
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 20 DECEMBER 2017

YHETER
NR 50 • ÅRG 24

Julklapparna
för en sportigare jul!

Hos oss finner du perfekta klappar för de allra flesta.  
Kom in till oss i butiken så hjälper vi dig att hitta rätt!

www.uteinne.se

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

Hos oss hittar ni många 
fina julklappar

 Vi önskar  
er alla en 
God Jul  
och ett  

Gott Nytt År

Nyårsafton 10-14

99:-

Fyrverkeriförsäljningen 
startar 28/12

299:-

499:-

159:-

15:-

Marschaller 
2 pack från

399:-

Kick off 61 krevader

Bonfire 82 krevader

 

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

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

Vi önskar alla våra 
kunder God Jul och 

ett Gott Nytt År!
Öppettider runt jul/nyår

23/12 Stängt
24–26/12   Stängt
27–29/12  7–18
30/12 9-13
31/12 Stängt
1/1  Stängt
5/1 9-13
6/1  Stängt

Ett knippe söta tomtar satt och mös på golvet när eleverna i årskurs fyra på Nordalsskolan bjöd på luciakonsert i Sparbanksalongen på Kultur-
bruket på Dal. Fyrorna gav två föreställningar under onsdagen, både för skolans övriga klasser och för alla föräldrar. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Värmande luciakonsert Dörrföretag satsar 

– Sidan 5 –

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB satsar på en ny 
produktionslinje för att öka kapaciteten. Även ett 
nytt pulvermåleri är på gång. Det handlar om en 
investering på drygt 25 miljoner kronor.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 51.

Prisbomb!

Sill
Garant, flera sorter, 220/106-110 g,  

jfr-pris 45,45-47,17/kg.

5:-/st
Färsk lax
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, hel sida, 
ca 1,3 kg.

Julskinka
Garant Sverige, kokt med svål, ca 3 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 51.

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

20:-
2 st 

+ pant

Julmust
1,5 l, jfr-pris 6,67/l.

129:-
för Bonuskunder

/kg

Ägg 15-pack
Garant från frigående höns inomhus, stl M, jfr-pris 
1,00/st. Max 2 köp/hushåll/vecka 51.

3995
för Bonuskunder

/kg 15:-
 

/st

Skivad lax
Falkenberg, gäller gravad, kallrökt, rimmad, 
200 g, jfr-pris 145,00/kg.

29:-
 

/st

Vi önskar er alla en 
riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År!
Julafton  8-14

Köp av annex klart 

– Sidan 30 –

I fredags stod det klart: Golffastigheter i Mellerud 
AB har köpt annexet med B&B intill golfrestau-
rangen. Här blir det kansli, shop och dessutom 
ska duschar och omklädningsrum renoveras.
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 21/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE  18.000:-   -  53 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Dans
Folkets Hus, Fengersfors
Fredag 29/12 kl. 20-24

till mycket populära 

Charlie´s
  Servering   Välkomna!  FIK

Missionskyrkan Mellerud

Julafton kl. 23 Midnattsgudstjänst 
Annandag jul kl. 11 Missionsgudstjänst 
Gunilla Palmér Ikponmwosa. Offer för 
mission i andra länder. Kyrkkaffe. 
Välkomna!
Missionsförsamlingen och equmenia 
önskar God Jul & Gott Nytt År!

Knytkalas på Kåken i Mellerud

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

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

KROPPEFJÄLL TRAILRUN
10/11 2018

VÅGAR DU?

facebook.com/kroppefjalltrailrun

kroppefjalltrailrun.se

God Jul & Gott Nytt År!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 december 2017- 3 januari 2018
4:e söndagen i advent
”Herrens moder”
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.  
Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads kyrkokör. Glögg på kyrkbacken.
Juldagen 05.00 Julotta i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Anders Fredriksson. 
Juldagen 07.00 Julotta i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Åsa Henriksson.
Annandag jul 11.00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Margareta Olsson. Sång Hanna Hagsgård. 
Nyårsdagen 1/1 15.00 Musikgudstjänst i Erikstads kyrka med Ann-Catrine Persson och 
  Ingmarie Romell från Trollhättan. Andakt: Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Julafton 11.00  Julbön med små och stora i Kyrkans Hus, Lena Hildén. Julcafé 11-14.
Julafton 23.00  Julnattsgudstjänst i Järns kyrka, Lena Hildén. Sång: Järns sångkör.
Juldagen 07.00  Julotta i Holms kyrka, Lena Hildén. Sång: Anders Fredriksson.
Annandag jul  Sammanlyst till Erikstads kyrka.
Tor 28/12 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 28/12 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Margareta Olsson och Anders Fredriksson.
Fre 29/12 19.00  Julkonsert i Kyrkans Hus med Rostocks manskör. Solist: Anna Forsebo. 
  Biljett köpes hos: Kyrkans Hus, Matadoren och Bokhandeln. Pris: 150:-
Nyårsafton 15.00  Nyårsbön i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Sång: Anders Fredriksson.
Nyårsdagen   Sammanlyst till Erikstads kyrka.
Tis  2/1 11.30  Mässa på Fagerlid, Lena Hildén
Tis  2/1 14.30  Mässa på Berg, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Julafton 12.00  Julbön på Skållerudshemmet, Margareta Olsson. Sång: Sarah Brandin 
  och Madde Pettersson.
Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst i kyrkan, Margareta Olsson. Sång: Skålleruds 
  församlingskör.
Annandag jul 17.00  Julkonsert i kyrkan med Tre Voces, Skålleruds församlingskör, 
  Skålleruds drängar, Skålleruds Brass, flöjt: Maria Fredriksson, piano: 
  Nils Lundström. Andakt: Kerstin Öqvist.
Nyårsafton 17.00  Nyårsbön i kyrkan, Daniel Westin. Sång: Katarina Kjörling.
Nyårsdagen  Sammanlyst till Erikstads kyrka.

ÖRS FÖRSAMLING
Julafton 21.00  Julkvällsgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. Sång: Malin 
  Sköld.
Julafton 23.00  Midnattsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. Sång: Helén Eriksson.
Juldagen 07.00  Julotta i Örs kyrka, Daniel Westin. Sång: Anna Forsebo, Rebecka 
  Westin och Elisabette Emanuelsson.
Annandag jul 12.00  Gudstjänst på Karolinen, Kerstin Öqvist. Sång och musik: Stig-Arne 
  Larsson.
Nyårsafton 11.00  Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Sång: Camilla Berglöv 
  Hermansson och Alma Hermansson.
Nyårsdagen   Sammanlyst till Erikstad.

Trettondagsgala
6 januari 2018 

Upperud 9:9
biljetter förbokas ~ 500kr

 0707498779

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Tjuren Ferdinand
Tisdag 26/12 kl. 16.00

Från 7 år    1 tim 46 min 
Pris 60:-

Ted – 
 För kärlekens skull

Fredag 5/1 kl. 19.00
Från 11 år    2 tim 00 min 

Pris 60:-

 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Melleruds kommun 

Renhållningen informerar
Ni som har sophämtning juldagen kommer att få era 
kärl tömda juldagen.

