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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 174.900:-

-14 Mercedes-Benz A 220 CDI AUT 6.626 mil  Ord. pris 189.000:-  NU 179.000:-
-15 Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC Kombi Avantgarde 4.765 mil  Ord. pris 299.900:-  NU 274.900:-
-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:-
-13 Opel Astra Sport 5 d 1.7 CDTI ecoFLEX 110 hk 8.272 mil Ord. pris 104.900:- NU 94.500:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 50.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Cocktailtomater
Land se förp., klass 1, 250 g, jfr-pris 20,00/kg. 

Max 5 köp/hushåll/vecka 50

5:-/st

Kaffe
Classic, malet, gäller ej eko och 
reko, 500 g, jfr-pris 50,00/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 50

Julskinka
Garant Sverige, kokt med svål, ca 3 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 50.

Lussekatter
Dafgård, 60 g, jfr-pris 83,33/kg.

599
 

/hg

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

25:-
för Bonuskunder

/st

3995
för Bonuskunder

/kg

Svensk blandfärs
Garant Sverige,färsk, max 20% fetthalt, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 50.

3995
för Bonuskunder

/kg

5:-
 

/st

LUSSEFIKA 

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

Idag bjuder 
vi på

lussebullar 
och glögg
Välkommen!

Julklappskväll!
Torsdag 14 december kl. 18-20

20%
på allt i hela butiken!

Gäller på ordinarie priser
Gäller ej presentkort eller beställningsvaror

Vi bjuder på glögg 

 och pepparkakor!

Det blev en lyckad julmarknad i Mellerud i söndags med ett brett program som lockade många besökare. Här syns Tommy Pettersson, pastor i 
Smyrnakyrkan, när han välkomnade Melleruds lucia Emelie Nordberg med tal i scenvagnen. Tärnorna från vänster: Karin Stefansson, Julia Åkerstedt, 
Anna Kihlberg, Emilia Richardsson, Kimberly Johnsson och Ronja Gardtman. Foto: Tanja Mueller.

– Sidan 8 –

Stämningsfull kröning Invigning av 
kvarteret Järven

– Sidan 10 –

De 24 nybyggda hyresrätterna i två lägenhetshus 
i kvarteret Järven är invigda. Hyresgästerna kun-
de börja inflyttningen lagom till första advent.

Lyckad helg 
för futsalsdamer

– Sidorna 17 och 19 –

Åsebro/Brålanda slog gästande Torslands IK på 
hemmaplan i söndags med 5 – 3. Dessutom för-
svarade laget titeln som distriktsmästare i futsal.
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Vi har 

vinterstängt
21/12 – 23/1

Kulturbruket på Dal
Fredag 23 mars    Klockan 19.30

Biljetter förköp: 070-444 61 66
         Arr: Kroppefjälls IF Pris: 290:- 

Julklappstips
Efter ett fullsatt 
Kulturbruk 2017 återkommer 
Streaplerslegenderna i 
The Mule Skinner Band 

Julkonsert
Fredag 29/12 kl. 19.00 i Kyrkans Hus Mellerud

Rostocks manskör
Solist Anna Forsebo

Biljetter köpes i Kyrkans Hus, Mattadoren på Dal och Melleruds Bokhandel.

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 20 december 2017, kl. 18.00

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 december-  20 december 2017
3:e söndagen i advent
”Bana väg för Herren”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Ons 18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.  
Tor 19.00 Julallsång i Bolstads kyrka med Bolstads 
  kyrkokör – och barnkör.  
  Dragspel: Stefan Wenerklang. 
Sön 15.00 Krubbgudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Vi ställer upp krubban.
Tis 19/12 19.00 Julkonsert i Erikstads kyrka med Dalabergskören 
  från Uddevalla. Tema Karl Bertil Jonsson ”Att ta 
  från de rika och ge till de fattiga” 
  Andakt: Pär-Åke Henriksson.
Ons 20/12 18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus, Lucian med 
  följe underhåller.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Tor 18.30 OBS! Aftonsång INSTÄLLT.
Fre 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus med avslutning
   för barnverksamheten i Holm, Lena Hildén.
Sön 18.00 Cristmas Carols med Järns sångkör i Kyrkans 
  Hus. Orgel: Daniel Johansson, Dirigent: Anders 
  Fredriksson. Andakt: Lena Hildén.
Tis 19/12 11.30  Andakt på Fagerlid, Lena Hildén
Tis 19/12 14.30  Andakt på Berg, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Luciatåg på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist.
Sön 16.00  Luciagudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. 
  Luciatåg med Skålleruds barnkör. Vi bygger upp 
  krubban. Sång av Ungdomskören.  
  Terminsavslutning med tomte, korvgrillning, och 
  dans kring granen.
Tis 19/12 18.30 Frälsarkransandakt i Skålleruds församlingshem, 
  fika och gemenskap efter andakten. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Ons 17.00 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Daniel Westin. Terminsavslutning för barnverk-
  samheten i Örs församling.
Sön 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.

Julfest

   Rotary
Mellerud

Måndag 18/12

Café Gruzzolo kl. 18.15

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

Biljettsläpp 13 december!

Kommande film

Greatest Showman  
on Earth

Måndag 25/12 kl. 19.00

Måndag 1/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 30 min

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

 

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

Världspremiär

Folkmusik i juletid
Lördag 16/12 kl. 15:30

Kyrkans Hus, Mellerud
Alla är välkomna, fritt inträde!

Västra Låtverkstan, Dalslands spelmansorkester samt elever 
och lärare från Bengtsfors & Melleruds kulturskolor bjuder in till 

en varierad konsert med lokal folkmusik som röd tråd.

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Star Wars
Onsdag 13/12 kl. 19.00

Från 11 år    2 tim 32 min 
Pris 60:-

 

ANNA´S 
   design
Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

Öppettider 
jul och nyår
Onsdag 13/12 10-18
Torsdag 14/12 10-18
Fredag 15/12 10-18
Lördag 16/12 10-14
Måndag 18/12 10-18
Tisdag 19/12 10-18
Onsdag 20/12 10-18
Torsdag 21/12 10-18
Fredag 22/12 10-18
Lördag 23/12 10-15
24-26/12 stängt jullediga
Onsdag 27/12 öppnar en 
nyårsfin butik  10-18
Torsdag 28/12 10-18
Fredag 29/12 10-18
Lördag 30/12 10-14
Nyårsafton  10-12

0555-130 15, www.grums.nu

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

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

Gardasjön med Venedig
& Verona  10 dgr ...............11/5
Tjeckien med Prag
8 dagar ................................19/5 

Fler resor finns på vår hemsida!

Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisdag 11-18 Utanför ICA
Säffle onsdag 10-18 Stortorget
Åmål  torsdag 10-18 Torget 
Mellerud  fredag 10-18 Utanför ICA

FISKBILEN

Julens sillar  
börjar anlända
Välkommen att provsmaka!

Hämta din beställningslista inför julen 
och få 10% rabatt på beställningen

198:- 

Färska räkor

/kg 

Veckans
Erbjudande
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Nu är vårens program här!
Ge bort en upplevelse till någon du bryr dig 

om eller till dig själv i julklapp

Boka biljett eller köp presentkort  
Välkomna!Kulturbruket på Dal

0530 - 182 78
www.kulturbruketpadal.se

tackar alla besökare och sponsorer 
för det gångna året och önskar

God Jul & 
Gott Nytt År!

Lions Club 
Mellerud
Tackar alla som gjorde 
luciafirande och jul-
marknad så 
framgångsrik.
Ett speciellt tack  
till våra vänner i Lions 
Club Brålanda.
Ingen nämnd och 
ingen glömd.

Musikhjälpen på Stinsen
På fredag kväll arrang-
eras ett evenemang fyllt 
av musik på Ungdoms-
huset Stinsen. Det är ett 
välgörenhetsevenemang 
för alla åldrar och under 
kvällen kan man bland 
annat köpa fika och delta 
i ett lotteri, med syftet att 
alla intäkter går till Musik-
hjälpen.

Julmusik med Christmas Carols

På söndag den 17 december bjuds det in till en traditionell Christmas Carolsgudstjänst med Järns Sångkör i 
Kyrkans hus. Den innehåller nio läsningar och däremellan kända sånger såsom ”Dagen är kommen”, ”Ej upp-
lysta gårdar”, ”Vid Betlehem en vinternatt” och några mindre kända sånger. Det blir orgelackompanjemang 
av Daniel Johansson, organist i Åmål. Arkivbild.

Julkonsert i 
Erikstad kyrka

På tisdag den 19 december blir det 
julkonsert med tema Karl Bertil 
Jonssons julafton i Erikstad kyrka.

Dalabergskören med 
husband från Uddevalla 
gästar Erikstad kyrka på 
tisdag 19 december. 
De ger en julkonsert med 
tema Karl Bertil Jonssons 
julafton, som i det populära 
tv-programmet på julafton 
tar från de fattiga och ger till 
de rika. Kvällen bjuder på en 
härlig blandning av musik, 
sång och drama. Deltar gör 
ett 40-tal sångare, musikan-
ter och aktörer under ledning 
av Marianne Humlén och 
Niclas Geidvik.

På Stinsen är förberedelserna inför Muikhjälpen i helgen i full gång. 

Sedan några månader tillba-
ka har det planerats ett eve-
nemang för att samla in 
pengar till Musikhjälpen.

Frågan om Stinsen skulle 
arrangera något, berättar fö-
reståndaren Petter Olsson, 
uppkom efter förra årets 
Musikhjälpen och Nöjes-
gruppen som står som främ-
sta arrangör har drivit denna 
med glädje idé från början. 

– Klart Stinsen och Mel-
lerud ska vara med och 
samla in pengar till musik-
hjälpen, nu hoppas vi bara att 
folk vill vara med och bidra 
till en kul kväll och ett gott 

ändamål, säger Josef Elani 
som är med i både Nöjes-
gruppen och Ungdomsrådet. 

Ungdomshuset Stinsen, 
Nöjesgruppen, Ungdomsrå-
det och ABF står som ar-
rangörer. Årets tema i Mu-
sikhjälpen 2017 är ”Barn är 
inte till salu” och insam-
lingen har pågått sedan i 
måndags. 

Ungdomshuset öppnar 
dörrarna för besökare i alla 
åldrar under fredagkvällen 
och på hemsidan uppmanar 
man till att bjuda in mamma, 
pappa, morfar, lillebrorsan, 
grannen  och alla som kan 

tänka sig ta del av en musik-
fylld fredagkväll. 

Vilka kommer att uppträ-
da?
– Det är band och artister från 
Västra Götaland som kom-
mer och uppträder under 
kvällen, vi har ett väldigt bra 
samarbete med ABF, berättar 
Sindre Skansen. Vidare be-
rättar Petter Olsson att Västra 
Låtverkstan uppträder som 
en del av deras turné i Dals-
land. 
Vad har ni för förvänt-
ningar?
– Jag tror att det kommer att 

bli en mysig och rolig kväll. 
Jag hoppas mest att vi får in 
över 5 000 kronor, för då har 
personalen lovat att de ska 
färga håret rosa, skrattar Ag-

nes Gustavsson som har fullt 
sjå med att förbereda inför 
fredagen. 
 Karolina Wessman

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 14/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE  17.000:-   -  52 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.000:- 
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Veckans lunch

MATSEDEL
Skolan

      

JULLOV

Vecka 51 Måndag 18/12: Kokt julkorv med hemlagat 
potatismos och rödkål. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 19/12: Fläskköttgryta med potatis 
och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron.

Onsdag 20/12: Fiskbullar i dillsås, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 21/12: Ärtsoppa.   
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 22/12: Örtkalkon med gräddsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 23/12: Krögarbiff med svampsås, 
potatis, herrgårdsgrönsaker och gelé. 
Dessert: Körsbärskräm.

Julafton 
Söndag 24/12: Jullunch.
Dessert: Pepparkaka och struva.

Hemtjänstens alternativ v. 51
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-lör: Stekt falukorv, potatismos 
och grönsaker. 

Senior
Måndag Kokt julkorv* med hem-
lagat potatismos och rödkål.
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Litet julbord: Jansons 
frestelse/potatisgratäng, köttbullar*, 
prinskorv*, julskinka*, rödbetssallad.
Alt: Falafel, vegetarisk korv.

Onsdag  Risgrynsgröt med 
kanel och socker. Mjukt bröd med 
skinka. 
Alt: Ostpålägg.

Torsdag Julavslutning.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag
Schnitzel

Hamburgare 150 g
Kycklingsallad eller kebabsallad

Tisdag
Kycklingfilé med tzatziki 

Kebabtallrik
Köttbullar

Onsdag
Shwrmatallrik (Kyckling)

Shish tawok (Kycklingspett)

Torsdag
Hamburgare 90 g
Amerikansksallad

Fläskfilé med klyftpotatis

Fredag 
Lax med mos eller kokt potatis

Salladsbåt
Korvmeny

65:-

Pizzeria 
Tarbush
Pizza & Grill

Tel. 0530-301 70 
Österrådaplan 2, Mellerud

Dricka  
33 cl ingår

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

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

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

Många guldkorn våren 2018

”Äta själv” är en föreställning för barn mellan två och sex år.

När Kulturbruket på Dal 
släppte vårens program 
förra veckan avslöjades 
en härlig bredd som garan-
terat lockar till en kultur-
späckad svåräsong.
Först ut är Alban Faust & The 
Iron Boys med vänner som 
ger en jubileumsföreställ-
ning under temat ”30 år i 
Sverige”. 

Västra Götalands ung-
domssymfoniker Vägus är 
tillbaka.

– Det är extra roligt efter-
som flera av musikerna är 
elever från Melleruds Kul-
turskola. För att få vara med 

måste man provspela, så 
kvaliteten på musikerna är 
hög. Vi får se ett 70-tal mu-
siker på scenen, så det blir en 
maffig föreställning, säger 
Katarina Kjörling, kultur-
samordnare på Kulturbruket 
på Dal.

Cancergala
Jessica Porath, Mellerud har 
själv drabbats av cancer, vil-
ket Melleruds Nyheter tidi-
gare skrivit om. Hon vet hur 
betydelsefull forskningen är 
och att det behövs pengar till 
detta. Så den 2 februari an-
ordnar hon i samarbete med 

Kulturbruket en cancergala 
där intäkterna går till Cancer-
fonden och Blodcancerfon-
den. Medverkar gör ett stort 
antal artister, bland annat 
Göran ”Blues” med band, 
Järns Sångkör, Caroline An-
derberg och Josefin Dahl-
qvist.

För elfte året blir det uku-
leledag. Söndag 4 februari 
gästas Mellerud av komikern 
Babben Larsson som turne-
rar med succén ”Expedition 
Babben – etapp 3”. Helgen 
efter står Swedish Shuffle på 
scenen med konsert- och 
operasångerskan Jeanette 

Åsa Bergh hyllar Monica Zetter-
lund i ”Djävla Mansfôlk!”

Streaplerslegenderna i 
Mule Skinner Band fyllde 
Kulturbruket på Dal 2017.

Mellerudsgruppen Scenario kom-
mer tillbaka och ger tre föreställ-
ningar i mars. Foto: Susanne Ema-
nuelsson.

Babben Larsson gästar med sin 
succé ”Expedition Babben”.

Köhn och sångarna/dansarna 
Karl Dyall samt Rennie 
Mirro. Föreställningen heter 
”Happy days are here again!” 
och har referenser till sång-
ens och dansens stora såsom 
Fred Astaire och Swe-Danes.

