliver Stone
23.40 Livet i Nairobis slum
00.35 Fighten mot fobier
01.15 Iran inifrån

21.00 Köttets lustar
22.00 Det sitter i väggarna - syntolkat
23.00 Musikliv - syntolkat
23.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
00.30 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
01.30 Den mobila revolutionen - tecken-
 språkstolkat
02.30 Aarons nya land - syntolkat
03.00	 Uppfinnaren

05.20 Vad blir det för mat
06.00 112 – på liv och död
07.00 En plats i solen: Vintersol
07.55 Nyhetsmorgon
11.25 Skidskytte
13.00 Bonde söker fru
14.00 Skidskytte
15.30 Så mycket bättre
17.25 Tareq Taylors nordiska matresa
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: Dit ingen når
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Wern: Dit ingen når, forts
23.05 Passagerare 57
00.55 Machete kills
03.00 Att bygga sitt drömhus

05.00 Cops
05.25 Community
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race: All-stars
08.35 Ink master USA
09.30 Jims värld
10.30 Simpsons
12.30 99 nya saker med Erik & Mackan
13.30 NCIS: Los Angeles
16.25 Lethal weapon
17.25 Karate kid 2: Mästarprovet
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Crank
23.40 Man with a plan
00.10 How I met your mother
00.45 Pompeii
02.40 Almost genius
03.30 Royal pains
04.10 Erik & Mackan – hela och rena

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 Sportspegeln
10.55 Engelska Antikrundan
11.45 Barn till salu
11.50 Program ej fastställt
12.50 Billionaire boy
13.50 Matiné: Återstoden av dagen
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, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Fälldin
21.00 Första dejten
22.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.20 Sverige idag på romani
07.30 Asså allvar
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.28 Dai, domanda!
08.39 Tyst tagning
08.52 NO-land
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Min sanning: Sara Danius
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 Barn som sexuell handelsvara
20.00 Musikhjälpen 2017 - inlåsningen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Nöff!
23.35 Musikhjälpen
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00	 Anpassa	dig,	flytta	eller	
 dö
18.30 Härdsmältan i Fukushima
19.25 Historiska hemligheter
20.10 Irland med Simon Reeve
21.00 Kungen av kängurur
21.50 Mina 85 barn i Himalaya
22.45 Med livet som insats
23.15 Attenborough 90 år: Kallt blod, 
 heta känslor
00.05 USA enligt Oliver Stone
01.05 Bretts fenomenala fötter

21.00 Musikhjälpen
23.35 Första dejten - syntolkat
00.35 Agenda - teckenspråkstolkat
01.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.50 Min sanning - teckenspråkstolkat
02.50 Första dejten - teckenspråkstolkat
03.50 Läkarkandidaterna

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
14.30 Tareq Taylors nordiska matresa
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Jul med Ernst
17.55 Mandelmanns gård
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Svenska hjältar-galan
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.39 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 Antiques roadshow
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.00 Cops
05.25 Almost genius
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
08.30 Sändningsuppehåll
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 Ghostbusters
23.05 Family guy
00.05 American dad
01.05 Seinfeld
02.05 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.15 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.30 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.25 Fråga doktorn
09.55 Strömsö
10.25 Finland från ovan
11.25 Fälldin
12.25 Byggänget
12.40 Matiné: General von Döbeln
14.00 Forum, 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 Full patte
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 Musikhjälpen
06.00 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
16.00 Rapport
16.05 Musikhjälpen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vem vet mest?
18.30 Ishockey: Champions hockey 
 league
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hitlåtens historia - Ca Plane Pour 
 Moi
22.45 Lycklig utan piller
23.30 Barn till salu
23.35 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.03 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Multisamlare
18.05 Island runt
18.50 Attenborough 90 år: Kallt 
 blod, heta känslor
19.40	 Anpassa	dig,	flytta	eller	dö
20.10 Afrikas modigaste lejon
21.00 Att inreda ett slott
21.45 Dokument utifrån: Venezuela - på 
 randen till kollaps
22.30 Färgernas hemligheter
23.20 Martin Luther King till Obama
00.15 7 miljoner steg längs Nilen
01.05 Iran inifrån

20.00 Ishockey: Champions hockey 
 league
21.00 Musikhjälpen
23.35 I Dickens magiska värld
00.35 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
01.35 Första dejten - teckenspråkstolkat
02.35 Grantchester
03.20 Min sanning - teckenspråkstolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.00 Mord och inga visor
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Jul med Ernst
17.55 Mandelmanns gård
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 Prinsessan Diana: Minnet efter vår
 mamma
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.39 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 Simpsons
21.00 Year one
23.05 Family guy
00.05 American dad
01.05 Seinfeld
02.05 Scrubs
02.55 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring och boka för visning!