Ni som har sophämtning annandag jul kommer att få 
era kärl tömda annandag jul.

Ni som har sophämtning nyårsdagen kommer att få  
era kärl tömda nyårsdagen.

Ställ ut kärlen i tid gärna kvällen före.

God Jul & Gott Nytt År önskar renhållningen

  För mer information  
Melleruds kommun 

www.mellerud.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Renhållning

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Juldagen
kl. 21-02

 MERRY X-MAS
DJ FLIX
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MELLERUDS IF Vi finns på 

centrumsalongen
Mellerud

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

Ferdinand
Tisdag 26/12 kl. 16.00 (3D)

Onsdag 27/12 kl. 16.00 (2D)

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 46 min

Jumanji
Onsdag 27/12 kl. 19.00 (3D)

Fredag 29/12 kl. 16.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 59 min

Solsidan (repris)
Fredag 29/12 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min

Ted – för kärlekens skull
Onsdag 3/1 kl. 19.00

Söndag 7/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 00 min

Monky
Onsdag 3/1 kl. 16.00

Söndag 7/1 kl. 16.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 30 min

Kommande filmer

Pitch Perfekt 3
Fredag 5/1 kl. 19.00

Onsdag 10/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 33 min

Gordon och Paddy
Fredag 5/1 kl. 16.00

Barntillåten. Biljettpris 60:-

1 tim. 2 min

 Storgatan 1 
Mellerud 

Tel. 0530-124 00

Musikunderhållning
Fredag 22/12 kl. 21.00

Göran Blues, Caroline Anderberg  
och Petter Olssons eminenta trio

Thaibuffe inkl. Sushi serveras

Fullständiga rättigheter

Jessica anordnar cancergala

Kvällens konferencierer: Mia och 
Kent Palm.

Fredagen 2 februari anord-
nas cancergalan ”Om du 
bara visste” på Kulturbru-
ket på Dal. Initiativtagare 
är Jessica Porath, Mellerud 
som själv drabbades av 
akut leukemi 2012, vilket 
Melleruds Nyheter tidigare 
har skrivit om.
Det var efter den stora can-
cergalan på TV som visades 
i januari 2017 som Jessica 
kom på idén till en lokal can-
cergala. Hon om någon vet 
vikten av att forskningen 
tilldelas resurser.

– Det är tack vare forsk-
ningen som jag lever idag, 
framhåller Jessica.

121212 är ett datum Jessica 
aldrig glömmer. Då fick hon 
beskedet att hon drabbats av 
akut myeloisk anemi (AML). 
I juni 2013 genomgick Jes-
sica en stamcellstransplanta-
tion. Hon överlevde och går 
idag på årliga kontroller.

Nappade direkt
– Efter insamlingsgalan på 

Initiativtagaren till cancergalan 2 
februari är Jessica Porath, Mel-
lerud.

Zandra och Emil Ernebro underhåller.

Caroline Anderberg med band 
spelar.

Sångfågeln Josefin Dahlqvist.

Artister:
Järns Sångkör
Caroline Anderberg m. band
Josefin Dahlqvist
Göran Blues m. band
Emil och Zandra Ernebro
Agnes Palm, Emilia Stigell, Elin 
Persson & Anna Karlsson, Marka-
ryds folkhögskola med inriktning 
show och musikal
Ger information:
Anette Friberg, sjuksköterska 
hematologen Uddevalla
Christian Pedersen, Blodcancer-
förbundet
Mikaela Lindblad, cancerdrabbad
Arrangör:
Jessica Porath, Mellerud och 
Kulturbruket på Dal

MEDVERKANDE

TV gick jag och pratade med 
Katarina Kjörling på Kultur-
bruket på Dal om min idé. 
Hon nappade direkt, vi hade 
möte och bestämde ett da-
tum, berättar Jessica.

Hon tog kontakt med lo-
kala musiker som samtliga 
sade ja till att ställa upp ide-
ellt (se faktaruta).

– En sådan otrolig respons! 

Det är så roligt. Pengarna 
från cancergalan ska gå till 
Cancerfonden, en del blir då 
öronmärkta till hjärnforsk-
ning, samt till Blodcancer-
fonden, berättar Jessica.

Under kvällen finns även 
respresentanter från cancer-
sjukvården, Blodcancerför-
bundet och en kvinna från 
Kungsbacka som gått ige-
nom en stamcellstransplan-
tation, liksom Jessica. Det 
finns också information om 
Tobiasregistret, det svenska 
registret för blodstamceller. 
Genom registret finner sjuka 
människor passande givare 
av blodstamceller.

Hjärntumör
Cancergalan blev än mer 
aktuell för familjen när Kaj 
Johannesson, pappa till Jes-
sicas äldsta son Robin, i au-
gusti fick beskedet att sjuk-
vården inte kunde göra något 
mer för honom. Kaj hade 
drabbats av en hjärntumör 
och var mycket sjuk. Han 
avled nyligen i sviterna av 
sin cancersjukdom. Robins 
”bonuspappa” Martin har 
ställt upp och ställer upp 
mycket för honom.

– Jag hoppas det kommer 
många besökare på cancer-
galan, men man kan redan nu 
skänka pengar genom bank-
giro eller swish, berättar Jes-
sica.

Blodcancerfonden. Swish 
1239004219 

Cancerfonden. Bankgiro: 
901-9514 

Märk med ”Cancergala 
Om du bara visste”.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.sewww.radahallen.se • Tel. 0530-130 50
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V. 51 21-22/12 familjebadet öppnar 10.00
Julafton, Juldagen och Annandag jul - STÄNGT 

V. 52 27-30/12 familjebadet öppnar 10.00
Nyårsafton & Nyårsdagen - STÄNGT

V. 1 2-5/1 Familjebadet öppnar 10.00
Trettondag jul 6/1 - STÄNGT

Vi är åter med ordinarie öppettider & pass igen v.2!

En God Jul 
& Gott Nytt År

önskar vi på Rådahallen

Vill du ge bort en 

uppskattad julklapp i år?

Köp ett presentkort på valfri 

summa hos oss!

FISKBILEN

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
Mellerud lördag 10-15 Utanför ICA

Välkommen!

Utanför ICAUtanför ICA

Färska räkor
129:-/helt kg

Erbjudande!
Veckans

(17:90:-/hg)

Hela havets julbord 
finns hos oss.
Johan och John önskar God Jul
och tackar för ett fantastiskt år
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Veckans lunch
Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL      

Måndag 25/12: Lutfisk med vit sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Ris a la Malta med saftsås. 
Tisdag 26/12: Revbensspjäll, äppelsås, 
potatis, brysselkål och äppelmos. 
Dessert: Pepparkaksbakelse med 
lingongrädde.

Onsdag 27/12: Köttfärs- och grön-
sakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 28/12: Seglartorsk, stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 29/12: Kokt kycklingfilé med 
currysås, potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 30/12: Fiskpudding, smörsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Chokladmousse, vispad grädde.