DNA-forskning
Om att använda DNA i släkt- 
och historieforskningen be-
rättar Peter Sjölund. Intresset 
för att släktforska med hjälp 
av DNA har exploderat. Efter 
föredraget kan du göra ett 
DNA-test på plats.

Musiktävlingen Imagine 
Sweden är öppen för alla 
genrer där unga musiker täv-
lar i att framträda live inför 
publik. Du kan anmäla dig 
redan nu.

När Västanå teater ger fa-
miljeföreställningen ”Bort-
bytingen” sitter publiken i en 
mystisk yurta, ett mongoliskt 
nomadtält. Bortbytingen är 
en av Selma Lagerlöfs fi-
naste berättelser.

Sångerskan Åsa Bergh 
hyllar Monica Zetterlund i 
”Djävla Mansfôlk!” den 8 
mars. Hon har sällskap av 
Bosse Sandberg, träblås och 
Klabbe Hörngren, piano.

Visklubb 67 hyllar åter 
igen Evert Taube för nionde 
året i en helaftonkonsert. De 
bjuder på ett 25-tal visor i två 
avdelningar.

Egna arrangemang
– En del av vårt uppdrag är 
att ge andra aktörer möjlighet 
att använda lokalerna, som 
en service till dem. De finns 
då med i vårt program och på 
vår hemsida. Det är ett sätt 
att bredda utbudet, men kva-
litetsstämpeln ska finnas där, 
berättar Katarina Kjörling.

I augusti gästade Göte-
borgsoperan Kulturbruket 
och gav smakprov på sina 
föreställningar. Många pas-
sade på att besöka eventet. 
Nu har Kulturbruket köpt in 
Göteborgsoperans ”Kärlek 
på lur – en komisk opera-
dubblett med förvecklingar”. 
I rollerna ser vi Carolina 
Sandgren, Åke Zetterström 
och David Lundqvist.

Populära mellerudsgrup-
pen Scenario är tillbaka, nu 
med ”Off the record”. Tre 

föreställningar utlovas. Se-
nast de framträdde i Melle-
rud var med sin ABBA-show 
2006.

Streaplerslegender
Mule Skinner Band hade 
fulla hus tidigare i år, nu 
återkommer Streaplersle-
genderna med anekdoter och 
höjdpunkter från Streaplers 
resa som startade 1959.

Earth Hour den 24 mars är 
en helakustisk konsert i stea-
rinljusbelysning.

7 april kommer Andreas 
Jonsson och The Pink Cadil-
lac Band med låtar av bland 
annat Jerry Lee Lewis, Elvis 
och Ray Charles. Molière-
Ensemblem ger barnteatern 
”Äta själv” 22 april och Song 
of Joy ger ”Så mycket bättre 
– igen” med sina egna favo-
ritlåtar. Deras julkonsert i 
lördags var för övrigt slut-
såld.

Kulturskolans ensembler 
visar upp sig, estetprogram-
mets elever ger sin vårshow 
och Kulturskolans Solist-
konsert är återkommande 
föreställningar på Kulturbru-
ket.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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MELLERUD Långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
www.optimera.se

23/12   10-13

Julafton  Stängt

Juldagen  Stängt

Annandag Jul Stängt

30/12   10-13

Nyårsafton  Stängt

5/1 (trettondagsafton) 7-14

6/1 (trettondagen) Stängt

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
önskar Optimera Mellerud

Våra öppettider
under helgerna

Klubbpris

25%
när du handlar för 

minst 300:-*

Klubbdagar 
14 – 15 december
Under klubbdagarna har vi en makeup-artist på 
plats, som ger råd kring vad som passar till just ditt 
ansikte. Passa även på att handla julklappar nu när 
du får rabatt. Är du inte redan klubbmedlem hos 
oss, blir du det lätt på plats. Hjärtligt välkommen!

Apotek Hjärtat  
Norra Kungsgatan 1, Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13
* För dig som klubbmedlem. Gäller 14–15/12 på hela sortimentet,  

ej receptbelagda läkemedel, presentkort och Childhoods armband.

apotekhjartat.se

v50_Annons_Mellerud_248x178_REKMOL2529.indd   1 2017-12-01   11:42

Ger julkonsert 
Nu på lördag 16 december 
får Kulturbruket på Dal 
celebert besök av den 
välsjungande kvintetten 
Dynamic Vocal. 
På årets julturné ger de fem 
konserter i Sverige från Hel-
singborg i söder till Mellerud 
i norr.  Detta kommer att bli 
en julkonsert som man kom-
mer att minnas långt in på det 
nya året för hög musikalisk 
klass och stor sångglädje.

Gruppen gör de allra flesta 
inslagen a capella det vill 
säga utan instrument. Vill 
man jämföra med en mer 
känd grupp kan man nämna 
The Real Group som exem-
pel och de håller motsva-
rande höga klass.  Gruppen 

har inspirerats av mycket - 
den svenska folkmusiktradi-
tionen, jazz, soul,  psalm och 
de klassiska mästarna för att 
nämna några av inspirations-
källorna.

Hög klass
De fem medlemmarna star-
tade gruppen under studieti-
den på musikhögskolan i 
Stockholm 2002 och har se-
dan dess turnerat och skaffat 
sig en allt större repertoar 
och kan idag ses som fullt ut 
professionella i sitt utövan-
de.

Dynamic Vocal har en 
nationellt hög klass på sina 
framträdande, både vad det 
gäller sång och musik och de 

Sverigeturnerande Dynamic Vocal ger julkonsert på Kulturbruket på 
lördag, med Skålleruds Församlingskör och Drängar.

har även turnerat utomlands. 
Gruppen har också valt att 
engagera sig för andra män-
niskors välbefinnande och 
utveckling i andra länder 
vilket innebär att man jobbar 
med pingstmissionens ut-
vecklingssamarbete, PMU. 
Man kommer att visa en in-
formationsfilm på några 
minuter som beskriver vad 
man jobbar med. 

Skålleruds Drängar
Skålleruds Drängar och för-
samlingskör under ledning 
av Elisabeth Emanuelsson  
är det lokala inslaget i denna 
konsert och de är väl kända 
i Mellerud med omnejd och 
behöver inte en mer omfat-
tande presentation.  Kören 
jubilerar i år med sina res-
pektingivande 90 år.

I pausen kommer det att 
serveras lokalt producerad 
glögg som ytterligare ramar 
in julstämningen. För den 
som är nyfiken på hur Dyna-
mic Vocal låter kan man 
hitta dem på Spotify, youtu-
be och på deras hemsida. 

– Jag tror att det är en god 
idé att förköpa biljetter även 
om vi kommer att sälja even-
tuellt kvarvarande på plats 
före konserten, säger Daniel 
Jensen från musikförening-
en Mellpro som är en av ar-
rangörerna. 
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model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Lördag 23/12 stängt

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

20% rabatt på höstens bågar

     

Följ oss på

hco appap eräk råV  
 tarmaksvil

cirE-nevS   nédE
* 7 rebmevon  0491   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

 durelleM 1 rebmeced   7102

 attigriB
  regoR ,aneleH ,eiraM

 rejlimaf dem
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 or i voS
 asus rakröjb räd

 or i voS
 åts rallat räd

 or i voS
 regaf ås los räd

 ren rakcilB
 .ålb lemmih nårf

netsnäjtsdugsgninvargeB  
-erf akryk smloH i mur regä
.00:11 .lk rebmeced 92 gad  
llit sedujbni netka retfE  
ånannuS åp dnutssennim  
nalämnA .gnaruatserfloG  

  54 001-0350 SUNOF llit
  .21/12 tsanes

llit avåg ne åp anräg knäT  
artsäV nednofrecnacnraB  
-träjH / 30 15 48-130 :let

 -0020 :let nednofgnuL
 00 42 88

 alla rE lliT
tardeh ttäs akilo åp mos  

 aräk råv va tennim

avE   mörtsyN
 gnågtrob senneh div

 .kcat amrav tråv iv röfmarf

  fholO-nehtS
 mairiM
 nnA-esoR

 rejlimaf dem

Min älskade make
Min underbara pappa

Käraste bror och morfar

Herbert Larsson

* 20 juni 1933

har hastigt lämnat oss i oändlig sorg och saknad

Köpmannebro 1 december 2017

RITA

Ylva och Janne

Richard och Elaine

Rebecca och Fredrik

Irene

Övrig släkt och vänner

Du var en enastående människa, så otroligt god och med ett stort
varmt hjärta. Du spred glädje och omtanke omkring dig, 

alltid snar att hjälpa andra.

Alltför tidigt blev ditt liv begränsat, men du bar ditt öde 
tålmodigt och utan klagan.

Du fattas oss och vi saknar dig så oändligt mycket.
Från och med nu bor du i våra hjärtan och minnet av dina milda,
ömma ögon och din kärleksfulla person finns med oss för alltid.

Begravningsceremonin äger rum i kretsen av de närmaste.

Vår älskade

Ruth Jansson

* 9 juni 1934

har idag stilla insomnat och
lämnat oss, släkt och vänner

i stor sorg och saknad.

Dals Rostock 
8 december 2017

Annica och Anders

Sofia och Viktor
Rikard

Eva och Niclas

Robin, Micaela, Maja

Ögonen slutits,
tiden var inne

Djup är vår sorg 
fastän ljust ditt minne

Kärlek och godhet 
lyste Din stig

Tack kära Mamma,
vila i frid

Begravningen äger rum
fredagen 22/12 kl. 11.00
i Dalskogs kyrka. Efter av-
sked som tages i kyrkan,
inbjudes till minnesstund i
Bystugan. Svar om deltag-
ande önskas till Ernstssons
begravningsbyrå tel. 0530-
60054. Tänk gärna på
Barncancerfonden tel. 020-
902090.  www.ernstssons.se

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligt men bestämt. 
Bortrest.  

Ingemar Bengtsson

UPPVAKTNING

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Örs kyrka för Birger 
Nilsson. Som inledning på 
akten spelade Peter Söderlund 
”Gammal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg varefter Katarina 
Kjörling sjöng ”O store Gud” 
av C. Boberg. Akten förrätta-
des av Tage Grimheden och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 260 samt 190. 
Barnbarnet Signe Nilsson 
sjöng ”Tro” av M. Fredriksson. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och många vänner. 
Till minnet av Birger var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Anhörigas tack framför-
des varefter gästerna bjöds  till 
minnesstund på Håkans Bar 
och Festvåning i Brålanda. 
Som avslutning sjöng Katarina 
Kjörling ”Bågnande tilja – bä-
rande bro” av K. Karlsson 
varefter Peter Söderlund spe-
lade ”Amazing grace”. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Thore Ericsson. Som inled-
ning på akten framförde kyrko-
musiker Elisabette Emanuels-
son ”Våren” av Grieg, varefter 
solist Ulrika Kronstrand sjöng 
”Strövtåg i hembygden” av G. 
Norén/B. Dixgård. Officiant 
var Christer Alvarsson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 251 och 190. Av-
sked vid kistan togs av familjen 
och många vänner. Efter av-
skedet sjöng Ulrika ”Du är för 
alltid en del utav mig” av L. 
Holm/L. Berghagen. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”- skotsk folk-
melodi. Koret var vackert de-
korerat med blommor till min-
net av Thore.

MELLERUD
Smyrna: Lörd 18 Dyna-
mic Vocal med Skålleruds 
Drängar och församlings-
kör. Kulturbruket på Dal. 

Sönd 11 Julens sånger, dop 
och predikan.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ &Trivs. Sönd 17 
Julsånger med Anders Pahl-
én m.fl. Andakt, risgryns-
gröt & skinksmörgås. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Lörd 18 Musikaliska julnöt-
ter, som vi löser och sjunger 

med och för varandra. Onsd 
19 Julbön med nattv., bön 
för vår värld.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats. Torsd 
Kongogruppen hos Gud-
run L. Fred 19 Tonårskväll. 
Sönd 11 Taize-gudstj. Vic-
toria H. Helén E. Britta J. 
Maria B. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Onsd 10-
11.30 Luciakaffe i fsh. 
med kyrkokören, luciatåg. 
Kyrkbil 308 70. Sönd 17 
Gudstj. för alla åldrar. Tho-
mas Holmström. Draget, 
Uppdraget och barngrupper. 
Bibel till 5-åringar. Fika i 
kyrkan. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Sång i avdvent, SPF-
sångarna, andakt Teofil 
Carlsson, servering. 
Frändefors: Sönd 16 Lu-
ciagudstj. kring krubban, 
Jubilatekören. Julfest i fsh. 
Lennart Staaf.

Från papper till appar

Utbildning av fler coacher. Sittande fr.v: Maria Lindberg, Fagerlids gruppboende, Camilla Söyland, Fagerlids 
gruppboende och Birgitta Berg, Bergs äldreboende. Stående: Ann-Christin Svenson, enhetschef Bergs äld-
reboende.

Bergs äldreboende är 
först ut i Dalsland med att 
införa digitala signerings-
listor bland personalen. 
Att gå från papper till ap-
par innebär en förenkling 
för personalen och bättre 
patientsäkerhet.
I Fyrbodal är det tidigare 
enbart Uddevalla som har 
startat upp digital signering, 
det har gjort det på två enhe-
ter. När det gäller signering 
av läkemedel har man tradi-
tionellt sett använt pappers-
listor som signerats varje 
gång läkemedel givits. Lis-
torna brukar samlas in en 
gång i månaden av sjukskö-
terskor och hanteringen har 
lämnat utrymme för misstag.

13 november infördes ny-
heten på Bergs särskilda bo-
ende i Mellerud. Det innebär 
att personalen loggar in i en 
app på sin arbetsplats mobil 
för att se vilket läkemedel, 
vilken dos och instruktioner 
hur medlet ska ges. Sedan 
signerar man med en knapp-
tryckning.

 – Den vanligaste avvikel-
sen var tidigare att persona-
len glömde att ge ett läkeme-
del på grund av avbrott i 
arbetet, akuta händelser, 
stress och dylikt. Det innebar 
mycket tid för alla inblan-
dade med avvikelserappor-
ter, uppföljningar, statistik 
med mera. Digitala signe-
ringslistor är en kvalitetssäk-
ring av läkemedelshante-
ringen, konstaterar 
Ann-Christin Svenson, en-
hetschef på Bergs äldrebo-
ende. 

Kristina Sandebro är un-
dersköterska och en av två 
coacher på Bergs särskilda 
boende och kan utbilda andra 
till coacher, som i sin tur lär 
ut det nya systemet på sina 
avdelningar.

– Det tar mindre tid att ut-
reda om det förekommer fel 
och felen upptäcks tidigare. 
Då ser sjuksköterskan det i 
ett program i datorn. Detta är 
väldigt bra för oss, vi ser di-
rekt om något har missats,  
understryker Kristina.

Sparar mycket tid
Anna-Maria Heimeland är 

Ett exempel på hur det kan se ut 
i den nya appen där man signerar 
läkemedelslistor digitalt.

sjuksköterska och förklarar 
att de digitala signeringslis-
torna sparar mycket tid för 
alla sjuksköterskor, som då 
kan sitta centralt och justera 
läkemedelslistorna via tele-
fonsamtal från undersköter-
skorna.

– Det finns tydliga och bra 
anvisningar. Jag ser direkt 
om något läkemedel måste 
fyllas på och jag kan infor-
mera i systemet om det fyllts 
på, förklarar Anna-Maria.

Den 18 december införs 
det nya systemet på Fagerlids 
gruppboende. Övriga boen-
den i kommunen involveras 
i början av nästa år.