Visning: Torsdag 7/12 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Gärdsrud / Vallmogatan 11
Välskött enplansvilla med källare i ett attraktivt lugnt barnvänligt villaområde. Vidbyggt garage. 4 rok Boarea: 87 kvm.  
Tomtareal: 733 kvm. Pris: 750 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Skållerudsvägen 18
Charmig 1½-plansvilla i Bränna söder om Åsensbruk. 4 rok. Boyta: 88 kvm. Tomtareal: 980 kvm. 
Pris: 495 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:- 

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

Pris 975.000:- 

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

Pris 2.195.000:- 

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

Pris 875.000:- 
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Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 49. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

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

Kycklingfilé
Kronfågel. Ursprung Sverige. 1000 g. 
Fryst. Jfr pris 69:00/kg.

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800-1600 
g. Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris 
50%. Jfr pris 39:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Gurka
ICA. Spanien. 280-350 g. Klass 1. 
Jfr pris 14:29-17:86/kg.

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

Potatisgratäng
Outinen. 800 g. 

3990
/kg

69:-
/st

Äpplen Royal Gala
ICA. Italien/Frankrike. Klass 1. Jfr pris 
10:00/kg.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Amaryllis, Ädelcypress
Amaryllis - Röd 2-stänglad. Svenskodlad.  
Krukstorlek 12 cm.
Ädelcypress - Krukstorlek 13 cm.  
Höjd ca 45-50 cm

       

39:-
/st10:-

 /kg

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Månadens vara

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:-

Nyinvigning av musikaffär i Mellerud

Från vänster: Bengt Johansson, som testar virveltrumman i betong, Peter Holmström, Glenn Nordling (även han trummis) och nyanställde Niklas 
Larsson. I butiken finns en virvelutställning, kunderna kan även komma in och provspela på instrumenten.

Peter Holmström visar ett knippe nya gitarrer som finns i butiken.

Under tre dagar var det nyinvigning av Holmströms 
Musik, tidigare Melleruds Musikshop. Peter Holmström 
satsar ordentligt genom att utöka instrumentsortimen-
tet och anställningen av Niklas Larsson.

Det var många som passade 
på att besöka butiken på In-
dustrigatan i Mellerud under 
de tre dagarna. Här driver 
Peter två företag under 
samma tak; förutom musik-
affären också AAAS Kon-
sult.

– Jag startade Melleruds 

Musikshop för sex år sedan 
och nu tyckte jag det var dags 
för en nystart. Jag har anställt 
Niklas Larsson som jobbar 
både i musikaffären och som 
brandskyddskonsult genom 
att rita cad. Vi har strukture-
rat om i butiken och expan-
derat varulagret. Nu har vi 
även trummor och trumtill-
behör, bland annat har jag 
tagit in ett av de mest kända 
märkena, berättar Peter.

Konsultföretaget gör för 
övrigt ritningar, till exempel 
utrymningsplaner, insatspla-
ner och brandritningar.

I butiken står idag fyra 
trumset, virvlar, cymbaler 
och massor av gitarrer. 

– Vi har ett nytt elgitarr-
märke som byggs för hand i 
Frankrike, vi är enda butiken 
i Sverige som har det märket. 
Ett sätt att profilera oss. Vi 
har även ett förstärkarmärke 
från Kanada på gång, säger 
Peter.

Du hittar också förstärkare 
med tillbehör, klaviatur och 
en studioavdelning.

I ena delen av butiken sitter 

Bengt Johansson, för övrigt 
trummis i Reborn Band, och 
testar en virveltrumma – i 
betong. Ljudet är hårt och 

högt och Bengt ser nöjd ut. 
Här finns nämligen en häf-

tig virvelutställning med 
virvlar i betong, olika träslag, 
mässing, koppar och akryl.

– Närmaste butik som stäl-
ler ut virvlar är nog Forshaga 
och Kungälv. Vi vill gärna att 
kunderna kommer hit och 
provspelar instrumenten, 
poängterar Peter.

Det bjöds även på mu-
sikunderhållning av Paul 
Biktor Börjesson, Caroline 
Anderberg, Mattias Hag-
ström och Robin Fransson. 
Leverantörerna Sebastian 
Johannesson, Mellerud 
(GEWA Music) och Jerry 
Sjögren, Lödöse (DP Music) 

fanns på plats och svarade på 
frågor.

Butikens hemsida är snart 
klar, på sikt ska kunden 
kunna beställa produkter på 
nätet. Musikaffären har öp-
pet onsdag till fredag, men 
Peter öppnar upp för möjlig-
heten att även hålla öppet på 
lördagar framöver.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Niklas spelar för 
övrigt gitarr i bandet Rebel 
Road, medan Peter spelar 
elgitarr i X Project och Luna-
tics (Forever Floydian).