Söndag 31/12: Stekt fläskfilé med 
skogssvampsås, potatis och  
herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Fruktsavarin med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 52
Mån-tis, tors-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker. Ons: Ugnspann-
kaka med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag 1/1: Skivad kalkon, gräddsås, 
potatis, brysselkål och svartvinbärsgelé. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 2/1: Skivad kassler, champinjon-
sås, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 3/1: Kycklinggryta med vitlök 
och timjan, potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 4/1: Vitkålssoppa med 
frikadeller.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 5/1: Köttfärssås, makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 6/1: Lutfisk med vit sås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Mandelmussla med grädde 
och sylt.

Söndag 7/1: Dillkött med potatis och 
regnbågsmorötter.
Dessert: Glass med chokladsås.

Hemtjänstens alternativ v. 1
Mån-fre, sön: Fiskgratäng med  
potatismos och grönsaker.  
Lör: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker.  

Senior

Stängt

fr.o.m. 6/1-22/1

på grund av 

renovering

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

Göran Blues i ny trio
Få artistnamn är lika väl 
rotade i Dalsland och 
Västsverige som Göran 
Blues, egentligen Göran 
Karlsson. För några år se-
dan tappade han lusten att 
spela, men är nu tillbaka 
på allvar igen. Triopre-
miär blir det på Kanyas 
Restaurang på fredag.
Han har återbildat sitt blues-
band med nya medlemmar 
och nu är han även aktuell 
med att delta i en ny trio där 
han spelar tillsammans med 
Carro Anderberg och Petter 
Olsson.

En av de saker Göran upp-
skattar mest med att spela 
musik är att få träffa och 
spela med nya musiker.

– Att spela med andra, och 
med musiker man inte spelat 
med förut, är utvecklande, 
det driver processen framåt. 
Man får vara lyhörd och man 

Göran Blues spelar med Carro 
Anderberg och Petter Olsson på 
Kanyas restaurang på fredag.

Julkonsert i Kyrkans Hus

Rostocks manskör anordnar julkonsert den 29 december. Arkivbild.

Det anordnas traditionell 
julkonsert med Rostocks 
manskör i Kyrkans Hus 
fredagen den 29 decem-
ber. Körledare och dirigent 
är Anders Fredriksson.
Solist är sopranen Anna For-
sebo som framför traditio-
nella de kända och älskade 
julsångerna. Som vanligt blir 
det naturligtvis julallasång 
med manskörens glada 
kompgäng som trakterar 
dragspel, gitarr och bas. 

Anna Forsebo, Ör,  fick sin 
utbildning på Kungliga 

Danska Musikhögskolan 
med ett slutkonsertprojekt på 
Jenny Lind, ”The Swedish 
Nightingale”.

Hon har även studerat vid 
BelCanto-institutet i Firenze 
och i New York på Metropo-
litan Opera.

Biljetter till julkonserten 
säljs i Kyrkans Hus, Matta-
doren på Dal och Melleruds 
bokhandel.

Anna Forsebo sjunger julsånger.

The Greatest Showman
Hugh Jackman spelar hu-
vudrollen i nya filmen THE 
GREATEST SHOWMAN 
där vi får följa den amerikan-
ska visionären P.T Barnum, 
som från ingenstans lycka-

des skapa en spektakulär 
cirkus som fängslade männ-
iskor runt om i hela världen.
Visas på Centrumsalongen i 
Mellerud måndag 25 decem-
ber och måndag 1 januari.

Avslutar jubileumsåret

Skålleruds församlingskör 
har firat 90-årsjubileum 
under 2017. På annanda-
gen ges avslutningskon-

serten. Foto: Eva Nilsson 
Olsson.

Nu är det dags igen. Tra-
ditioner ska ju inte brytas, 
så på annandag jul den 26 
december är det dags för 
julkonsert i Skålleruds 
kyrka.

Där medverkar 90-årsjubile-
rande Skålleruds försam-
lingskör, Skålleruds Drängar 
och TreVoces. En nyhet är att 
även Skålleruds Brass med-
verkar.

lär sig alltid något nytt, säger 
Göran.

På Kanyas Restaurang på 
fredag kommer Göran Blues 
att spela tillsammans med 
Carro Anderberg och Petter 
Olsson. 

Carro är en sångerska och 
låtskrivare som vuxit upp 
med country och blues. I år 
startade hon ett eget band, 

som för närvarande kallas 
just Carro Anderberg Band, 
där trions tredje medlem, 
Petter Olsson, också är med-
lem. 

Petter har spelat som tru-
badur i ett antal år och även 
lett Petter Olsson Trio. Petter 
och Carro har spelat ihop vid 
flera tillfällen de senaste åren 
och publikens gensvar har 
gett mersmak. 

Nu blir duon utökad till trio 
med Göran Blues, ett samar-
bete som låter spännande. De 
kommer att bjuda på en väl-
blandad kompott. Det blir en 
helt akustisk spelning med en 
repertoar som innehåller 
både blues och country, samt 
några stänk pop och en och 
annan gubbrocksdänga.

Premiär för trion blir det på 
fredag 22 december hos Ka-
nyas Restaurang i Mellerud. 

Tony Berg

Aktuellt på bio

Åhörarna kan njuta av en 
blandning av körens favorit-
julsånger som framförs av 
olika konstellationer; blan-
dad kör, manskör, kvartett, 
trio och flöjtsolo. I år är det 
Maria Fredriksson som spe-
lar flöjt och det med den äran. 
Nils Lundström ackompan-
jerar det hela på piano.

Församlingskören hoppas 
på en pampig avslutning av 
jubileumsåret.
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Herr tröja
”Shine”

Vi önskar er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År

Herrjeans ”Shine”
Westside & Little Italy

149:-
1 st

2 för

250:-
299:-

1 par

2 par

500:-

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Följ oss på

Den 23/12  
bjuder caféet på glögg, must & pepparkakor

Välkomna!!!

23/12 10-17 

Julafton Stängt 

Juldagen Stängt 

Annandag jul 11-17

Med reservation för slutförsäljning

Ny produktionslinje

Sebastian Hellberg, vd och ägare till Hellbergs Dörrar i Mellerud AB, framför bilden av den nya produktions-
linjen som ska installeras under semestern 2018. Fr.v: Ett höglager laddat med olika plåtsorter, stansmaskin, 
vikmaskin och monteringslinan till höger.

Hellbergs Dörrar i Melle-
rud AB växer och kommer 
under 2018 att investera 
i en nyproduktionslinje 
från Salvagnini Scandi-
navia AB. Även ett nytt 
pulvermåleri kommer 
på plats till påsk. Totalt 
handlar det om en inves-
tering på drygt 25 miljoner 
kronor.
Den nya linjen som består av 
höglager, stansmaskin och 
panelbockningsmaskin är i 
det närmaste helautomatisk. 
Den producerar kompletta 
dörrblad, karmar och trösk-
lar.

– Investeringsmässigt är 
detta det största Hellbergs 
gjort sedan början av 
1980-talet. Den nya maski-
nen innebär att många mo-
ment som vi idag flyttar runt 
bland olika maskiner nu 
kommer att gå i en enda lång 
linje. Ett exempel är ett dörr-
blad där vi kommer att spara 
200 meter av varje dörrblads 
färd från plåt till färdig dörr. 
Det innebär 410 mil per år i 
interna transporter, som inte 
tillför några värden för pro-
dukten. Och vi tillverkar 
många dörrblad årligen, 
förklarar Sebastian Hellberg, 
vd och ägare till företaget 
sedan ett år tillbaka.