I måndags anordnades ut-
bildning på Bergs av nya 
coacher till Fagerlids grupp-
boende och Bergs korttids-
boende, två stycken per av-
delning runt om i kommunen 
är målet. 

– Det här verkar jättebra, 
det känns säkrare. Det kom-
mer att ta tid att lära sig, men 
det kommer att bli bra, kon-

staterar Ann-Christine Elias-
son, Bergs.

– Det sparar tid och är ett 
smidigt system, säger Helene 
Norman, Bergs.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



MellerudSöndag 

17 december 

öppet 

12.00-16.00

Julhandla i
Öppet alla dagar fram till jul

Storgatan 6
Tel. 0530-400 47

Vi har
Nattlinnen

Pyjamas

Underkläder

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

När ni köper 

jeans eller byxor 
till ord. pris så får 

ni 30% på en 
valfri överdel
(Gäller torsd 14/12 - sönd 17/12)

Tel. 0530-101 00 eller 100 69

Handla för

1000:- 
och få en sjal på köpet

(Gäller onsd 13/12 - lörd 16/12)

Storgatan 10, Tel. 0530-125 90

Ambulans
inkl. figur.

599:- 
(ord. pris 999:-)

Vid köp av Bruderprodukter bjuder 
vi på en skyddshjälm till våra små 
kunder

Storgatan 17
0530-135 20

50% 
på Cults 
julbockar

Gäller söndag 17/12 

Storgatan 10
Tel. 0530-126 87

15% på alla
Foundations
söndag 17 december

Välkommen in till Lilla Gränd

Julklappskväll
torsd. 14/12

kl. 18-20

Julklappskväll
torsd. 14/12

kl. 18-20

Julklappskväll
torsd. 14/12

kl. 18-20

Julklappskväll 
torsd. 14/12 
20% mellan

kl. 18-20

Julklappskväll
torsd. 14/12

kl. 18-20 Gäller ej presentkort och 
undanlagda varar
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Välbesökt julmarknad med luciakröning
I söndags passade många 
på att besöka julmarkna-
den i Mellerud som ar-
rangerades av Lions Club 
Mellerud i samarbete med 
Melleruds köpmän som 
sponsrade evenemanget 
med fina gåvor. 
Torget strålade i julig glans 
och dagens festlighet locka-
de många besökare till cen-
trala Mellerud, där det fanns 
mycket att uppleva. Årets 
julklappssäck, med ett vinst-
värde av 25 000 kronor, his-
sades upp på torget.     

Konferencier Anders 
Ljungqvist ledde alla genom 
eftermiddagen med sin väl-
bekanta charm samt mycket 
humor och stämningen var 
på topp när det var dags att 
dansar kring granen. Många 
glada barn tog emot godispå-
sar som delades ut efter dan-
sen av tomtefar och tomte-
mor.

Många höjdpunkter
Det fanns också möjlighet till 
hästskjuts med Roland 
Skarins vackra parhästar,. 
Delar av tomtetåget samt 
Mobila Tomteorkestern från 
Brålanda fanns på plats och 
bjöd på musikalisk under-
hållning under eftermidda-
gen. Besökarna kunde in-
handla fina julklappar i 
marknadstältet, där ett flertal 
utställare sålde bland annat 
hantverk och smycken, ho-
nung, must och glögg samt 
huvudvårdprodukter.

Musikupplevelse
Utan tvekan förtrollade so-
pranen Anna Forsebo besö-
karna med sin fantastiska 
röst. Lions insamling till 

Gul ring: 1: 47. : 54. 3: 90. 4: 96. 5: 
73. 6: 24.
Röd ring: 7: 37. 8: 11. 9: 4. 10: 97. 11: 
25. 12: 28.
Blå randig ring: 13: 98. 14: 16. 15: 
64. 16: 54. 17: 84. 18: 88.
Blå prickig ring: 19: 75. 20: 71. 21: 
48. 22: 48. 23: 84. 24: 77. 25: 68. 26: 
36. 27: 57. 28: 50. 29: 51.

VINSTER JULSÄCKEN

Roland Skarin med sina vackra parhästar Ronja och Rosalie bjöd på hästskjuts runt torget.

Dans kring granen med Anders Ljungqvist vid mikrofonen.

Kören ”Morgonstund” bjöd på musikalisk underhållning från scenvagnen med jullåtar som ”Nu tändas tusen 
juleljus”.

Alla med vinstlott samlade vid den stora julklappssäcken. 

Delar av Brålanda tom-
tetåg fanns på plats.

Barndiabetesfonden landade 
på knappt 14 000 kronor. 

2017 års lucia Emelie 
Nordberg med tärnor bjöd 
publiken på en underbar 
sångupplevelse och fyllde 
torget med vacker julstäm-
ning.

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

75%
på en valfri vara i någon  

av de fyra butikerna

(Gäller ej kommisionsböcker)

Storgatan 16  

Tel 0530-101 00 eller 100 69

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 tryck9

23
Köp 

pressentkort

betala 400:-
för 500:-22

Jessica’s
Delikatesser

Lussesemla
20:-

0530-133 13

8

Parfymeri

20% 
på all 

hudvård

Vörtbröd

35:-
 

2 för

Butiksbakat

Öppet 8-16

Torget

Julafton
24

25%
rabatt 

på allt i 
butiken

Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95

Mamma Blücher
Inredning

11

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

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 7 10

12 13

Ät vår goda

Restaurang

Helgmeny
1 glas vin, öl eller läsk ingår

Uppge lucka 16

 Vågen

25% 
på en valfri 

vara
Gäller ej presentkort

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

1 st 149:-
2 st 250:-

Stickad herrtröja 
med dragkedja

”Shine”
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Nu är kvarteret Järven invigt

Innergården växer fram, planteringarna sker våren 2018.

Nu har Melleruds Bostä-
ders (Mellbos) 24 nybygg-
da hyresrätter i kvarteret 
Järven invigts. Det skedde 
med bandklippning ons-
dagen den 29 november.
En grupp hade samlats utan-
för entrédörren till ena trapp-
uppgången. Äntligen var det 
dags för den officiella invig-
ningen av Mellbos senaste 
satsning. Bygget har tagit ett 
år, precis som planerat. 

Två av hyresgästerna 
skötte bandklippningen; Sid-
sel Mangschou och hennes 
bror Henning Håkonsen.

– Jag är i sjunde himlen!  
Lägenheten är så vacker, jag 
är överväldigad. Jag hyr en 
trea så att mina väninnor från 
Norge ska kunna övernatta. 
Vi var bland de första att 
sätta upp oss på lägenheter, 
berättar Sidsel.

Henning hyr en tvåa i an-
dra huset. Syskonparet har 
bott tillsammans i en stor 
våning på Österrådagatan, 
men på grund av diverse 
krämpor har det blivit för 
jobbigt att gå i trapporna.

– Att det fanns hiss här var 
avgörande, konstaterar Sid-
sel.

Allt är uthyrt
Thomas Hagman, vice ord-
förande i Melleruds Bostä-
ders styrelse ser sig nöjt 
omkring.

Bandklippning när de nya lägenheterna i kvarteret Järven invigdes onsdagen den 29 november. Från vänster: Jörgen Bergh, fastighetsansvarig, 
Daniel Jensen, ledamot i Mellbo, Johnny Stücken, ledamot i Mellbo, Sidsel Mangschou och Henning Håkonsen (bandklippare och hyresgäster), 
Thomas Hagman, vice ordförande Mellbo, Hans Wikström, vd Mellbo och Ove Johansson, vd Bertil Johansson Bygg som varit huvudentreprenör.

Sidsel Mangschou var alldeles lyrisk när hon fick se sitt nya fina kök.

Badrum med dusch, tvättmaskin 
och torktumlare.

12 december 2016 var en viktig dag för Mellerud när första spad(grävskope)taget togs av styrelseordföranden 
Robert Svensson för byggstarten av nya kvarteret Järven. Fr.v: Hans Wikström, vd Mellbo, Jonny Stücken, 
styrelseledamot, Thomas Hagman, vice ordförande och Tommy W Johansson, kommunalråd.

Tack för bra samarbete. Mellbos vd Hans Wikström t.v lovordar hu-
vudentreprenören Bertil Johansson Bygg som representeras av vd:n 
Ove Johansson.

– Det är roligt att alla lä-
genheter är uthyrda. Vi un-
dersöker om det finns ytterli-
gare möjligheter att bygga 
och tittar på alla möjligheter 
i olika områden. Det beror på 
detaljplanerna. Men ned-
skrivningarna är ett bekym-
mer för oss och ligger med i 
bilden när vi tittar framåt, 
säger han.

Det handlar om redovis-
ningsregler om nedskriv-
ningar av värdet på hus som 
gör att ett nybygge blir en 
direkt förlustaffär för fram-
för allt mindre kommuner.

Nedskrivningarna
– Ja, nybyggnation i små 
kommuner får med de bok-
föringsreglerna låga mark-
nadsvärden. Nedskrivning-
arna är en påfrestning för 
ekonomin i bolaget. Vi har 
haft kontakt på riksnivå och 
det har hänt en del på resan 
som revisorerna tagit med 
sig. Som revisor kan man 
bedöma olika, påtalar Hag-
man.

– Det är inte fel på regel-
verket, utan revisorernas syn 
på tillämpningen. Deras 
branschorganisation har va-
rit med på träffarna med re-
geringen och fått en ny syn 
på reglerna. Syftet är att un-
derlätta landsbygdskommu-
ner att bygga nytt, framhåller 
Johnny Stücken, styrelsele-
damot.

– Det har varit en stötesten 
i planerna att bygga ut, men 
vi är optimistiska och posi-

tiva inför framtiden, konsta-
terar Hagman.

Attraktivt boende
Den gamla ödetomten har 
förvandlats till ett attraktivt 
boende med två lägenhets-
hus med totalt 24 lägenheter. 
Varje hus har två trapphus 
med hiss, med sex lägenheter 

per trapphus. Här finns totalt 
åtta små tvåor om 42 kva-
drartmeter, åtta stora tvåor 
om 69 kvadratmeter och åtta 
treor på 79 kvadratmeter.

– Jag är väldigt nöjd! Jag 
har sagt hela tiden att det inte 
bara handlar om tur, utan 
också bra styrning av projek-
tet. Bertil Johansson Bygg 

har haft ordning och reda 
under hela byggtiden, sade 
vd:n Hans Wikström nöjt.

– Detta är väldigt trevligt, 
det har blivit fint här. Hoppas 
hyresgästerna kommer att 
trivas. Arbetet har flutit på 
bra och vi har haft byggvä-
der, berättar Ove Johansson, 
vd Bertil Johansson Bygg.

Totalkostnaden ligger på 
42 miljoner kronor. Mellbo 
lånar upp 30 miljoner, resten 
finansierar man själva. 

Det är  elva år sedan som 
Mellbo byggde hyreslägen-
heter senast. Då handlade det 
om 43 hyresrätter i kvarteret 
Kransen på Storgatan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Centerns vice ordförande besökte Dalsland
Anders W Jonsson, Cen-
terpartiets vice ordföran-
de, besökte vårt område 
så sent som i början av 
september. Landsbygds-
frågor är viktiga för 
centern, så veckan innan 
första advent var det dags 
igen och på agendan stod 
flera studiebesök bland 
annat på gården Tängels-
bol. 
Dagen inleddes i Färgelanda 
och därefter vidare till Brå-
landa samt Mellerud och 
avslutades med ett öppet 
möte i Trollhättan. 

Jonsson är förutom sin roll 
som vice ordförande i Cen-
terpartiet också riksdagsle-
damot, ledamot i det verk-
ställande utskottet samt 
talesperson i sociala frågor. 
Han prioriterar resor och 
besök som denna mycket 
högt. Det breda dagspro-
grammet hade fokus på mil-
jösmart landsbygdspolitik, 
biogas samt integrationen av 
det stora antalet nyanlända i 
Mellerud. 

Centern anger att en le-
vande landsbygd är en förut-
sättning för ett hållbart sam-
hälle och platsen för 
framväxten av den gröna 
energin. 

– Under regeringsåren 
drev Centern frågorna om att 
hela Sverige ska leva hårt, 
menar Anders W Jonsson. 

Tågstopp i Brålanda
En av dagens frågor handlade 
om landsbygden och av-
loppsfrågorna. På frukost-
mötet i Färgelanda medver-
kade bland annat LRF och 
Dalslands Miljökontor.  Ef-
termiddagen i vårt område 
startade vid lunchtid på 
Brålanda järnvägsstation. 
Här mötte ortens företagar-
förening upp och informe-
rade om arbetet kring tåg-
stopp i Brålanda samt om 
Grönt Kluster på Nuntorp. 

– Hela dagens program 
kretsar kring klassiska cen-
terfrågor, sade Anders W 
Jonsson och fortsätter:

 – Det är många år sedan vi 
slog fast, och det gäller än 
idag, att det måste vara en 

I Kroppefjälls IF:s klubbstuga informerade Martin Eriksson om hur man aktivt lyckats med integrationsarbetet 
inom föreningen. Foto: Karin Nodin.

Vid biogaspumpen i Brålanda berättade Per-Olof Hilmér att några få dagar kring sportloven står privatbilismen för 100 procent av all tankning, 
mot i vanliga fall runt 20. På bilden syns också Lars-Gunnar Larsson (C), Mellerud samt Anders W Jonsson och Thomas Sylvesson. 

På Tängelsbol berättade Thomas Sylvesson engagerat om hur en biogasanläggning drivs och fungerar. Lyssnar 
gör förutom Anders W Jonsson också Kjell Eriksson och Per-Olof Hilmér.

På Brålanda gamla järnvägsstation mötte bland andra Carl-Ewert Berg, Lars Gunnar Larsson, Ingvar Håkans-
son och Gunnar Olsson upp. Foto: Karin Nodin.

rättvis fördelning av väg- 
och järnvägsanslagen mel-
lan stad och land. Infrastruk-
turen är mycket viktig. I 
centerns budget har vi lagt 
medel till de mindre järnvä-
garna. Detta skulle betyda 
otroligt mycket för en ort 
som Brålanda.

Väl utbyggd infrastruktur
Gunnar Olsson, Brålanda 
Företagarförenings Infra-
strukturgrupp, förklarar; 

– En väl utbyggd infra-
struktur gör att samhället kan 
växa. Den så kallade Väst-
tågsutredningen som Västra 
Götalandsregionen drivit 
och som ingår i Målbild 
2035, ger möjligheten till fler 
tågstationer utmed järnvägs-
näten i Västra Götaland. Så 
långt man hittills kommit i 
beredningen, ligger fyra 
stycken i Dalsland; Frände-
fors, Brålanda, Dals Rostock 
och Bäckefors. Nu pågår 
som bäst en remissrunda ute 
hos kommunerna och beslut 
ska tas i Regionfullmäktige 
våren 2018. Nu är det också 
viktigt att man inom vår 
kommun arbetar med frågan, 

så man har allt klart vad som 
gäller inför vad som möjli-
gen komma skall, säger han.  

Biogas Dalsland
Under lunchen på Gula Hu-
set i Brålanda medverkade 
Thomas Sylvesson, Per-Olof 
Hilmér och Kjell Eriksson, 
som representerande Biogas 
Dalsland. De berättade bland 
annat om sitt nya projekt , 
förstudien av en ny biogas-
anläggning som Melleruds 
Nyheter tidigare skrivit om. 

Med fanns också Peter 
Gullin, Dahlbergs Slakteri 
AB och Runo Elofsson re-
presenterande Toppfrys AB, 
som visade på vad biogasen 
betyder för deras respektive 
verksamheter. 

– Ärtavfall är ett problem 
för ett vanligt kommunalt 
avlopp, men är passar myck-
et bra att göra biogas och 
biogödsel på, informerade 
Runo Elofsson. 

Att man inom EU för när-
varande driver frågan om att 
grödor ej direkt ska få använ-
das för energiproduktion, 
lyftes.

– Centerns representant i 

EU-parlamentet arbetar hårt 
för att hejda den här proces-
sen, kommenterade Anders 
W Jonsson. 

P-O Hilmer tillägger:
 – Det är aldrig bra med för 

mycket regleringar, vi behö-
ver inte fler, marknaden 
måste få styra – det tjänar alla 
på! 

Problemet med den danska 
biogasen diskuterades även 

den, där Jonsson informera-
de om att den svenska reger-
ingen nu kontaktat den 
danska för att försöka få en 
lösning och samsyn i frågan. 
Efter lunchen var det dags 
för studiebesök på en av 
biogasanläggningarna i vårt 
område och man begav sig 
till Tängelsbol, där Thomas 
Sylvesson guidade.

Integrationsdialog  
i Mellerud
Sista anhalten för dagen i 
Dalsland för centerns vice 
ordförande var Kroppefjälls 
IF:s klubbstuga, där integra-
tionsfrågor stod på agendan 
(även detta har Melleruds 
Nyheter belyst tidigare). 

Här fördes en dialog kring 
hur man skulle kunna för-
bättra integrationsarbetet 
och att det är viktigt och be-
hövs en samverkan mellan 
kommunens förvaltningar 
och myndighetsverk såsom 
Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen i frågan. 
Det är de sistnämnda som har 
pengar att förmedla. 

Samtidigt finns förslag om 
en grupp med representanter 
från kommun, AF och FK,  
som aktivt kan jobba gente-
mot företagarna, för att fånga 
upp möjliga jobb, praktik-
platser etcetera. 

– Det är också mycket vik-
tigt att poängtera att det är 
mycket viktigt för en nyan-
länd att komma i sysselsätt-
ning och arbete så snart som 
möjligt, men detta får de inte 
göra före de fått sitt uppe-
hållstillstånd.  Detta måste 
man jobba på och hitta lös-
ningar, sade Karin Nodin 
(C).

 Ing-Marie Norrman 
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Frändefors kyrka
Söndag 17 december kl. 16.00
Luciagudstjänst 

kring krubban
Luciatablå 

Jubilatekören med barn och 
ungdomar 

Sofia Berg, Lovisa Husberg
Lennart Staaf

JULFEST
i församlingshemmet

Välkomna!

Brålanda • Frändefors

Omtyckt julstuga

Det blev fullsatt när Frän-
defors kyrkliga sykrets 
nyligen bjöd in till sin 
omtyckta julstuga i för-
samlingshemmet.   
I adventstid hålls många jul-
stugor och liknande. I Frän-
defors har den kyrkliga 
sykretsen en lång tradition 
med att träffas och trivas 
tillsammans då man genom 
lotterier, åromgångar och 
auktion på skänkta varor 
samlat in pengar till kyrkans 
internationella projekt samt 
andra som på olika sätt hjäl-
per människor.

– Vi är nu bara sex stycken 
i sykretsen och hälften är 
över 80 år, berättar Maj-Britt 
Svensson, mångårig sykrets-
ordförande, som gärna ser att 
fler kommer med.

Många deltog på Julstugan i Frändefors församlingshem.

Husbandet spelade julsånger.

Fler än sykretsmedlem-
marna ställde upp denna 
kväll och fixade en god fika.
Husbandet spelade julig och 
omtyckt musik. Kyrkoherde 
Ralph Liljegren höll en an-
dakt. Ann-Sofi Larsson, År-
berg, var auktionist och 
vinstnummer-utropare.

– Tänk vad roligt med 
denna gamla tradition, att 
komma hit och dricka kaffe 
och ha det trevligt, Hoppas 
detta kommer att hålla på 
många år till, sade Ann-Sofi 
Larsson.

En annan Ann-Sofi Lars-
son, från Frändefors, visar 
sitt engagemang för kyrkans 
arbete genom att skänka ett 
helt vinstbord till julstugan.  
Hennes söner Jan och Tom-
my Larsson följde hennes 
exempel.

– Tänk vad fantastiskt, 
detta har hon gjort under 
många år, säger flera av del-
tagarna.

 Ett härligt sorl råder i lo-
kalen och glädjen är påtaglig 
när någon får sitt lottnummer 
från en lotteriring eller åra 
utropat.

Kvällens behållning blev 
drygt 21 000 kronor.

– Vi kommer att fördela 
dem mellan Kyrkans interna-
tionella arbete, IM, SKUT, 
Barncanceravdelningen på 
NÄL och Operation Smile, 
säger Maj-Britt Svensson.

 Marianne Karlsson

Trevlig julmarknad

Tomtemor, Margareta Grimstad, serverade gröt i hembygdsföreningens 
regi. Här fick var och en bestämma priset själv.

Ann Chatrine Aastradsen från Ytterby har handlat glögg, must och cider. 
Hon berättar att hon lämnat äpplen från egna torpet i Rostock till Rostad.

Vid skymningsdags gästade Melleruds lucia Brunnsparken.

Julmarknaden, eller 
klappjakten i Dals Ro-
stock på andra advent, 
är en mångårig tradition. 
Många minns hur det en 
gång startade och i lör-
dags var det dags igen. 
I dagligt tal kallas den fortfa-
rande för klappjakten, såsom 
det en gång började, julmark-
naden i Dals Rostock som 
numera till allra största delen 
är belägen i Brunnsparken. 

Här i parken, bland de 
gamla bevarade husen är det 
som klippt och skuret för en 
julmarknad med atmosfär. 
Tipspromenaden som många 
tycker är trevlig, startade 
dock uppe vid Karolinen och 
med frågornas hjälp tog man 
sig sedan ner till parken.

Maria Pettersson, från 
Kroppefjälls IF, är spindeln i 
nätet.

– Vi hade igår stora pro-
blem med att resa tälten på 
grund av blåsten. Det brukar 
gå på några timmar, men tog 
nästan hela dagen. Dessutom 
fick vi sätta upp alla ljusen 
själva, vilket inte riktigt var 
planerat. Alla som hjälpte till 
ska ha en stor eloge, säger 
hon. 

Från klappjakt till 
julmarknad
I slutet av sjuttiotalet fanns 
många butiker i Dals Ro-
stock. Då fick butikerna bi-

dra med en julklapp samt en 
fråga och klappjakten gick 
sedan i och ur butikerna i hela 
samhället.
 Idag skänker företagarna 
pengar som används till in-
köp av priserna till den nu-
mera, rättare benämnt, tips-
promenaden. 

Maria berättar att det i år 
fanns 14 utställare på områ-
det. Här sågs försäljare med 
lokalt producerade varor, allt 
från granförsäljning till mar-
sipangrisar. Man kunde 
också få sig en grillad korv 
eller en kopp kaffe och hos 

Cecilia ny rektor och förskolechef

Cecilia Sokol började jobba som rektor och förskolechef i Melleruds 
kommun den 6 december.

Cecilia Sokol är sedan 
6 december ny rektor 
och förskolechef för Fa-

gerlidsskolan i Mellerud 
och Tallåsens förskola i 
Åsensbruk. 

Cecilia bor i Frändefors och 
kommer närmast från en 
tjänst som rektor i Uddevalla 
kommun där hon de senaste 
sex åren haft ansvar för estet-
programmet. 

Hon gick rektorsprogram-
met mellan åren 2013-2015 
och har arbetat i nio år i 
chefstjänst.

I Melleruds kommun har 
hon tidigare varit enhetschef 
för LSS, så det är till kända 
trakter Cecilia Sokol åter-
vänder.

– Det är så välkomnande 
och trevligt att komma till-
baka till Mellerud och mina 
förväntningar på skolan är 
höga. Här finns en bra samlad 
rektorsgrupp och en väl sam-

mansvetsad organisation. 
Det känns väldigt bra att 
börja här och jag har blivit så 
väl bemött och välkomnad 
både av kollegor och av bar-
nen i skolan, berättar hon.

Anders Pettersson, kultur-
och utbildningschef i Mel-
leruds kommun, är mycket 
nöjd med rekryteringen.

– Det är bra att få en person 
som arbetat som rektor i 
några år och har rektorsut-
bildningen klar. De är inte 
lätta att hitta, vi har tur som 
fått hit Cecilia, det känns jät-
tebra, säger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

hembygdsföreningen serve-
rades gröt. 

– Vi har redan fått försäl-
jare som velat boka in till 
nästa år, men man hade kun-
nat önskat lite mer besökare, 
säger Maria. 

Framemot skymningen, 
när det blev dags för Melle-
ruds lucia och musik av Stig-
Arne Larsson med dottern 
Jennifer och barnbarnet Al-
mer, så strömmade det dock 
till med folk i parken. Det 
blev en stämningsfull stund.

Levande Rostock
I Dals Rostock arbetar fören-
ingarna (Kroppefjälls IF, OK 
Kroppefjäll, Kroppefjälls 

Hembygdsförening, Fören-
ingen Kroppefjälls Vandrare) 
tillsammans med Röda kor-
set och Svenska kyrkan, som 
bäst på att få ett helhetsgrepp 
kring ortens arrangemang 
och en evenemangsgrupp har 
bildats. I år har man också 
fått ett evenemangsbidrag 
från kommunen som gjort 
det lite lättare att arrangera.

– Även om vi fått mycket 
från lokala handlare och fö-
retagare, exempelvis barnens 
godispåsar, så har det inte 
blivit någon press, att tigga 
ihop medel som tidigare, 
avslutar Maria Pettersson. 

Ing-Marie Norrman
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Passat Sportscombi TSI 150 hk 

Just nu ingår den digitala instrumenteringen Active Info Display  
(Värde 7 000 kr), 1 års förlängd nybilsgaranti och fri service i priset.

Utrustad med bland annat:
• Adaptiv farthållare • Front Assist med City Emergency Brake  
nödbromsfunktion • 16 tums lättmetallfälgar

Pris från 259 900 kr 
Privatleasing från 2 695 kr/mån* 

Nilsson Bil AB 
Grålösvägen 40, Skee (Strömstad), 0526-499 00 
www.nilssonbil.com,  

Extrautrustad med plats 
för allt och alla.  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km, CO₂-utsläpp 117 g/km.*Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt. 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av 
körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2017. Bilarna på bilden är extrautrustade.  

Gröt och pysselkväll

Marianne Nyman Jansson, Ida Wall och Sten-Åke ”Stenis” Wallentin fixar med julkulorna.

Kim Rodén och Minna Geerts hjälps åt att sälja OK Kroppefjälls lotter 
på lördagen i Brunnsparken.

Det är nästan som en 
tomteverkstad, när vi tit-
tar in hos OK Kroppefjäll 
på onsdagskvällen före 
andra advent. Glöggen 
hålls varm, gröten är på 
gång och alla pysslar med 
små julgranskulor inför 
lördagens julmarknad.
De små julgranskulorna för-
ses med lotter som sedan ska 
pryda två granar i förening-
ens lotteri på klappjakten/
julmarknaden i Dals Ro-
stock. Hundra kulor i varje 
gran ska det bli och alla priser 
till lotteriet är skänkta. 

De båda före detta kanslis-
terna på OK Kroppefjäll, 
Astrid Johansson och Moni-
ca Johansson, berättar om 
hur detta har blivit en tradi-
tion och att föreningens lot-
teri är lika gammalt som 
klappjakten. På frågan om 
hur många år det nu blir, 
diskuteras det en stund, ingen 
kan säga helt säkert, men till 
slut enas man om cirka 40 år.

Femton OKK-are finns på 
plats under pysselkvällen 
från tolv års ålder till 91. 
Åldermannen i gänget, Wen-
del Eriksson, berättar att han 
sprang sin första tävling 
1942, för Rostocks IK som 
sedermera blev OK Kroppe-
fjäll. Wendel flyttade sedan 
till Åmål och har tävlat både 
för IF Viken och Åmåls OK. 

– Men sedan vi flyttat till-
baka till Mellerud efter pen-

sioneringen fick det bli klub-
byte igen. Jag får sluta 
hemma, där jag en gång 
började, säger Wendel. 

För närvarande är löp-
ningen stor i klubben men 
kanslisten Marianne Nyman 
Jansson, passar också på att 
slå ett slag för tipspromena-
derna som OK Kroppefjäll 
arrangerar. 

– Vi kör nio gånger vår och 
höst, det har blivit riktigt 
populärt. Vi har också alltid 
serveringen öppen samtidigt 
här i OK-stugan, berättar 
hon.  

Ing-Marie Norrman 

Söker bidrag

Stationshuset i Dals Rostock vid tioårsjubileet. Arkivbild.

Stationshusföreningen i Dals 
Rostock har hand om sta-
tionshuset som är byggt i 
halv skala åren 1999-2000. 
Delar av taket på stationshu-
set behöver bytas och nu 
ansöker Kerstin Ljungqvist, 
Stationshusföreningen, om 
medel från kommunen för att 
kunna genomföra arbetet. 
Stationshusföreningen har 
fått lite bidrag från Dalslands 
sparbank och medlemmarna. 
Föreningen har anlitat Joa-
kim Olesens snickeri som nu 
gjort en del arbete med taket.

I ansökan skriver Kerstin 

Ljungqvist: ”Dock visar det 
sig att det kostar mer än vi 
hade tänkt oss. Vi lägger ner 
mycket ideellt arbete på att 
sköta huset och den lilla träd-
gården men när det gäller 
reparationer måste vi anlita 
yrkesfolk. Jag undrar nu om 
det finns möjlighet att få ett 
bidrag från kommunen? Hu-
set har ju blivit en viktig 
symbol för Rostock och ett 
populärt besöksmål. Särskilt 
roligt är det för barnfamiljer. 
Jag tänker att kommunen 
borde ha stort intresse för att 
bevara huset.”

Öppnar tidigare
Melleruds bibliotek öppnar 
igen redan på måndag den 18 
december, då med begränsat 
utbud. Anledningen är att 

förberedelserna inför reno-
veringen gått snabbare än 
beräknat.
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

DÄCK

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

EKONOMITJÄNSTER

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

EKONOMI AB

Tel. 0530-130 25

•Bokföring      •Bokslut  
•Deklaration   •Rådgivning

Välkommen att ringa oss för information!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

FRISKVÅRD

STÄD

Utför det mesta inom gräv

LEDIG ANNONSPLATS

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNINGREP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Ledig annonsplats
Vill du att ditt företag ska synas

Ring 0530-125 40 för info och pris

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

GRÄV

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

VVS
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I sitt svar för tre veckor sedan 
till oss Melleruds Islamiska 
förening har Rolf Lindh be-
skrivit att vi målar islam med 
vackra ord som vi lika gärna 
kan hitta i Bibeln. Vi vill 
förtydliga att islam och kris-
tendomen kommer från 
samma källa och de är Abra-
hamitiska syskonreligioner 
så det är inte så konstigt om 
vi hittar vissa likheter mellan 
Koranen och Bibeln.

Budskapet i den heliga 
Koranen är vackert därför 
blir också vår beskrivning av 
Koranen fylld med vackra 
ord! Men vi förstår dig Rolf 
Lindh, för om vi muslimer 
skulle tolka vår religion uti-
från information som sprids 
på social media, i tidningar 
eller i vanlig media av så 
kallade ”experter”, så har vi 
heller inget annat val än att 
acceptera att vår vackra reli-
gion är en grund för terro-
rism, våld, förtryck och för-
följelse.