Ändrar produktionsflödet
Han understryker att detta är 
en långsiktig satsning, hela 

produktionsflödet ändras. 
Fabriken får en stor flexibili-
tet i sin produktutveckling 
och produktion. Dock be-
hålls ett manuellt flöde för 
olika specialprodukter.

Stora delar av nästa år 
kommer att omfattas av in-
trimning och igångkörning 
av den nya produktionslin-
jen, som ska installeras under 
semestern. Den ersätter två 
stansmaskiner.

– Idag tillverkar vi så 
mycket vi kan, vi har förbätt-
rat allt vi kan och nått taket 
så att säga. Men det finns 
behov av fler dörrar. Med den 
nya linjen höjer vi vår kapa-
citet i fabriken och kan till-
verka och sälja fler dörrar, 
konstaterar Sebastian Hell-
berg.

Förutom att en ny maskin 
är mer driftsäker genererar 
den högre kvalitet. Utbild-
ningar för den nya maskinen 
väntar för personalen.

Ingen ändring  
av personalstyrkan
– Det finns inga planer på att 
ändra personalstyrkan, idag 
är vi 54 anställda. Vi vill få 
ut fler dörrar helt enkelt, un-
derstryker Sebastian Hell-
berg.

Man har skissat på nästa 
steg för utvecklingen av fa-
briken sedan sommaren 
2017, upphandlingsproces-
sen startade samtidigt. Arbe-

Hellbergs tillverkar klassade 
ståldörrar såsom branddörrar, 
säkerhetsdörrar, ljuddörrar, brand-
luckor, brandskjutportar samt 
rostfria dörrar.

FAKTA HELLBERGS

Skolsamordnare
Elvis Sabovic är skolsam-
ordnare i Mellerud sedan 
den 6 december. 
Han har tidigare arbetat på 
ekonomiavdelningen i Mel-
lerud och sedan 2012 som 
arbetsledare inom Västra 
Götalandsregionen. 

I Elvis arbetsuppgifter in-
går bland annat samord-
nings- och uppföljningsar-

bete på förvaltningens kansli 
kring exempelvis statsbi-
drag, kvalitetsarbete och IT-
frågor.

Han ska också utveckla 
och effektivisera övergri-
pande administrativa funk-
tioner och IT-baserade stöd-
system och vara ett 
administrativt stöd för rekto-
rer och kansli.

Elvis Sabovic är skolsamordnare i Melleruds kommun sedan 6 december. 
Foto: Privat.

Gala med Forsebo och Kimblad

Hélène Kimblad (bilden) och Anna Forsebo låter sina stämmor klinga i 
Trettondagsgalan på Upperud 9:9.

Det är mat och Mozart.
Det är vin och Verdi.
Det är vit duk och svart tra-
gedi.
Det är kaffe, kaka och komik.
Det är fast tradition.
Det är trettondagsgala på Up-
perud 9:9.
Det är en utbredd tradition 
med Trettondagsgala på stora 
konsert- och operahus, och 
Anna Forsebo har lyft idén 
att arrangera en lokal gala på 
Upperud 9:9. Tanken väcktes 
redan förra året men av olika 
skäl kunde inte Anna själv 
medverka då. Däremot ge-
nomfördes en mycket upp-
skattad gala med andra artis-
ter. Nu ser man fram emot 

ännu en Trettondagsgala 
med Anna som medverkande 
och drivande kraft. 

På Upperud 9:9 planerar 
man för en magisk afton med 
förtrollande musik och tända 
ljus i den vackra festsalen. 
Gästerna uppmanas att leta 
fram finkostym eller frack 
och festblåsan för att glittra 
ikapp med stjärnglansen. 
Man kommer att servera en 
festmåltid med musik i tre 
akter. 

Operastjärnorna Anna 
Forsebo och Hélène Kim-
blad laddar med passionera-
de duetter och arior, där An-
nas koloratursopran och 
Hélènes mörkare mezzo 
skapar en spännande drama-
tik. Anna Forsebo är flickan 
från Ör som efter utbildning 
vid Kungliga Musikakade-
mien i Köpenhamn är en 
framgångsrik operasånger-
ska. Hélène Kimblad är 
också hon skolad i Köpen-
hamn och har bland annat 
startat Opera på Gotland. 
Sången ackompanjeras på 
piano av  Martin Nagashima 
Toft. Martin har japansk-
dansk bakgrund, han är kor-
mästare för Göteborgsope-
rans kör och numera bosatt i 
Ör tillsammans med Anna 
Forsebo. 

Alla gäster kommer att 
fotograferas på röda mattan 
när de skrider in i de festliga 
lokalerna. Är det gala så är 
det.

tet har pågått under hösten 
och man har skissat på fram-
tiden.

– Vi har under 2017 ökat 
vår omsättning med cirka 20 
procent och samtidigt för-
bättrat lönsamheten. Med 
denna investering går vi in i 
vad vi kallar för Hellbergs 
2.0 vilket är nästa fas i ut-
vecklingen av vår fabrik, 
säger Sebastian Hellberg.

Han har tilltro till markna-
den, byggbranschen går bra i 
både Sverige och Norge där 
företaget säljer dörrar. Om 
byggboomen stoppar är även 
detta medräknat i kalkylen.

Den nya maskinen har ka-
pacitet till nästan fem gånger 
den nuvarande volymen. En 
sådan stor volym är dock 
inget man planerar för i dags-
läget eftersom det då uppstår 
en mängd andra flaskhalsar.

– Det blir minst sagt ett 
intensivt och spännande 
2018, säger Sebastian Hell-
berg.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Till minne av

Karin Svensson
? 28/12 2014

Tre år av sorg och 
saknad har svunnit

Rolf

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

TILL MINNE
  

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

Lördag 23/12 stängt

Vi vill fira goa killen Vidar 
Tellander i Lilla Edet som 
den 22 december fyller 4 år.

Stort grattis från mormor, 
morbror, mostrar och kusiner

MELLERUD
Smyrna: Juldagen 10.30 
Julandakt på Fagerlidshem-
met. Annandag jul 11 Jul-
gudstj. Nyårsafton 11 Ny-
årsgudstj.
Equmeniakyrkan: Jul-
afton 23 Midnattsgudstj. 
Annandag jul 11 Missions-
gudstj. Gunilla Palmér 
Ikponmwosa, samordnare 
Mellanöstern Nordafrika 
för Equmeniakyrkan. Offer 
för mission i andra länder. 
Kyrkkaffe. Nyårsafton 15 
Nyårsbön i Kyrkans Hus. 

All uppvaktning
undanbedes vänligt men be-
stämt.  

Elsa och Olle

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men be-
stämt.  

Kjell Eklund

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.  