Men bakom medias bild 
finns en verklighet som står i 
stark kontrast till det falska 
budskap som sprids som en 
löpeld. Du nämnde i ditt svar 
som exempel ”Sharialagar” 
och hänvisade till en källa. 
Ordet sharias lingvistiska 
betydelse är  ”den klara vä-
gen att följa”.

Sharia är inte en statsstyrd-
styrd juridisk lagstiftning 
utan en gudomlig, etisk och 
moralisk uppmaning till oss 
muslimer och i mänsklighe-

ten i stort om hur vi ska leva 
våra liv. Sharia är Korans-
budskap och Profeten Mu-
hammeds lärdom (Fred vare 
med Honom).

Det är oerhört liten del av 
sharia som behandlar straff 
vid olika brott.

Se följande länk: (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kSawkIro_Oc) 

Att vi ber fem gånger per 
dag är sharia (Koran [4:103]), 
att vi behandlar våra med-
människor med respekt och 
ödmjukhet och hjälper till 
dem vid behov är sharia och 
att vi respekterar andra reli-
gioner är sharia (Koran 
[60:8] / The Book of Miscell-
any, Book 1, Hadith 183), Att 
vi respekterar ett lands lagar 
är sharia (Koran [16:91] / 
[5:1]), att vi respekterar våra 
föräldrar är sharia (Koran 
[17:23-24]), att vi hjälper 
fattiga, behövande, föräldra-
lösa är sharia (Koran [4:36]) 
med mera.

Sharia är helt enkelt en 
beskrivning om hur vi ska 
leva våra liv.

Se följande länk: (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QMIFeD7bbUI)

Ett exempel på hur sharia 
fungerar när man kommer till 
ett nytt land, exempelvis 
Sverige, och söker skydd el-
ler visum eller uppehållstill-
stånd så ingår man ett avtal 
och ett löfte om att följa 
landets lagar. Allah säger i 
Koranen att man inte får 

bryta ett löfte eller avtal utan 
respekterar det. ”Koran 
[16:91] / [5:1]”

Vi har tittat på den länk du 
gav oss i ditt förra svar och 
har lyssnat på Pernilla Ouis 
och vi inser tyvärr att trots 
hennes 20-åriga erfarenhet 
som muslimsk kvinna att hon 
gör många feltolkningar och 
befäster en del av de fördo-
mar om kvinnas rättigheter 
inom Islam som vi ständigt 
mottar.

För att förstå kvinnliga rät-
tigheter i islam så måste vi 
utgå från Koranen och Ha-
ditherna då ser vi att islam 
fördelar rättigheterna rättvist 
mellan män och kvinnor uti-
från deras olikheter och på så 
viss skapar en perfekt balans. 
Det vill säga att män och 
kvinnor med sina olikheter 
kompletterar varandra.

Islam tar, till skillnad från 
det västerlandska synsättet, 
hänsyn till de skillnader som 
finns mellan män och kvin-
nor när islam fördelar rät-
tigheter och skyldigheter så 
att man uppnår sann jäm-
ställdhet.

Tvärtemot din uppfattning 
Rolf, så har vi i Melleruds 
Islamiska förening ingen 
dold agenda för att ”mjuka 
upp” folket i Mellerud eller 
politikerna med vårt bud-
skap, utan det gör vi enbart 
för att öka förståelse och 
kunskap och få människor att 
mötas utan fördomar eller 
rädslor. Islamofobi är en stor 

del av ett samhällsproblem 
som vi vill vara en del av 
lösningen på och inte ett 
försatt problem.

Vi ska vara stolta över att 
Sverige som nation i sin de-
mokrati har religionsfrihet, 
vilket innebär att varje med-
borgare äger rätten att utöva 
sin tro utan att riskera för-
tryck och förföljelse. Det är 
denna vackra rättighet som vi 
i Melleruds Islamiska fören-
ing lutar oss emot när vi fat-
tade beslut att genomföra 
byggandet av moské i Mel-
lerud. Det enda vi gör är att 
följa lagarna, våra skyldig-
heter och rättigheter och 
därför behöver vi inte någon 
dold agenda med våra före-
läsningar och vårt övriga ar-
bete.

Vi hoppas att vi får se dig 
på vår nästa föreläsning och 
vi vill också säga att du är 
varmt välkommen till oss så 
att vi tillsammas kan sitta ner 
och arbeta med alla de pro-
blem vårt samhälle står in-
fört.

Melleruds Islamiska förening

Svar till Rolf Lindh och en inbjudan

Det är lite spännande att se 
hur Rolf Lindh vill visa att 
Islam förtrycker kvinnor i sin 
insändare, med stöd av några 
videor och länkar. 

Koranen har 6 236 verser 
och jag tycker att det inte är 
klokt att man väljer fem eller 
tio verser av den heliga 
Koranen och försöker få dem 
se ut som en grund till kvin-
noförtryck, utan att läsa på 
vilket sammanhang de kom-
mer ur, eller vad de egentli-
gen betyder!
 Man har nog bara missat 
6 226 verser av Koranen för 
att kunna veta mer om kvin-
nors rättigheter inom Islam 
och mer om själva Islam.

Islam gav kvinnan sina rät-
tigheter för 1 400 år sedan. 
Innan Islam så fanns det i 
stort sett inga fastslagna rät-
tigheter för kvinnan. Islam 
gör absolut ingen skillnad 
mellan mäns och kvinnors 
skyldigheter och rättigheter. 
Inför Gud är man och kvinna 
100 procent likställda och 
detta faktum lär vi oss genom 
att i Koranen läsa följande 
Surah 4 Vers 124, 42 vers 11 
och 33 vers 35.

Islam gav kvinnan den 
ekonomiska rätten att äga 
och ärva egendom redan för 
1 400 år sedan Surah 4 vers 
7. 

Inom Islam varierar kvin-
nors och mäns delar där kvin-
nan ibland ärver mer än 
mannen, lika mycket som 
mannen eller i som de flesta 
fall mindre än mannen. 

Här är det viktigt att på-
peka att denna fördelning 
grundar sig i att inom Islam 
så behöver kvinnan aldrig 
dela med sig av det hon ärver 
om hon inte vill, medan man-
nen är skyldig att använda 
allt han ärver till att försölja 
sin familj. 

När en kvinna arbetar så 
säger Islam att hon inte är 
skyldig att använda sin lön 
till att försölja sin familj, utan 
får göra som hon vill. 

Skyldighet att försörja fa-
miljen ligger helt och hållet 
på mannens axlar. Före äk-
tenskapet så är det fader och 
bröder som ska se till att 
sörja för kvinnan och i äkten-
skapet så är det maken, sö-
nerna och pappan. 

Inom Islam är kvinnor och 

mäns rättigheter grundade på 
att män och kvinnor är jämn-
ställda men inte lika på grund 
av fysiologiska skillnader, 
biologiska skillnader och 
psykologiska skillnader mel-
lan män och kvinnor. 

Allah skapade oss olika, 
med olika förutsättningar 
och olika roller, för att med 
våra skillnader komplettera 
varandra.

Ett exempel är att om vi har 
två stundeter som gör ett 
prov och båda två fick 88 rätt 
av 100 och det var tio frågor 
på provet. I första frågan 
hade student A  nio poäng av 
tio och student B fick sju 
poäng av tio. 

I fråga nummer två får 
student A sju poäng av tio och 
student B får nio av tio po-
äng. Alla andra frågor på 
provet får de båda åtta poäng 
av tio på. 

Vi ser att i första frågan har 
student A ett övertag över 
student B och i andra frågan 
är det tvärt om. Men till slut 
har de ändå uppnått samma 
resultat på provet. 

På samma sätt ser vi att det 
är inom Islam genom att Al-

lah har delat upp våra rät-
tigheter så att de ska passa 
oss, män och kvinnor, men i 
slutändan så är vi likställda 
och har samma rättigheter 
och skyldigheter inför Allah. 

Det är ett faktum för mig 
som en muslimsk tjej att jag 
ibland känner mig förtryckt. 
Men det är inte på grund av 
Islam, utan när jag blev utsatt 
för många tunga frågor som 
gör mig ledsen. 

Speciellt frågor om det 
finns någon som tvingade 
mig att ha på mig slöja. När 
jag frågar om informations-
källa så jag får svaret, från 
något program på teve eller 
Google Search.

Jag tror att vi alla kommer 
att vara fördomsfria när det 
gäller Islam om vi läser 
Koranen i sin helhet istället 
för att läsa böcker om Islam 
som visar författarens åsik-
ter, eller söker på Internet. 

Deyana Kasem, en muslimsk 
tjej och framtida journalist

Svar till Rolf Lindh om kvinnoförtryck

Efter det senaste avsnittet av 
polisen på Dal, där en kvinn-
lig polis dök upp i manegen 
och rekommenderade polis-
ledningen största möjliga 
tystnad, kommer en fortsätt-
ning:

Förra veckan anlände nya 
poliser till Östra Fyrbodals 
polisdistrikt. De var till anta-
let lika många som ett helt 
fotbollslag. Elva (11) nya 
poliser kom, men ingen av 
dessa placerades i Dalslands-
polisens startelva. 

Alla nyförvärv hamnade 
hos polisen i Trollhättan, där 
det börjar bli trångt även på 
avbytarbänken. Polisen i 
Dalsland, som knappt får 
ihop fullt lag, får spela med 
de som finns och hoppas att 
ingen blir skadad. På dals-
landspolisens avbytarbänk 
är det lika tomt, som i plån-
boken före avlöning.

I detta avsnitt får vi även 
stifta bekantskap med den 
polis, som i mars månad hop-

pade av i ren frustration och 
åkte till Norge för att koka 
asfalt. Han ville bli återan-
ställd. Ett av villkoren, för att 
han skulle komma tillbaka, 
var att han fick jobba i Dals-
land. Han nekades återan-
ställning!

Man skulle kunna tro att 
dessa händelser är ”fake 
news” eller taget från Trumps 
twitterkonto, men så är inte 
fallet.

Nej, det är bara senaste nytt 
från maktens korridorer hos 
polisen i Östra Fyrbodal.

Dags för kommunalråden i 
Dalsland att ta ton likt tre 
tenorer och sjunga ut sitt 
missnöje innan de aktuella 
samarbetsavtalen skrivs un-
der. 

Varför inte träna in psalm 
254 ”Löftena kunna ej svi-
ka…” för den kan säkert 
komma väl till pass förr eller 
senare.

Sven-Åke Runelid

Nytt avsnitt ute av 
Polisen i Dalsland

Dalpennan nr 21

Dalslands Skrivarfören-
ings årliga antologi Dal-
pennan nr 21 har kommit. 
Med glögg och pepparkakor 
introducerades årets drygt 
70-sidiga nummer i Melle-
ruds Bokhandel den 9 de-
cember. 

Årets upplaga innehåller 

texter på temat då – nu – se-
dan, och föreningens med-
lemmar har bidragit med 
dikter, kåserier och berättel-
ser; en omväxlande läsning. 

Boken är illustrerad med 
fotografier tagna av skrivar-
gruppernas medlemmar. 

Lilian Perme

Britt Jörnäs har packat upp och är redo att berätta om Dalpennan och 
skrivarföreningen.

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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SPORT

Bra insatser i 
Julklappsjakten

FRIIDROTT 
En av inomhussäsongens 
största tävlingar i friidrott är 
GKIKs Julklappsjakten i 
Friidrottens Hus, Göteborg.

Under två dagar genom-
förs ca 3500 starter för ung-
domar från tio år och uppåt.
 Arrangörsklubben har en 
trimmad funktionärsstab 
som kan hålla det hårda tids-
programmet mycket bra. 

Håfreströms IF hade flera 
deltagare med som provade 
på nya grenar och gjorde bra 
insatser.
Resultat:
P-19 60 m: 5) Sakhi Hussei-
ni 7,69
P-19 längd: 3) Sakhi Husse-
ini 5,54
P-19 tresteg: 3) Sakhi Hus-
seini 11,12 (klubbrekord)
P-17 60 m: heat 2; 5) Vahid 
Hassani 7,97

P-17 längd: 9) Vahid Hassani 
5,39
P-17 tresteg: 3) Vahid Has-
sani 10,83
P-16 400 m: 6) Rohullah 
Qasemi 58,60
P-16 1500 m: 12) Rohullah 
Qasemi 5.09,68, 13) Ahmed 
Al Hayesh 5.30,41
P-16 längd: 12) Rohullah 
Qasemi 4,83
F-15 60 m: heat 2; 7) Shirin 
Husseini 9,63, heat 3; 2) 
Minna Geerts 8,28
F-15 Final 60 m: 7) Minna 
Geerts 8,34
F-15 200 m: 7) Minna Geerts 
27,32 (klubbrekord), 25) 
Shirin Husseini 31,30
F-15 längd: 14) Minna 
Geerts 4,42, 41) Shirin Hus-
seini 3,53
F-15 höjd: 8) Kim Rodén 
1,41

 Eva Gerdén

Damerna vände och 
vann på hemmaplan

Men varken hemmapublik 
eller Åsebro/Brålanda ver-
kade oroliga, då hemmalaget 
redan från start visat pigga 
fötter. Kvitteringen kom 
också planenligt, två minuter 
senare genom Jennie Lars-
son, en riktigt praktträff 
dessutom. Från mittplan ser 
hon att målvakten är lite för 
långt ut, Larsson testade då 

Fyra målskyttar såg till att säkra hemmasegern mot Torslanda IK i Rådahallen. Från vänster; Isabelle Petters-
son, Rebecca Svensson, Jennie Larsson och tvåmålsskytten Sandra Petersson Jakobsson. 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Torslanda IK
5-3 (3-1)

RFL Norra Götaland
Målskyttar:
7’ 0-1 Johanna Wiberg
8’ 1-1 Jennie Larsson
9’ 2-1 Isabelle Pettersson
16’ 3-1 Sandra Petersson
21’ 4-1 Rebecca Svensson
21’ 4-2 Kajsa Hanna Sjögren
29’ 4-3 Elin Andersson
39’ 5-3 Sandra Petersson

FUTSAL 
Efter två raka förluster i 
seriespelet tog Åsebro/
Brålanda en skön hem-
maseger på söndagen i 
Rådahallen. Torslanda IK 
från Hisingen hade led-
ningen, men kammade 
noll i Dalsland till slut.
Det var ett turligt Torslanda 
mål som rullade in bakom 
Michaela Landström i hem-
mamålet efter sju minuter i 
den första halvleken i Råda-
hallen. En styrning på en 
försvarares fot ställde mål-
vakten som inte lyckades 
rädda bollen, som retsamt 
rullade in vid den högra stol-
pen. 

100 procent 
ren hårdträning

I Dalsland jobbas det 
fortlöpande med ANDT-
frågor. ANDT står för al-
kohol, narkotika, dopning 
och tobak. 
Arbetssätten kan se olika ut i 
kommunerna, men när det 
gäller dopning har dalslands-
kommunerna valt att gå ihop 
tillsammans och delta i det 
nationella nätverket PRO-
DIS, som står för prevention 
av dopning i Sverige. 

PRODIS är ett nätverk som 
arbetar för att förebygga an-
vändandet av anabola andro-
gena steroider och andra 
dopningspreparat. Arbets-
metoden som kommunerna 
använder heter 100 procent 
ren hårdträning.

Målet är att dalslandsge-
mensamt samordna och ut-
veckla ett långsiktigt före-
byggande arbete mot dopning 
i samarbete med de lokala 
träningsanläggningarna.

Detta görs genom att ge en 
ökad kunskap om effekterna 
av dopningspreparat och 
sprida kunskap om doping-
användningen och kosttill-
skottens konsekvenser. Men 

framför allt att skapa en 
hälsofrämjande träningsmil-
jö på våra träningsanlägg-
ningar i Dalsland.

I onsdags förra veckan 
hölls en utbildningsdag på 
Tingshuset i Mellerud med 
föreläsare Tommy Moberg.

Tommy har sedan 1980-ta-
let arbetat med socialt arbete, 
först som fältassistent och 
socialarbetare och sedermera 
som behandlare av missbruk 
av droger och doping. På 
senare år har Tommy verkat 
som inspiratör och nätverks-
byggare, om hur samhället 
kan förebygga användning 
av (AAS) anabola androgena 
steroider och kosttillskott.  

I samband med föreläs-
ningen diplomerades två 
träningsanläggningar som 
gått med i arbetet med 100 
procent ren hårdträning. 
Mottagarna av diplom var 
Jenny Wallman från Trä-
ningsstället i Bengtsfors och 
Rune Andersson från HGF:s 
Gym i Högsäter. 

Glenn Nordling,  
folkhälsostrateg 

Melleruds kommun

Jenny Wallman och Rune Andersson fick diplom.

Föreläsaren Tommy Moberg.

Uddamålsseger 
trots slarv

HANDBOLL 
Melleruds handbolls-
damer vann lördagens 
bortamatch mot Ste-
nungssunds HK med en 
bolls skillnad, detta trots 
underläge med tre bollar 
i paus och stundtals slar-
vigt spel.
Det skulle varit en tämligen 
enkel bortamatch för Melle-
rud, som mötte mittenlaget 
Stenungssund. Men på grund 
av flera återbud från sjuka 
eller arbetande spelare, så 
fick laget åka med en tunn 
trupp. Bland annat saknades 
säsongens stora utropsteck-
en, målvakten Jessica Wä-
nerlöv. Therese Johansson 
fick vikariera mellan stol-
parna och gjorde det med den 
äran.

– Caroline Falk skötte 
dessutom laget då jag var 
tvungen att ta hand om två 
hemmamatcher i Rådahallen 
med ungdomslagen, berättar 
tränaren Johan Eriksson.

Mellerud inledde matchen 
nervöst och slarvigt. Straffar 
missades och bra lägen sköts 
utanför. Detta gjorde att 
hemmalaget ledde med 7 – 4 
i paus.

SLUTRESULTAT
Stenungssunds HK 

– Melleruds HK
11-12 (7-4)

Div. 5 Västsv. Västra
Målskyttar MHK:
Malin Jansson, 6
Drenushe Bytyqi, 3
Caroline Falk, 2
Frida Andersson, 1

– Tjejerna var nervösa, 
dels för att de inte hade 
många på bänken att byta 
med och kanske för att vi 
ledare inte var med, men de 
arbetade som ett kollektiv, 
berättar Eriksson.

I andra halvlek vände det 
dock för gästande Mellerud. 
Malin Jansson visade vägen 
genom att skjuta in sex av 
lagets tolv mål, för seriele-
darna och ännu obesegrade 
MHK.

– Tjejerna var missnöjda 
med matchen, men väldigt 
nöjda med resultatet. Nu le-
der vi tabellen och kommer 
bara att mala på, konstaterar 
Johan Eriksson, vars lag le-
der serien, två poäng före 
Redbergslid.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ett långskott, som gick i mål.
Minuten därefter placera-

de Isabelle Pettersson in bol-
len för 2-1 innan Sandra Pe-
tersson Jakobsson slår till 
med ett drömmål.

– Jag hörde bara vår trä-
nare ropa ”målvakten långt 
ut”, så jag chansade och sköt, 
och den gick in, berättade 
matchens tvåmålsskytt som 
från egen planhalva lobbade 
in bollen över Torslandas 
målvakt för 3-1.

Med en betryggande led-
ning i paus så tog det sedan 
bara tio sekunder in i andra 
halvlek innan ledningen dry-
gades ut ytterligare, då slog 
Rebecca Svensson till med 
en liknande placering som 
Pettersson gjort i den första 
halvleken. Men sedan kom 

Torslanda igång samtidigt 
som hemmalaget slappnade 
av. Först 4-2, sedan 4-3, ett 
resultat som stod sig till sista 
sekunderna av matchen.

– Det blev jättestressigt. 
Riktigt jobbigt, vi stressar 
upp oss när de pressar oss, vi 
har svårt för det. Men vi job-
bar för varandra och vinner, 
berättade Sandra, som själv 
såg till att punktera Torslan-
das sista hopp, när hon satte 
5-3 med 6 sekunder kvar av 
matchen. 

Nu återstår en match innan 
julledigheten, mot seriele-
darna och gigantiska IFK 
Uddevalla, som har fem raka 
segrar och bara släppt in nio 
mål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Inomhussäsongen är i full gång

Från vänster: Sakhi Husseini, Asadullah Sarwari, Rohullah Qasemi, Vahid Hassani, Minna Geerts, Kim Rodén 
och Ahmed Al Hayesh. Foto: Privat.

Alexander och 
Toste tog brons

BADMINTON 
I helgen var det BSO Sweden 
Junior Tour i Kista, Stock-
holm. 

Det är en internationell 
tävling där de 32 bästa spe-
larna i Sverige blir uttagna att 
delta tillsammans med Dan-
mark, Finland och Norges 
motsvarighet.

Alexander Strandberg, 14 

år, från Brålanda som tränar 
och tävlar för Trollhättan 
lyckades tillsammans med 
sin dubbelpartner Toste 
Isaksson att spela till sig en 
bronsmedalj i den tuffa kon-
kurrensen. 

Semifinalmatchen var ex-
tremt jämn och slutade 17-
21, 21-23. En riktigt lyckad 
tävling för killarna. Till hel-
gen väntar Carlstad Open.

14-årige Alexander Strandberg och Toste Isaksson tog brons i herrdub-
bel U 15 i Stockholm.

BIF värvar in 
lovande målvakt

Blott 16-årige Linus Edman har värvats till Bäckefors från Eds FF.

FOTBOLL 
Bäckefors tappade snabbt 
målvakten Mattias Nol-
berg Svensson efter att 
säsongen var slut. 
Man har letat efter en ersät-
tare och i veckan blev det 
klart att blott 16-årige Linus 
Edman skall vakta stolparna 
på Bäckevallen 2018.

– Vi känner en stor lättnad 
över att äntligen ha fått in en 
ny målvakt. En ung och lo-
vande dessutom, vi är myck-

et nöjda, berättar Bäckefors 
assisterande tränare Ulf 
Mattsson.

Edman kommer från Eds 
FF och kommer nu testa 
vingarna hos nykomlingarna 
i division 5.

– Det känns spännande, 
hoppas kunna vara med och 
konkurrera om att få stå i 
division 5, berättar den unge 
keepern.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ryttarinspiration för alla åldrar

RIDSPORT 
Att vara mentalt förbe-
redd för att lyckas med 
vad man föresatt sig är 
viktigt på alla plan, inte 
minst inom idrotten. För 
att ge sina ryttare lite 
mer pepp och information 
bjöd Dalslands Hästsport-
klubb, i samverkan med 
SISU idrottsutbildarna, 
in till en föreläsning med 
Johanna Lassnack.
Inom ridsportvärlden är Jo-
hanna Lassnack ett välkänt 
namn. En jordnära inspiratör 
med egen blogg, inspira-
tionshemsida och många fö-
reläsningar runtom i landet.

På hennes hemsida kan 
man hitta tips när det kanske 
känns tungt och motivatio-
nen verkar ha försvunnit, 
men även när man behöver 
mod för att inte tappa tron på 
sig själv när det är läge att 
prestera på topp. 

Kvällens föreläsning hade 
temat ”Vad händer under 
hjälmen” och handlade om 
hur man gör för att plocka 
fram sitt bästa jag, hur man 
ska tänka för att prestera sitt 
bästa, hur man tacklar med- Drygt 60 ryttare kom till Fiffens klubblokal för att lyssna på Johanna Lassnack.

Många av klubbens ungdomar kom med.

Johanna Lassnack höll en inspirerande föreläsning hos Dalslands HsK.

FRIIDROTT 
Redan 1 november byter 
friidrotten idrottsår. Hå-
freströms IF:s friidrottare 
har avverkat tre tävlingar 
som visar att träningen är 
på rätt väg. 
Sex nya klubbrekord har re-
dan slagits, vilket visar att 
viljan att utvecklas är stor. 
Minna Geerts på 60 m och 
200 m, Kim Rodén i tresteg, 
Vahid Hassani i längd och 
Sakhi Husseini på 60 m och 
i tresteg. 

Sävedalen, inomhus,  
Göteborg:

F-15 höjd: 1) Kim Rodén 
1,47, 2) Minna Geerts 1,31, 
3) Shirin Husseini 1,21 

F-15 längd: 1) Minna 
Geerts 4,58, 3) Shirin Hus-
seini 3,93

Adventsspelen, Göteborg:
P-17 60 m: Heat 1; 7) Ah-

med Al Hayesh 9,13. Heat 2; 
5) Vahid Hassani 7,97, 6) 
Asadulllah Sarwari 8,24, 7) 
Rohullah Qasemi 8,37

P-17 längd: 6) Vahid Has-
sani 5,29, 8) Rohullah Qa-
semi  4,87, 10) Asadullah 
Sarwari 4,61, 12) Ahmed Al 
Hayesh 3,56

F-15 200m: 4) 27,58, 12) 
Shirin Husseini 30,98

Resultattävling,  
Uddevalla:

Kvinnor: 60 m: 1) Minna 

Geerts 8,28, 5) Kim Rodén 
9,03

Tresteg: 1) Kim Rodén 
8,80

Män: 60 m: 4) Sakhi Hus-
seini 7,66, 5) Vahid Hassani 
7,84, 9) Rohullah Qasemi 
8,21, 15) Ahmed Al Hayesh 
9,00

800 m: 3) Asadullah Sar-
wari 2.23,84, 4) Rohullah 

Qasemi 2.27,21, 8) Ahmed 
Al Hayesh 2.41,44

Tresteg:  1) Sakhi Husseni 
11,04, 3) Vahid Hassani 
10,91

och motgångar, samt hur 
man ska våga gå sin väg och 
just tro på sig själv. 

Man fick bland annat göra 
större bekantskap med ordet 
”inte” och hur man ska vi-
sualisera sin ritt före start för 
att lyckas bättre.  

Drygt 60 personer kom till 
föreläsningen på ”Fiffen” i 
Frändefors, dit även angräns-
ande klubbar var välkomna. 

Den allra största delen av 
kvällens publik var dock 
egna medlemmar, varav väl-
digt många ungdomar. 

Alla var väldigt nöjda med 
föreläsningen och tyckte det 
var en givande kväll. Särskilt 

påpekades att Johanna Las-
snack lyckades fånga in både 
ung som gammal, oavsett 
disciplin, på ett bra sätt i fö-
reläsningen och alla fick ut-
byte av det hela. 

Ing-Marie Norrman
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Återvänder till MIF 

Claes-Göran ”Emma” Emanuels-
son blir ny assisterande tränare 
i MIF.

FOTBOLL 
Melleruds IF kunde i 
torsdags kväll presen-
tera Claes-Göran ”Emma” 
Emanuelsson som ny 
assisterande tränare, 
efter att Håkan ”Biffen” 
Svensson tackat för sig 
efter säsongen. ”Emma” 
återvänder till fotbollen 
efter mer än två års up-
pehåll.
Melleruds IF fortsätter att 
göra statements för konkur-
renterna. Förutom en namn-
stark trupp efter kontrakts-
förlängningar och nyförvärv, 
så kan man nu lägga till en 
stark ledarstab i parametrar-
na. 

Efter att Håkan Svensson 
lämnat  har klubben letat ef-
ter en ersättare på posten som 
assisterande tränare. Flera 
namn har varit på tapeten, 
bland annat Michael ”Svea” 
Eriksson, som istället valde 
Åsebro samt Peter Eriksson, 
Åsebros tidigare tränare. 

Till slut kunde man presen-
tera ”Emma”, med 30 års 
erfarenhet i branschen, 
många av de åren just i Mel-
lerud.

– Jag har saknat det, så 
suget har krupit på ju längre 
tiden gått. Sedan är det alltid 
roligt att komma ner och 
umgås med killarna, man 
känner sig yngre. Det var 
inget svårt val, berättar Ema-
nuelsson, som började bli lite 
rastlös utan fotbollen.

Emanuelsson har tidigare 
tränat tillsammans med hu-
vudtränaren Peter Jonasson, 

det var under Melleruds 
framgångsrika år i början av 
2000-talet, då man spelade 
division 2 med klubben.

Nu blir det division 3 för 
Mellerud, som nykomlingar. 
Men ”Emma” tror på att trup-
pen är tillräckligt stark för att 
kunna vara med i toppen.

– Normalt sett när man har 
en bra trupp är man med högt 
upp, konkurrensen i truppen 
är stenhård, då blir alla också 
bättre. Men det är svårt att 
säga något om säsongen, det 
blir en helt ny serie för Mel-
lerud. Det såg bra ut trots att 
serien var svag. Spelet fanns 
där och laget spelade bra och 
kommer kunna utvecklas 
ännu mer, berättar Melleruds 
nya assisterande tränare.

Claes-Göran Emanuels-
son kliver in som assiste-
rande tränare bakom Peter 
Jonasson, där finns också 
Rikard Westman som assis-
terande tränare och Peter 
Larsson som lagledare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny tränarkonstellation i HIF
FOTBOLL 
Efter att Michael ”Svea” 
Eriksson gått till Åsebro 
IF som assisterande trä-
nare, har Håfreström letat 
ny huvudtränare. I veckan 
blev det klart att assiste-
rande tränaren Argjend 
Mollapolci blir huvudträ-
nare och vid hans sida stäl-
ler sig Glenn Öder, tidigare 
assisterande i Åsebro/
Brålanda.
– Vi är jättenöjda, absolut, vi 
fick som vi ville. Vi har job-
bat ett tag på att få klart med 
dessa killarna, berättar fot-
bollssektionens ordförande 
Kjell-Arne Karlsson. 

Den yngre tränarduon i 
Håfreström, Argjend och 
Glenn, kommer leda laget 

under 2018 i division 5. Öder 
återvänder till sin moder-
klubb där han tidigare spelat, 
men kommer senast från 
Åsebro/Brålanda, där han 
var assisterande fram till 
2016. Argjend Mollapolci 
stannar ett år till i klubben, 
där han under säsongen var 
spelade assisterande tränare. 
Nu kommer han ha huvudan-
svaret och förhoppningsvis 
kunna trumfa förra säsong-
ens andraplats.
Jag tror det kommer gå bra, 
men det finns motståndare på 
andra sidan som också rustar. 
Är vi med i toppen i slutet så 
kommer vi kriga, sa Kjell-
Arne Karlsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.seArgjend Mollapolci (t.h) blir huvudtränare iHåfreström och Glenn Öder 
(t.v) blir assisterande tränare. Foto: Håfreströms IF.

FC Mellerud vann 
ännu en turnering

FUTSAL 
Det går bra för FC Mellerud 
i futsalen denna säsong. För-
utom att gå bra i seriespelet 
har laget nu vunnit två turne-
ringar, där Rastacupen var 
den första. 