Uno Andersson, Mellerud

God Jul & Gott Nytt År önskas
Hemvården, Nattpatrullen, Larmtjänsten, 
Köket för god mat och Biståndsenheten

från Åke Stolth

God Jul & Gott Nytt År 
till all personal på Närhälsan i Mellerud

från Ingrid Ö

Veckans 
ros...

...till Annika och Katarzina i 
bassängen på Dalslands Sjuk-
hus

Marianne Wessman

... vill jag ge er alla resande 
skolbarn för åtta fina år, nu 
när jag slutar mitt jobb som 
er chaufför.

Erling

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Håkan Jakobsson. Akten 
inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inledningsvis 
lyssnade man på ”Turistens 
klagan” med Cornelis Vrees-
wijk samt” med Björn Afze-
lius. Minnestalet, där bland 
annat Håkans intresse för 
båtar, djur och natur fram-
kom, avslutades med av-
skedstagande vid urnan till 
tonerna av Johnny Cash och 
”Father and son”. Man lyss-
nade på ”Ain´t no grave” med 
Johnny Cash varefter in-
komna minnesgåvor lästes 
upp och avslutningsvis spela-
des ”Sång till friheten” med 
Björn Afzelius. Gravsättning 
ägde rum på Järns kyrkogård 
i kretsen av de närmaste.

ders Andréen. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Brålanda: Julafton 11 Jul-
bön på Servicehuset, Tho-
mas Holmström. 11-14 Ge-
mensamt julfirande i fsh. 
23 Julnattsgudstj. Thomas 
Holmström, sångare och 
musiker från pastoratet. 
Kyrkbil 308 70. Tisd 11 Jul-
sångsgudstj. Thomas Holm-
ström. Sång Karin Wiren-
borg. Kyrkbil 308 70. Månd 
(1/1) Nyårsgudstj. Anette 
J. Carlson. Sång och musik 
Anna Forsebo och Martin 
Nagashima Toft. Kyrkbil 
308 70.
Sundals-Ryr: Månd 7 Jul-
otta Anette J. Carlson. Kyr-
kokören Kyrkbil 308 70. 
Sönd (31/12) Nyårsbön och 
ljuständning för de under 
året avlidna. Anette J. Carl-
son. Kyrkokören. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Månd 7 Julotta, 
Thomas Holmström. Sång 
Karin Wirenborg. 
Timmervik: Sönd 23 Jul-
nattsgudstj. Anette J. Carl-
son och Hembygdskören. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: An-
nandag jul 11 Missions-
gudstj. Equmeniakyrkan 
Frändefors. Cecilie Larsen 
presenterar ”Tänd ett ljus” 
insamlingen. Sigward K.  
Kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Månd 7 Julotta, kyrkokö-
ren. Anna K. Larsson solist. 
Ralph Liljegren. Kyrktaxi. 
13.30 Julsång på Ringhem. 
Ralph Liljegren, Ruben 
Bengtsson och Tommy Ols-
son. Tisd 10 Gudstj. Ralph 
Liljegren. Torsd 19 Hem-
vändarnas julkonsert. Kyr-
kokören. Ralph Liljegren. 
Sönd (31/12) 16 Nyårsaf-
tonsgudstj. Anna K. Lars-
son, solo. Lennart Staaf. 
Månd 1/1 11 Gudstj. m nattv. 
Lennart Staaf. Kyrktaxi.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Julbön 
med nattv. Vi ber för vår 
värld. Juldagen 7 Gemen-
sam julotta i Equmeniakyr-
kan. David Celinder m.fl. 
Kyrkkaffe. 9.30 Julsånger 
på Servicehuset. Vi sjunger 
julens sånger för de äldre, 
samling i Equmeniakyrkan.
Equmeniakyrkan: Lörd 18 
Julkonsert i Equmeniakyr-
kan, Brålanda, Ellen Ervall 
med band, Christian, Sam-
uel, Sofia, Marin, Johan, 
Martin. Andakt Sigward 
K. insamling till ”Tänd ett 
ljus”, julgröt mm. Juldagen 
07 Julotta i Equmeniakyr-
kan, Brålanda. David Celin-
der, sång Kristina och An-

Lions skänker 
choklad och lotter

Lions Club Mellerud skänker i år 164 chokladaskar och lika många lotter 
till de personer som får hemtjänst av Melleruds kommun, allt för att 
förgylla vardagen för dem i juletid. Lionsmedlemmen Yosip Kezik har 
packat in dem i fina paket och satt på en hälsning från Lionsklubben. 
Julklapparna kommer att köras ut till mottagarna av hemvårdsperso-
nalen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Ingribyn vid juletid anno MMXVII

Längtar man till jul, så är man glad att tiden går
och mörkret kortar ner decemberkvällen.
När Eva firar namnsdag med punsch och kaffetår
hörs tomtens ren re’n sladda i rondellen.
Vi skyndar öppna dörr’n av omtanke om tomtens tår
så han ej tappar lusten och vänder om och går.
Här finns bara snälla barn som gärna klappar får
när Tomtens Ho-ho-ho tycks va’ modellen.  

Var Tomten har sitt bo, vi länge slitit vårat hår,
vi kliat skallen ända in till mjällen.
Av årets alla dagar, där jul ej förestår
var finns de, alla tomtenissetjällen?
Har dom nån fackförening, nån facklig egen kår?
Så övertidsersättningen den får en rimlig score?
Humanresursavdelningen, har den koll på hur han mår? 
Och Renen – Är den flugen in från fjällen?

Frågorna är många, här gåtans svar vi får:
Han bor hos oss i brunnen mellan spjällen!
I somras stack en luva opp, ovanpå kritvitt hår.
En stund sen drog han åter på sig fällen.
Men bildbeviset finns, här intill du det genast får.
Ty Mor hann plåta spjuvern: Han ville önska Gott Nytt År.
Han sa han minns oss väl, som om det var igår.
Han sa han har det bra där under hällen.
God Jul & Gott Nytt År 
önskar Kerstin, Malte & Lussan
från oss alla, inklusive Tomten, 
till er alla …

Om längtan 
och tacksamhet

Här kikar tomtefar 
upp ur brunnen.



MellerudLördag 

23 december 

öppet 

10.00-16.00

Julhandla i
Öppet alla dagar fram till jul

Tel. 0530-101 00 eller 100 69

20% 
torsdag 21/12 - lördag 23/12

Ej kommisionsböckerna

MBW

Bokhandeln • Hälsoshopen • Moccafin

Vi hjälper er med  
de sista 

julklappsinköpen! 
Varför inte ett 
presentkort?

Storgatan 10, Tel. 0530-125 90

Skrållan
Cykelhjälm och sits

99:- 
(ord. pris 249:-)

Storgatan 17
0530-135 20

30% 
på Ekelunds
juldukar
Gäller onsdag 20/12 – 
 lördag 23/12 
Välkommen in till 
Lilla Gränd

Storgatan 10
Tel. 0530-126 87

Boka din tid för  

nagelförlängning 

Första setet 400:-
Gäller bokningar under 
lördag 23/12

Storgatan 13 
Tel. 0530-101 04

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

Pepsi & 
Pepsi Max 1,5 liter

5:-
+ pant 2:-
Kort datum

Köpmantorget 4
010-7470900
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Lucia med skön musik
Lucian Emma Isaksson med sin vackra ljuskrona.