I lördags vann man Tomte-
träffen i Säffle och drog där 
in 10 000 kronor, detta trots 
förlust mot Håfreströms IF i 
gruppspelet. Men när slut-

spelet väl drog igång kunde 
ingen stoppa mellerudslaget 
som besegrade SFL-laget 
Örebro SK i finalen med 3-1.

Håfreströms IF åkte ur i 
åttondelsfinal på straffar mot 
Färgelanda Futsal. Melle-
ruds IF åkte även de ut på 
straffar i åttondelsfinal, mot 
IFK Skoghall.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FC Mellerud vann checken värd 10 000 kronor när man i helgen vann sin 
andra turnering. Den första var Rastacupen tidigare i höstas. Foto: Privat.

Amine skandinavisk champion

Fr.v: Motståndaren Sittichai Thisungnoen, Bayram Korkmaz, ordförande 
i danska ISKA, Amine Boufaranne och hans sambo Maria Andersson. 
Foto: Privat.

KICKBOXNING 
Fox Fight Club i Mellerud har fått en skandinavisk cham-
pion i kickboxning genom Amine Boufaranne. Titeln tog 
han den 2 december i danska Ringsted.

King of the Ring hette turne-
ringen i danska Ringsted. 
Amine satsade hårt inför den. 
Han reste till Ringsted några 
veckor innan matchen för att 
träna och ladda.

– Jag åt, sov och tränade på 
plats i 18 dagar. Jag behövde 
det eftersom de andra delta-
garna har gått många fler 
matcher än jag, berättar 
Amine.

Mannen som arrangerade 
galan och äger ett gym bjöd 
in Amine till galan. Varje 
morgon klockan åtta kom en 
man vid namn Meydi och 
tränade med Amine,  tre pass 
varje dag.

Motståndaren var erfarne 
Sittichai Thisungnoen som 
gått över 200 proffsmatcher. 
Han är även tränare i thai-
boxning i Team East Sweden, 
Norrköping.

– Det var en tuff match, 
100 procent hela tiden från 
båda håll. Sittichai gick en 
galamatch två veckor tidi-

gare i Lund, Battle of Lund, 
där han tog hem titeln. Det 
var väldigt roligt att vinna, 
jag har drömt om en profes-
sionell titel i sju år, jag har 
tänkt på det varje kväll innan 
jag somnat, säger Amine le-
ende.

Amine vann matchen med 
3-0 och tilldelades ett vin-
narbälte, diplom, prispokal 
och 300 euro.

Ett steg närmare VM
– För mig är titeln det vikti-
gaste. Detta är ett steg när-
mare VM, konstaterar Ami-
ne.

Hans sambo Maria An-
dersson berättar att segern 
innebär att folk börjar få upp 
ögonen för honom.

– Det öppnar också upp 
möjligheten till mer spons-
ring och fler titelmatcher, 
tillägger Maria.

Hon fanns på plats i Dan-
mark och hejade på Amine 

tillsammans med tre andra 
klubbmedlemmar; Terese 
Bergström, Robin Nilsson 
och Nap Tada.

Nästa utmaning för Amine 
är en proffsmatch i Danmark 
i april 2018.

– Nu startar min proffskar-

riär, jag är lycklig över att 
representera Mellerud. Nu 
ska jag åka till Italien och 
hälsa på min familj, sedan 
startar hårdträningen igen i 
januari, berättar Amine.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Regerande mästarna försvarade titeln

Åsebro/Brålanda försvarade DM-titeln från 2016 när man i lördags återi-
gen vann DM och kan fortsätta titulera sig bäst i Dalsland. Foto: Tobias 
Coster.

FUTSAL 
Dalslandsmästerskapen i 
futsal spelades i helgen i 
bollhallen i Ed. Dalslands 
Fotbollsförbund hade åtta 

seniorlag på plats i sin tur-
nering som korar de bästa 
futsallagen i distriktet. På 
damsidan vann Åsebro/
Brålanda, igen.

Det blev en aning spännande 
på damsidan när distriktets 
bästa lag skulle koras. Åse-
bro/Brålanda vann stabilt 
mot Bengtsfors, med hela 
5-0. Men mot Eds FF blev det 
tuffare. Ett oavgjort skulle 
räcka för att vinna på mål-
skillnad, som laget också 
gjorde till slut.

– Första matchen spelade 
vi väldigt bra, inget snack. 
Det blev tightare i andra, men 
jag tycker vi är bäst i Dals-
land, vilket vi visar, berättar 
Åsebro/Brålandas lagkapten 
Sandra Petersson Jakobsson 
efter DM-titeln.

På herrsidan var det Eds FF 
som tog hem titeln, laget 
vann samtliga fyra matcher 
och var värdiga vinnare i 
slutändan. Dock var tvåan 
Brålanda IF en bit ifrån seg-

raren, med två vinster och en 
oavgjord match. 

Frändefors slutade på tred-
jeplats med en seger och två 
oavgjorda matcher. 

Debutanterna Dynamo 
Botered inledde turneringen 
bra med en seger mot Ärte-
mark/Billingsfors, men se-
dan blev det tre förluster.

På ungdomssidan vann FC 
Mellerud DM-titeln. Laget 
vann en av matcherna mot 
Eds FF och spelade oavgjort 
i den andra mot samma lag. 
Nu blir det fortsatt spel för 
mellerudskillarna, som kom-
mer att spela regionalt slut-
spel till våren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

EKONOMI AB

Bokföring 
Bokslut 

Deklaration 
Rådgivning

Tel. 0530-130 25

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Melleruds kommun 
söker

 

Skolsköterska
  För mer information  
www.mellerud.se

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

TH Energiteknik är nu totalt 22 anställ-
da efter ha rekryterat och expanderat 
under de senaste åren. Serviceavdel-
ningen består idag av 11 personer som 
arbetar inom Trestad med omnejd, 
Dalsland samt södra Värmland. 

Vi fortsätter växa och söker nu

VENTILATIONSTEKNIKER 

Läs mer på www.thenergiteknik.se

För mer information om tjänsten kontakta Beatrice Linné. 
Tel. 0520-22 12 00

Rekrytering sker löpande. Kontakter och ansökningar behandlas 
konfidentiellt. Vi intervjuar kandidater löpande och  
tjänsten kan komma att tillsättas innan  
sista ansökningsdag. 

Skicka in din CV med ett personligt brev till: 
personal@thenergiteknik.se

GREEN FRIDAY
på Värmdal

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Sebbe har redan fått tomtar på loftet och ordnar 

finfina julklappstips

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

Frändefors församling söker

Vikarie som församlingsassistent 100%
Med tillträde 1/2 2018. För mer info, se församlingens hemsida. 
www.svenskakyrkan.se/frandefors eller ring 0521-26 23 60

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

PRO Mellerud: Jultallrik 
och underhållning av Sture 
Lindmark på motorgården 
onsdag 13/12 kl. 17. OBS: 
Stod fel tid förra veckan.

FÖRENINGSNYTT

Förlust för Giants
mot tufft Orust

INNEBANDY 
Det tightar till sig i her-
rarnas innebandy-sexa. 
Mellerud, som innehar an-
draplatsen, förlorade på 
bortaplan mot Orust IBK, 
som ligger fyra i serien. 
Dingle AIK har nu en trepo-
ängsledning i oerhört jämna 
division 6 Bohuslän/Dals-
land. Mellerud förlorade mot 
Orust, med en kraftigt desar-
merad trupp.

– Vi hade flera sjuka och 
skadade, vilket gjorde att vi 
hade med nio utespelare 
bara. Men spelarna slet och 
kämpade, jag kan inte begära 
mer av dem, sade tränaren 
Christian Ragnevi efter 
matchen.

Mellerud fick in en kvitte-
ring tidigt i första perioden 
genom Rasmus Larsson, 
men orken tröt snabbt och 
hemmalaget ledde med 4-1 i 
paus. 

Efter andra perioden stod 

SLUTRESULTAT
Orust IBK – 

Melleruds IBK 
11-7 (4-1, 2-3, 5-3)

Division 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar, MIBK:
Flamor Avdijaj, 2
Jesper Larsson
Oskar Flodin
Filip Karlsson
Rasmus Larsson
Ove Zetterström

det 6-4 till Orust och MIBK 
hade häng på hemmalaget. 
Men två snabba mål direkt i 
tredje perioden var mot-
gången Giants inte behövde.

– Orust ställer upp med ett 
starkt lag och vi håller jämna 
steg i två perioder, där vi vin-
ner den andra. Men vi orkar 
inte och är samtidigt ovana 
vid hallens underlag och 
hemmalagets hårda, fula 
spel, sade Ragnevi.

Serieledarna Dingle väntar 
i nästa match, på bortaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Erixon tar över 

Kenneth Erixon blir huvudtränare 
för Tösses herrlag i division 5. 
Foto: Tösse IF.

FOTBOLL 
Tösse IF fortsätter att för-
stärka inför 2018. Förutom 
att man nu gjort klart med 
en huvudtränare, så har 
flera spelare anslutit till 
truppen i division 5 Dals-
land.

För två månader sedan läm-
nade tränarduon med Tho-
mas Magnusson i spetsen 
efter två säsonger Tösse IF. 

I förra veckan blev det 
klart vem som ersätter. 66- 
årige Kenneth Erixon blir 
huvudtränare. Han har tidi-
gare tränat bland annat IFK 
Åmål, Vikens damer och 
Bengtsfors IF.

– Jag kommer dit med 
goda förhoppningar, jag har 
aldrig förlorat på vallen, be-
rättar han på klubbens Face-
booksida.

Förutom Erixon ansluter 
även mittfältaren Martin 
Elofsson från IF Viken, där 
han tidigare spelat.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Mellerudsmarknad
Öppet varje helg 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

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

Tel. 0530-135 70

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Effektivare IT

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift
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Melodikrysset v.50 - 16 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. 50 – 16 december

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
09.25 Simning: EM kortbana
12.00 Matiné: Renoligan
13.30 Tolv ting om Finland
14.00 Forum
16.45 Simning: EM kortbana
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 Dokument inifrån: Roy 
 måste leva
21.00 Jills veranda
22.00 Min revolution 1917
22.55 Barn till salu
23.00 Byggänget
23.15 När kemin stämmer
23.55 Rapport
00.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 Musikhjälpen
07.00 Luciamorgon från Kungs-
 holms kyrka
08.00 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 Luciamorgon från Kungs-
 holms kyrka
19.00 Vem vet mest?
19.30 Seriestart: Jul hos Mette 
 Blomsterberg
20.00 Liv och Horace i Europa 
 - den nya resan
20.30 Smaker från Sápmi
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Mr. Robot
23.15 Livet som nysvensk
23.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga 
 städer
18.25 Historiens dödsfällor
19.25 Färgernas hemligheter
20.15 Flykten till vildmarken
21.00 Discoverys sista färd
21.50 Noam Chomsky och den 
 amerikanska drömmen
23.00 Tigern - med dold kamera
23.55 Kallt blod, heta känslor
00.45 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Musikhjälpen
00.45 I Dickens magiska värld
01.45 Liv och Horace i Europa 
 - den nya resan - tecken-
 språkstolkat
02.15 På spåret - syntolkat
03.15 Första dejten - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
13.55 Badhotellet
14.55 Mercur
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Jul med Ernst
17.50 Mandelmanns gård
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.35 Mandelmanns gård, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.39 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

05.00 Community
05.30 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 Salt
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Cops
02.25 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.20 Nattsändningar

05.15 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
09.25 Simning: EM kortbana
12.00 Natur så in i Norden
12.30 Jills veranda
13.30 Vem vet mest?
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00 Forum
16.45 Simning: EM kortbana
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 Bye bye Sverige
21.00 Köttets lustar
22.00 Opinion live
22.45 Cowboykåken
23.45 Rapport
23.50 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 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 Simning: EM kortbana
19.00 Vem vet mest?
19.30 Jul hos Mette Blomsterberg
20.00	 Nobel	2017:	Snillen	
 spekulerar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hannah Arendt
00.05	Min	squad	XL	-	finska
00.35 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.03 Musikhjälpen
02.00 Rapport
02.03 Musikhjälpen
03.00 Rapport
03.03 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga 
 städer
18.25 Den australiska 
 kusten
19.15 Kungen av kängurur
20.05 Martin Luther King till 
 Obama
21.00 Tigern - med dold kamera
21.55 Afrikas modigaste lejon
22.45 Noam Chomsky och den 
 amerikanska drömmen
23.55 7 miljoner steg längs Nilen
00.45 Bretts fenomenala fötter

21.00 Musikhjälpen
00.35 Mr. Robot
01.35 Saknad, aldrig glömd
03.05 Grotescos sju mästerverk
03.35 Läkarkandidaterna

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Rena rama Rolf
13.00 Downton Abbey
14.00 Skidskytte
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 Jul med Ernst
21.00 Lill-babs - Leva livet
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 Nattsändningar

05.10 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 Pixels
23.05 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
01.35 Cops
02.30 Scrubs
03.20 My name is Earl
03.45 Family guy
04.35 American dad

05.15 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09.25 Dokument inifrån
10.25 Skicross: Världscupen
12.00 Hitlåtens historia på två 
 minuter
12.05 Alpint: Val Gardena
13.30 Kobra
14.00 Forum
16.15 Vem vet mest?
16.45 Simning: EM kortbana
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 På spåret
21.00 Björn Skifs - Ja jäklar i min 
 lilla låda
22.00 Grotescos sju mästerverk
22.30 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 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 Simning: EM kortbana
19.00 Vem vet mest?
19.30 Jul hos Mette Blomster-
 berg
20.00 Kampen för ett jämställt 
 Bollywood
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 I nattens hetta
23.35 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.03 Musikhjälpen
02.00 Rapport
02.03 Musikhjälpen
03.00 Rapport
03.03 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.40 Guld på godset
19.40 Med livet som insats
20.10 Färgernas hemligheter
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Att inreda ett slott
22.30 Mina 85 barn i Himalaya
23.25 Kungen av kängurur
00.15 Berlin-Tokyo med bil
01.00 Iran inifrån

21.00 Musikhjälpen
23.35 På spåret - syntolkat
00.35 När kemin stämmer
01.15 Hitlåtens historia - Ca 
 Plane Pour Moi
01.45 Dödsstraffets offer: Svart-
 sjukedramat
01.55 Veckans brott
02.55 Det sitter i väggarna
  - syntolkat
03.55 Plus

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Leilas jul
13.00 Downton Abbey
14.00 Skidskytte
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Jul med Ernst
17.50 V75-klubben
17.55 Mandelmanns gård
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Gladiatorerna
21.30 Ack Värmland
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 The Stig-Helmer story
00.15 No strings attached
02.30 17 again
04.35 Seriously funny kids

05.00 Community
05.30 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 Limitless
23.10 Punisher: War zone
01.05 Seinfeld
02.00 Cops
02.55 Scrubs
03.45 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
05.45 Fråga doktorn
06.15 Opinion live
07.00 Dokument inifrån: Roy 
 måste leva
08.00 Vintermagasin
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
09.15 Jills veranda
10.15 Vinterstudion
11.00 Skidor: Världscupen
12.15 Alpint: Val Gardena
13.30 Skidor: Världscupen
15.30 Full patte
15.45 På spåret
16.45 Simning: EM kortbana
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 Mrs Brown's boys
20.40 Grantchester
21.25 Mr. Beans semester
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 Musikhjälpen
09.00 Rapport
09.03 Musikhjälpen
10.30 Alpint: Val-d'Isère
11.40 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
15.55 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.10 Musikhjälpen
16.50	 Östersjöfinnarna
17.20 Asså allvar
17.50 Simning: EM kortbana
19.00 Kulturstudion
19.05 Carmen
19.55 Kulturstudion
20.00 Eurovision young dancers
21.30 I Dickens magiska värld
23.30 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.03 Musikhjälpen
02.00 Rapport
02.03 Musikhjälpen
03.00 Rapport
03.03 Musikhjälpen
04.00 Rapport
04.03 Musikhjälpen