Tisdagen 12 december arrang-
erade Melleruds kulturskola 
med ensembler och solister 
tillsammans med Dahlstiernska 
gymnasiet och Rådaskolan en 
stämningsfull och traditionell 
luciakonsert i Kulturbruket på 
Dal.
Kulturskolans lärare Clas-Göran 
Janson och Maria Jakobsson in-

ledde konserten på ett vackert och 
stämningsfull sätt med ”Marsch 
från Lima” på fiol, som sedan följ-
des av ”Hjortingen”. Därefter fram-
förde kulturskolans elev Ida Flodin-
Uggla låten ”Don’t Stop Believing” 
med sin fina röst. 

Stråkorkestern spelade tre olika 
jullåtar, bland annat ”Himlen 
hänger stjärnsvart”. Det var myck-

et uppskattat och lockade fram en 
stor applåd. Marie Christensen 
framförde andra satsen av Bernhard 
Andres ”Höstdansen” på harpan. 

Lucia med levande ljus
Publiken kunde sedan beundra lu-
ciatåget som högtidligt vandrade in 
i Sparbanksalongen och steg nerför 
trapporna bland besökarna. 

Mycket känsla bjöd kulturskolans elev Maria Fredriksson på med 
sin fiol i låten ”Meditation” av J. Massenet.

Stråkorkestern bjöd på tre olika vackra jullåtar; ”Staffans visa 
från Orust”, ”Himlen hänger stjärnsvart” och ”Staffans visa från 
Mangskog”. Här ses Florence Schneider vid spelningen under 
ledning av läraren Clas-Göran Janson.

Härlig luciakonsert med sång och dans

Luciatåget bestod bland annat av pepparkaksgubbar/gummor, en ren, tomtar, en lustig figur med morotsnäsa och ett stort antal tärnor. Oskar Kristiansson rockade loss som lysande julgran. Lucia var Ghazal Kassar 4A.

Årskurs fyra på Nordalsskolan 
höll i luciafirandet på skolan i år. 
De gav två föreställningar under 
onsdagen den 13 december.
Eleverna har övat både i sina klas-
ser och under sina musiklektioner 
under ledning av Cecilia ”Cici” 
Albinsson och Jonathan Bryntes-

son från Melleruds kulturskola. 
Publiken hälsades välkommen av 
Nordalsskolans rektor Camilla 
Berglöv Hermansson. 

Det var ett långt luciatåg som 
äntrade scenen med lucian Ghazal 
Kassar, 4A i spetsen. Eleverna bjöd 
på en härlig konsert där de med 

klara stämmor framförde julens 
sånger. Flera av dem läste dikter 
och publiken fick se både tomtar 
och pepparkaksgubbar och gum-
mor dansa runt på scenen samtidigt 
som de sjöng.

Mest jubel drog Oskar Kristians-
son ner, när han rockade loss iklädd 

en granslinga med belysningen 
tänd.

Första föreställningen gavs för 
elever i förskolan upp till årskurs 

tre, medan andra showen besöktes 
av sexorna och föräldrar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Luciakören presenterade till allas 
förtjusning ett flertal välbekanta 
och traditionella jullåtar. Årets ljus-
drottning var Emma Isaksson med 
en krona av levande ljus. 

Luciatåget var en av kvällens 
höjdpunkter. Det bjöds på många 
stämningsfulla musikaliska inslag. 

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

17

14

Köp 
pressentkort

betala 400:-
för 500:-

Jessica’s
Delikatesser

Lussesemla
20:-

0530-133 13

8

Parfymeri

20% 
på all 

hudvård
19

Vörtbröd

35:-
 

2 för

Butiksbakat

Öppet 8-16

Torget

Julafton

25%
rabatt 

på allt i 
butiken

Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95

Mamma Blücher
Inredning

11
Albertssons 

Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% rabatt
på förlovningsringar  

18 k. guld från 

Gäller t.o.m. 31/12 -17

15

20 % 
på alla 

vinterjackor
Gäller på ord. priser 

2-3/12 -2017

1 2 3 4 5

6

JULKLAPPSTIPS!

Gäller t.o.m 171231

Herrjeans 
”Westside”

1 par 299:
2 par 500:-

20%
på TRÄLEKSAKER

Brio/Micki/Jabadabado/Hape

Klipp ut och ta med 
annonsen så får ni 

30%
på valfri vara 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”16 18 20

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
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Välkommen till julens gudstjänster i

Brålanda Pastorat
Julafton kl.11 Julbön på Servicehuset.
Kl. 11-14 Julfirande i Brålanda församlingshem.
 Anmälan: senast 21/12.
Kl. 23 Julnattsgudstjänst i Brålanda och Timmervik.
Juldagen kl. 7 Julotta i Sundals-Ryr och Gestad.
Annandagen kl. 11 Julsångsgudstjänst i Brålanda.

För mer info se predikoturer eller hemsida

Frändefors kyrka

Välkomna!

Utdelning av Hemvändarnas stipendium 
Gäst: Kyrkokören 

 Andakt Ralph Liljegren
Insläpp med glöggmingel kl. 18.30

Torsdag 28 december kl. 19.00

HEMVÄNDARNAS JULKONSERT
10-årsjubileum

Brålanda • Frändefors

Glatt lussefirande för många

hjälps åt, sade läraren Anna-
Lena Berg. 

– Helt fantastiskt att så 
många kommit, sade Gestad 

bygdegårdsförenings ordfö-
rande Carina Håkansson.

 Marianne Karlsson

Glada förskolebarn som gillade luciafirandet.

Pepparkaksgubbarna Sixten och Elsa Bernhard gillade fikat.

Bianca Klubb och Lava Persson överraskade med att sjunga ”Tänd ett 
ljus”.

Hemvändarnas 
julkonsert

För tionde året återkom-
mer mellan jul och nyår 
den speciella julkonserten 
i Frändefors kyrka. Ung-
domar som fått sång och 
pianolektioner tackar sin 
församling genom att bjuda 
på en härlig professionell 
musikupplevelse i juletid.
– Kantor Ruben Bengtsson 
uppmuntrade oss att sjunga i 
kören och spela piano när vi 
var väldigt unga, och han 
stöttar oss än. Han sådde 
även det första fröet till Hem-
vändarnas julkonsert, säger 
sångerskan Erica Larsson.

Tillsammans med cellisten 
Sanna Andersson och voka-
listen Anna K Larson, ansva-
rar Erica för upplägget.

– Alla tidigare konsertdel-
tagare plus kyrkokören är 
inbjudna för att genom solo- 
och körsång, varvat med 
dikter, bjuda på ”Jul i Dals-
land”, berättar Erica.

Hemvändarstipendiet har 
delats ut sedan andra året och 
musicerande ungdomar från 
Södra Dal kan söka det. Ett 
krav är att de deltar i nästa års 
konsert. Kollekten på kon-
serten går till stipendiet.

Alla som kommer och 
lyssnar på 2017 års julkon-
sert kommer att få ett tioårs-
minne, avslöjar Erica Lars-
son.

 Marianne Karlsson

Familjen Jansson blev ”Årets Brålandabo”

Lions president Roland Smedbäck gav Simone, Milena och Lennart Jansson utmärkelsen Årets Brålandabo 2017.

Fyra Lionsmedlemmar förärades med Melvin Jones utmärkelse för lång 
och trogen tjänst i Lions. Fr.v: Gunnar Johansson, Olle Olsson, Lars Lind-
quist och Folke Olsson

Glada barn från Skerrud skola och förskola sjöng lucia- 
och julsånger för syskon, föräldrar, far- och morföräld-
rar samt allmänheten i en fullsatt Gestad bygdegård på 
luciadagen.
Eleverna i Skerrud skola, 
föräldraföreningen och Ge-
stad bygdegårdsförening ar-
rangerade på luciadagen ett 
välbesökt luciafirande i 
bygdegården.

Eleverna i F-3 och 4-5 
sjöng under musikalisk led-
ning av musikskolans Per 
Livén. Efter det fina pro-
grammet bjöds barnen på 
lussekatt och pepparkaka av 
föräldraföreningen och öv-

riga besökare kunde köpa 
detsamma.

Dagens överraskning var 
att eleverna Bianca Klubb 
och Lava Persson 
sjöng  ”Tänd ett ljus”.

– Jättebra att vi kan vara 
här med luciafirandet, alla 
kan komma, i skolan hade det 
inte gått. Det är roligt att 
kunna glädja många. Det är 
ju tack vare att vi har en le-
vande landsbygd där många 

I fredags hade Lions Club 
i Brålanda traditionsenligt 
medlemsmöte och julbord 
i ”Fiffenlokalen” i Frände-
fors. En hel familj utsågs 
till ”Årets Brålandabo”. 
Fyra herrar fick Melvin 
Jones-utmärkelsen. 
Familjen Milena och Lennart 
Jansson med dottern Simone, 

utsågs till Årets Brålandabo 
2017, med motiveringen:

”För deras omhänderta-
gande av brålandaprofilen 
Olle ”Bull” Björk i många år, 
fram till hans död. Olle fick 
en familj, socialt omhänder-
tagande och ett hem där alla 
var välkomna. Vid hans sista 
tid i livet tog de speciellt 
hand om Olle och han som-

nade in hemma hos dem i 
lugn och ro.”

Diplom, blommor och 
varma applåder fick de motta 
av lionsmedlemmar med 
flera som deltog i julfesten.

Medmänniska
Milena jobbar på Regionser-
vice i VG-regionen, Lennart 
är pensionär efter att jobbat 
hos en charkgrossist, Simone 
jobbar på ortens vägkrog.

– Vi är jätteglada, men blev 
väldigt förvånade när Lions 
kontaktade oss. Vi har för-
stått genom sociala medier 
att brålandaborna gläds med 
oss. Väldigt roligt och en 
härlig julfest bjöds vi på, 
säger familjen Jansson.

De kom i kontakt med Olle 
i slutet av 1990-talet. Han var 
trevlig och pratade med alla, 
men hade sina besvär så 
Janssons började hjälpa ho-
nom med det som behövdes. 
Olle fick en familj som 
ställde upp för honom och 
han kände sig trygg. 

När så den obotliga sjuk-
domen slog till bodde Olle 
hos familjen.

– Första gången han kom 
hem från sjukhuset sade han, 
”Hem ljuva hem”, minns 
Milena.

Olle var omtyckt i Brå-
landa och det märktes för 
varje dag hade han besök av 
vänner och bekanta.

– På sjukhuset sade de att 
de aldrig haft en patient som 

haft så mycket besök och 
telefonsamtal, så han var 
populär, berättar Milena.

Olle hade trots sjukdomen 
en väldig framtidstro och var 
positiv.

När tomtetåget 2016 körde 
förbi familjens hus satt Olle 
och vinkade till alla.

– Det blev hans sista upp-
levelse, han var mycket svag 
men glad. Några dagar se-
nare lämnade han jordelivet, 
säger Milena.  

– Man får tänka sig in i hur 
det vore om man själv be-
hövde hjälp och tänka sig in 
i andras situation och hjälpa 
på det sätt man kan, säger 
Milena Jansson.

 Melvin Jones Fellowship
Lions grundades 1917 av 
Melvin Jones, Chicago. När 

klubben skänkt 1 000 dollar 
till arbetet i Lions Internatio-
nal, berättigar det till en ut-
märkelse.

– Vi har rätt till några så-
dana utmärkelser och beslu-
tade att ge fyra medlemmar 
det i år för deras insats under 
lång tid i vår klubb: Gunnar 
Johansson, Olle Olsson, Lars 

Lindquist och Folke Olsson. 
Vi hade en till som skulle fått 
den men för honom fick vi 
hålla en tyst minut, vilket 
dämpade glädjen, berättar 
klubbens president Roland 
Smedbäck.   

 Text: Marianne Karlsson 
Foto: Bo Hörnqvist, Lions

Här en bild från från förra årets Hemvändarnas julkonsert.
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Vi hjälper gärna dig också. Kontakta oss på 0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

alternativet till 

storbolagen

När kunderna 
fick säga sitt 
i den årliga undersökningen om kundnöjdhet inom sakförsäkring från Svenskt  
Kvalitetsindex. Vi är väldigt tacksamma, stolta och mer engagerade än någonsin!

God Jul & 
Gott Nytt År

Lev livet lite gronare:

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

Hyacinter
Ord. pris 1490

Julgrupper

Från

99:-

2 FÖR 25:- Snittamaryllis

3 FÖR 99:-
Ord. pris 4990/st

Talgbollar  
i hink
30 st.
Ord. pris 7990

5990

Stor sortiment

Brålanda • Frändefors

Informativt julbord för arlabönder

Daniel Halmsjö, Brastad, Bibbi Johansson, Trollhättan, Ingemar Torstensson, Mellerud och Jonas Jonsson, 
Mellerud, är förtroendevalda i Västra kretsrådet. Framför dem Arlas styrelseledamot Inger-Lise Sjöström, 
Kolmården.

Arla bjöd nyligen sina äga-
re och råvaruproducenter 
i Västra kretsen på julbord 
hos krögaren Håkan Lars-
son i Brålanda. Man infor-
merade om arbetet med 
att kunna erbjuda bra vill-
kor för alla sina delägare.
Vid flera tillfällen bjuder ar-
lakretsråden in till utbyte av 
information om vad som är 
aktuellt och i december sker 
det oftast i samband med 
julbord till självkostnads-
pris.

Nyvalda styrelseledamo-
ten Inger-Lise Sjöström, 
Kolmården, presenterade sig 
och berättade om arbetet med 
stadgarna och ville ha bön-
dernas synpunkter. 

Arla har leverantörer i flera 
länder.

– Vi vet inte hur Brexit i 
England kommer att påverka 
affärsförbindelserna, sade 
Sjöström bland annat.  

Daniel Halmsjö, Brastad, 
som sitter med i västra krets-
rådet och representantskapet 
i Arla berättade att de fått 

information om att den se-
naste tidens relativt accepta-
bla mjölkpris kommer att 
justeras nedåt. 