09.00 UR Samtiden
15.00 Mina 85 barn i 
 Himalaya
15.55 Historiens dödsfällor
16.55 Att inreda ett slott
17.45 Historiska hemligheter
18.30 Flykten till vildmarken
19.15 Discoverys sista färd
20.05 Seriestart: Munkre-
 publiken Athos
21.00 Världens fakta: Kroko-
 dilens återkomst
21.45 Min revolution 1917
22.40 Dokument utifrån: 
 Köttlobbyn
23.40 Nattsändningar

21.00 Musikhjälpen
23.30 Uti bögda
00.00 Gift vid första ögonkastet 
 England
00.50 Min sanning: Anders 
 Ygeman - teckenspråkstolkat
01.50 Monster
02.45	Min	squad	XL	-	finska

05.20 Vad blir det för mat
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Skidskytte
12.30 Svenska hjältar-galan
14.25 Leilas jul
14.55 Hela Sverige bakar
15.55 Enkelstöten
16.55 Lill-babs - Leva livet
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
  – återträffen
21.30 Hundraåringen som klev ut
  genom fönstret och 
 försvann
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Hundraåringen som klev ut
 genom fönstret... forts
00.05 Nattsändningar

05.00 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 The vampire 
 diaries
06.40 Grimm
07.30 Jims värld
08.00 Marry me
08.30 Royal pains
09.30 Simpsons
10.00 Simpsons
10.30 Simpsons
11.00 Simpsons
11.30 Amazing race: All-stars
12.30 Ink master USA
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Fotboll: Arsenal–Newcastle
18.30 Pixels
20.30 Simpsons
21.00 Hulk
23.50 Speed 2: Cruise control
02.20 Woke up dead
03.45 DEBS

Önska dina 
kunder  
God Jul

Onsdag 20 december
Manusstopp:

Torsdag 14 december

Boka nu!
Christina eller Maggan

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



MELLERUDS NYHETER 23ONSDAG 13 DECEMBER 2017

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Sverige!
05.45 Go'kväll
06.15 Kobra
06.45 Guld på godset
07.45 Bye bye Sverige
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.15 Vinterstudion
09.30 Alpint: Alta Badia
10.30 Alpint: Val-d'Isère
11.30 Skidor: Världscupen Toblach
12.30 Alpint: Alta Badia
13.30 Skidor: Världscupen Toblach
15.00 Jul hos Claus
15.10 Uti bögda
15.40 Hitlåtens historia på två minuter
15.45 Björn Skifs - Ja jäklar i min lilla låda
16.45 Simning: EM kortbana
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00 Nobel 2017: Fredspriskonserten
22.30 Cowboykåken
23.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.03 Musikhjälpen
10.05 Gudstjänst
10.50 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
15.55 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Musikhjälpen
17.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.38 Tyst tagning
17.52	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Simning: EM kortbana
19.00 Musikhjälpen - utsläppet
20.00 Min sanning: Petter Stordalen
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Gorbatjovs 
 sista varning
23.40 Gudstjänst
00.25 Plus
01.00 Rapport
01.05 Sportspegeln
01.35 Beatles forever
02.00 Rapport
02.05 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kamera
15.10 Färgernas hemligheter
16.00 Guld på godset
17.00 Flykten till vildmarken
17.45 Dox: Nöff!
19.05 Historiens dödsfällor
20.05 Tigern - med dold kamera
21.00 Irland med Simon Reeve
21.50 Munkrepubliken Athos
22.45 Noam Chomsky och den 
 amerikanska drömmen
23.55 Mina 85 barn i Himalaya
00.45 Iran inifrån

21.00 Ridsport: Världscupen hoppning
22.00 Det sitter i väggarna - syntolkat
23.00 Köttets lustar
00.00 Dokument inifrån: Roy måste leva
01.00 Jills veranda
02.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
03.00 iv och Horace i Europa - den nya 
 resan - teckenspråkstolkat
03.30 Skolpojkarna - teckenspråkstolkat

05.30 Vad blir det för mat
06.00 112 – på liv och död
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Skidskytte
12.30 Så mycket bättre – återträffen
13.55 Ack Värmland
14.30 Skidskytte
15.30 Rena rama Rolf
15.55 Bonde söker fru
16.55 Jul med Ernst
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: Smutsiga avsikter
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Wern: Smutsiga avsikter, 
 forts
23.05 Eyes wide shut
02.25 John Q
04.45 Vad blir det för mat

05.10 Brickleberry
05.35 The exes
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race: All-stars
08.30 Ink master USA
09.25 Simpsons
10.25 2 1/2 män
10.55 Man with a plan
11.25 Vrålet från vildmarken
13.20 NCIS: Los Angeles
16.15 Lethal weapon
17.15 Hulk
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Crank: High voltage
23.55 Salt
01.50 Revenge of the Nerd's
03.20 Royal pains
04.05 How I met your mother
04.30 Marry me
04.55 Brickleberry

05.00 Sportspegeln
05.30 Landet runt
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.25 Landet runt
09.55 Sportspegeln
10.25 Allt för Sverige
11.25 Björn Skifs - Ja jäklar i min lilla låda
12.25 På spåret
13.25 Nobel 2017: Fredspriskonserten
14.55 Jul hos Claus
15.05 Matiné: Mord, lilla vän
16.30 Guld på godset
17.30 Vem vet mest?
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 Fälldin
21.00 Första dejten
22.00 Monster
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.38 Tyst tagning
08.52	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 En bild berättar
17.05 Jddra med dn hjrna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Tranströmer för vänster hand
18.20 Alpint: Alta Badia
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.3 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Human
00.30 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Arkeologerna
18.30 Discoverys sista färd
19.25 Historiska hemligheter
20.10 Irland med Simon Reeve
21.00 Pumans okända liv
21.55 Pappa nyktrar till
22.55 Med livet som insats
23.25 Kallt blod, heta känslor
00.15 Noam Chomsky och den amerik-
anska drömmen

21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Cowboykåken
22.30 Saknad, aldrig glömd
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.15 Min sanning - teckenspråkstolkat
02.15 Första dejten - teckenspråkstolkat
03.15 Skolpojkarna - teckenspråkstolkat

05.15 Lucky dog III
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Leilas jul
13.00 Downton Abbey
14.00 Badhotellet
14.55 Mercur
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 Bonde söker fru – vad hände 
 sedan?
21.00 Gessle enligt Gessle
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 Dicte
03.00 Jul med Ernst
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.15 The exes
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 Ghostbusters 2
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Cops
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.50 Family guy
04.35 American dad

05.30 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.25 Soffsurfarna
09.50 Kobra
10.20 Alpint: Courchevel
11.30 Sverigeresan
11.35 Fråga doktorn
12.05 Byggänget
12.20 Första dejten
13.20 Alpint: Courchevel
14.30 Jul hos Claus
14.40 Guld på godset
15.40 Matiné: En förtjusande fröken
17.20	 Uppfinnaren	-	julspecial
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 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.50 Sverige idag
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Jddra med dn hjrna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.50 Vrakdykarna
19.00 Vinterljuset
19.30 Seriestart: Med hjärtat i Kurkkio
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna, Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hitlåtens historia - Punkrocker
22.45 Inte helt 100
23.45 Kampen för ett jämställt 
 Bollywood
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Med livet som insats
18.30 Kallt blod, heta känslor
19.20 Munkrepubliken Athos
20.15 Världens fakta: Krokodilens 
 återkomst
21.00 Att inreda ett slott
21.45 Dokument utifrån: Gorbatjovs 
 sista varning
23.15 Färgernas hemligheter
00.05 Martin Luther King till Obama
01.00 7 miljoner steg längs Nilen
01.50 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: Anders Ygeman 
 - 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 Badhotellet
14.55 Mercur
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 Dicte
03.00 Jul med Ernst
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.00 Community
05.25 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
11.25 Stargate SG-1
12.25 Cops
13.25 How I met your mother
14.25 2 1/2 män
14.55 Simpsons
15.55 Scrubs
16.55 Seinfeld
17.25 Ghostbusters
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Year one
23.05 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
01.35 Cops
02.30 Nattsändningar

Våra öppettider jul och nyår
Torsdag 21/12  
kl. 8-15

Fredag 22/12  

kl. 8-12

Onsdag 27/12 
kl. 8-12

Torsdag 28/12 
kl. 8-12

Fredag 29/12 
kl. 8-12

Tisdag 2/1  
kl. 8-17

Onsdag 3/1  
kl. 8-17

Torsdag 4/1  
kl. 8-17

Fredag 5/1  
kl. 8-12

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 795.000:-

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:- 

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:- 

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

Pris 795.000:- 

HÅVERUD- Ramslökevägen 10 
Hemtrevlig villa! 5 rok. Stort vardagsrum som har 
öppen spis med braskasett. Rymligt kök med bra 
arbetsytor. Vattenburet system Luft/vatten, ved/ack.
Källare med direktutgång till rejält garage.

 Pris 680.000:-
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Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 50. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Bondbröd, Vörtbröd
ICA Selection. 1000 g. 
Jfr pris 20:00/kg.

Päron Migo
Nederländerna. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg. 

Aladdin, Paradis
Marabou. 400-500 g. Jfr pris 98:00-122:50/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Läsk
Coca-Cola, Fanta, Sprite. 1,5 liter. 
Jfr pris 6:67/liter + pant 6 kr.

Kaffe
Gevalia. 425-450 g. Gäller ej hela bönor, 
koffeinfritt, espresso, kapslar.
Jfr pris 58:52-61:96/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Olivmortadella
Scan. Sverige.

Leverpastej
Ryberg. Sverige.

I delikatessen!
       

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

30:-
+ pant

superklipp

3
för

79:-
/st

3 för
KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

790
/hg

15:-
/kg

Var medmbraå

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:-

Nya filmen handlar om oss
Annelie Olsson, Pensio-
nat Granliden Produktion 
i Dals Rostock, laddar för 
en ny film. Denna gång blir 
det en dramadokumentär 

Annelie Olsson har startat film-
projektet, ”TÄNK OM”, fem år 
efter premiären för ”Welcome 
to Järbo state”. Denna gång har 
gränserna flyttats till att innefatta 
en hel nation, inrymd i en buss. 
Startplåten samlas just nu in ge-
nom crowdfunding.

Hjortens fyrplats blir statligt byggnadsminne

Fyrplatsen på Hjortens Udde har utsetts till statligt byggnadsminne. Arkivbild.

Torsdagen den 7 decem-
ber beslutade regeringen 
att förklara Hjortens 
fyrplats, Udden 1:35, för 
statligt byggnadsminne. 
Utöver den förklaras ytterli-
gare sju fyrplatser i Sverige, 
varav en lotsstation, för stat-
ligt byggnadsminne. 

– Fyrplatserna är en själv-
klar del av vårt kulturarv. 
Genom dem får vi ökad kun-
skap om sjöfartens och sam-
hällets historia. Det finns ett 
stort lokalt engagemang och 

nu tar staten ett tydligt ansvar 
genom att bevara dessa fyr-
platser för framtiden, säger 
kultur- och demokratiminis-
ter Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Hjor-
tens fyrplats lyder: 

”Hjortens fyrplats är den 
enda fyrplats i Vänern som 
Kungliga Lotsverket inrättat 
och drivit. Tillkomsten var 
en direkt följd av att Göta 
kanal medförde ökad sjöfart 
på Vänern och har alltså en 
direkt koppling till kanal-
bygget. Fyrar på platsen har 

Byggnadsminnet omfattar även ”Båtkraken”. Arkivbild.

om Sverige, om folk som är 
som folk är mest – männ-
iskor med olika tankar, 
drömmar och öden.
I denna roadmovie ryms hela 
vårt land i en buss, där 120 
passagerare stiger av och på 
och genom sina öden skapar 
en bild av läget i Sverige just 
nu. Passagerarna ska repre-
sentera befolkningen, med 
olika etniska ursprung, gam-
mal som ung, rik som mindre 
bemedlad. Vad som upptar 
våra tankar, vart vi är på väg 
och hur det kanske kommer 
att gå.

Förberedelserna pågår se-
dan en tid tillbaka. Några av 
karaktärerna har castats, till 
exempel busschauffören, 
som i verkligheten är just 
busschaufför.

Verkliga lokala aktörer
– Jag samlar in historier från 
olika människor och några 
ska vara med i filmen som sig 
själva, till exempel Franco 
Iachonelli som kör bussen 
jag brukar åka med och 
Hanna Asp, en poet med ett 
förflutet  på  Migrationsver-
ket. Ett fyrtiotal har redan 
castats och det blir en hel del 
folk härifrån trakten som är 
med, bland annat en del A-
traktorförare med sina for-
don, berättar Annelie. 

Pengar till grundplåt
Totalt kommer 150 personer 
att bli involverade i projektet 
och just nu försöker Annelie 
få ihop 100 000 kronor som 
ska räcka till provinspel-
ningar i två dagar för att 
bland annat testa teknik i 
farande buss på motorväg.

Startsumman samlas in 
genom crowdculture.se, en-
ligt principen ”många bäckar 
små” och vem som helst som 

vill ge en peng för att filmen 
ska bli verklighet kan bidra. 

Stad och land
Turen bussen kommer att 
göra går från Jönköping till 
Göteborg, från öster till väs-
ter, den kommer på avvägar 
ute på västgötska landsbyg-
den och mycket händer i och 
omkring passagerarna i bus-
sen. 
Musiken  är  delvis  klar, 

skapad av bland andra Paul 
Börjesson i Vänersborg på 
ett tema de flesta känner till, 
men som aldrig hörts som 
här. Även Skålleruds för-
samlingskör och musikern 
Aminah Al Fakir förekom-
mer i de musikaliska insla-
gen i filmen.

Filmens titel är ”TÄNK 
OM”, två ord som kan använ-
das för flera former av tanke-
verksamhet. Den kommer att 
spelas in i maj nästa år.

– Jag hoppas att frågorna 
som  kommer  upp  i  filmen 
blir en snackis, säger Annelie 
Olsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

lång hävd då farvattnen kring 
Hjortens udde räknas till de 
besvärligaste i Vänern. Det 
stora fyrtornet i trä är ett av 
Vänerns äldsta. Fyrtypen är 
kulturhistoriskt intressant 
eftersom dess form senare 
skulle utvecklas i Heiden-
stams välkända järnfyrar. 
Fyrplatsen har en välbevarad 
och komplex bebyggelse 
med några ovanliga bygg-
nadstyper representerade.” 

Byggnadsminnet omfattar 
följande byggnader inom ett 
avgränsat område motsva-
rande uddens yttersta del:
1. Fyrtorn, uppförd 1852.
2. Bostadshus, uppfört 1852, 
ombyggt 1872.
3. Uthus, uppförd 1852.
4. Uthus, uppförd 1842.
5. Före detta raketbod, upp-
förd under 1900-talet.
6. Före detta fotogenbod, 
uppförd under 1900-talet.
7. ”Båtkraken”, okänt år.

Regeringens beslut omfat-
tar fyrplatser i Skellefteå, 
Mellerud,  Kramfors,  Höga-
näs, Lidköping, Helsingborg 
och på Gotland och Orust.