Ny svensk produkt
– Äntligen har Arla en svensk 
hushållsost efter jämtländskt 
recept från mejeriet i Öster-
sund och jag vet att vårt 
kretsråd arbetat hårt för detta 
och det ska de ha en stor 
applåd för, sade Kristina 
Borssén, Brålanda.

Det fick de och osten fanns 
med på julbordet.

Det välsmakande julbordet intogs med god aptit.

Bild från svunna tider

Åttersruds skola anno 1936. Bilden tillhör Brålanda Sundals Ryrs hembygdsförenings samling.

– För det första var det 
väldigt god mat och intres-
sant information från Arla. 
Svängningar i mjölkpriset är 
det ju alltid, men man hoppas 
att de blir små. Vi har ju varit 
med om nedgång tidigare 
och är mer förberedda på hur 
man ska agera, sade Lena 
Stang, Erikstad, som nyligen 
byggt och tagit en ny robot-
mjölkningsanläggning i 
drift.  

 Marianne Karlsson
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AutoMats Bilverkstad BDS
Landsvägsgatan 80 
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi tar hand om bilen

Istället för julklappar och julkort skänker  
vi en slant till Barncancerfonden

önskar God Jul & 
Gott Nytt År

önskar alla i Melleruds kommun

En God Jul & Ett Gott Nytt År!

centerpartiet 
– ert lokala alternativ –

Centerpartiet i Mellerud

God Jul & 
Gott Nytt år

önskar

Mellerud  

önskar alla 

God Jul & Gott Nytt År

Christer Mårtensson
önskar God Jul & Gott Nytt År

073-310 75 06

God Jul & 
Gott Nytt År önskar

GLASMÄSTERIET
NYA

mammablucherinredning

Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95
Öppettider: Vardagar 8-16.30 Lunch 13-14

Storgatan 1 Mellerud Tel. 0530-124 00

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

välkomnar både gamla
och nya patienter

Bergsgatan 9, Mellerud
Tel. 0530-417 46

Vi önskar alla en
God Jul och

ett Gott Nytt År

Fullt hus vid årets grötfest

Omkring 110 SPF:are hade samlats i Templargården för den årliga populära grötfesten.

SPF Seniorerna Melleruds-
bygden anordnade grötfest i 
IOGT-NTO-lokalen tisdag 12 
december. Inte mindre än 110 
medlemmar deltog.
– Det är åttonde året vi anordnar 
egen grötfest, innan dess beställde 
vi maten. Nu fixar några av med-
lemmarna allt själva istället, då kan 
vi hålla ett lägre pris och fler har 
möjlighet att delta, säger Marja 
Jansson, kassör.

All gröt, och det var inga små 
mängder, har tillagats av Inger-
May Grimheden. I köket arbetade 
ytterligare några damer. De såg till 
att det fanns tillräckligt med skink-
smörgåsar, kaffe och bakelse till 
alla.

– Vi brukar alltid vara många på 
våra möten och under våra resor. 
Det är roligt att jobba då, konstate-
rar Marja leende.

De två senaste åren har Stig Lars-
son varit ordförande.

– Vi presenterade sju nya med-
lemmar idag, det är roligt. Vi har 
alltid väldigt god anslutning, på Bolstad barnkör agerade luciatåg under grötfesten. Lucian heter Mona Fransson, 11 år. 

Hade ”Kul i jul”
En lördag i början av december 
anordnade Junis (IOGT-NTO:s 
Juniorförbund) julpyssel under 
temat ”Kul i jul”.
Deltagarna samlades i IOGT-NTO-
lokalen på Postgatan  för att baka 
pepparkakor, leka jullekar, fika och 
julpyssla. Stig ”Japan” Olsson 
ställde upp och lärde ut grunderna 
i bordtennis. De som ville kunde 
sedan delta i en pingistävling.

På plats för att hålla i arrange-
manget fanns förutom ”Japan” 
även Inger Belsing Norrman och 
Evert Norrman. Från IOGT-NTO 
Älvsborgs distrikt medverkade Ju-
nis konsulenter Anette Manucheri 
och Krister Johansson.

Flera lokala sponsorer ställde 
upp med produkter.

Full fart med pepparkaksbakningen under pysselträffen. Foto: Privat.

Det fanns också möjlighet att få lära sig grunderna i bordtennis.

månadsmötena brukar vi vara mel-
lan 60 – 80 personer i snitt. Oftast 
har vi mötena här, men sist gång var 
vi i Tingshuset och Annelie Anders-
son informerade oss om släktforsk-
ning, berättade Stig.

När alla köat färdigt och trängt 
ihop sig längs långborden anlände 
luciatåget som bestod av Bolstad 

barnkör under ledning av Maria 
Andersson. Ljusdrottning var söta 
Mona Fransson, 11 år, från Bolstad.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: SPF Mellerudsbygden har 
i dagsläget 249 medlemmar.
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God Jul &
Gott Nytt År
önskar vi på

Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

niklassonstryckeri.se

Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Pia, Sefika, Angelica & Mikaela  0530-100 96

önskar 

God Jul &  
Gott Nytt År

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

Bokhandel, hälsoshop, 
souvenirer, kläder

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Mellerud

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Vi tackar alla sponsorer 
och önskar er alla
    en God Jul & 
   ett Gott Nytt År

94-årig ljusdrottning på Fagerlid

Ett 20-tal av de boende på Fagerlidshemmet bildade det fina luciaföljet som underhöll den 13 december.

En deltagare i luciaföljet var Anna Johans-
son, hon var mycket nöjd och log mest 
hela tiden.

Fagerlidshemmets stiliga lucia heter Anna 
Svensson och fyller 94 år i januari 2018.

Trivsam PRO-kväll 
med lucia och julmat

Medlemmarna kunde inta en kall och en varm jultallrik.

Kvällens möte började med att 
ordförande Lennart Israelsson 
hälsade de 70 medlemmarna 
välkomna. 
Sedan började man kvällen med att 
äta en jultallrik bestående av både 
en kall och en varm rätt. Därefter 
kom Lions lucia med tärnor som 
sjöng en blandning av kända lucia-
sånger och lite olika julsånger. 
Följet sjöng väldigt vackert.

Efter luciatåget bjöds alla på 
kaffe och pepparkakor med mu-
sikunderhållning av Sture Lind-
mark som blandade kända och 
okända visor med historier. I pausen 
anordnades lotteridragning.

Börje Skoogh informerade om 
olika resor som sker under våren 
och lade anmälningslistor i PRO-

lokalen. Han framförde också ett 
tack till cirkelledare, cirkeldelta-
gare samt övriga som på ett eller 
annat sätt deltagit i de aktiviteter 
som anordnats. Det har aldrig tidi-
gare varit så mycket studietimmar 
och kulturella evenemang.

Kvällen avslutades med ytterli-
gare underhållning av Sture Lind-
mark. Publiken sjöng med i många 
av de kända sångerna.

Så trevligt kan man ha det hos 
PRO Mellerud en kulen december-
kväll.

Mötet avslutades med en önskan 
om en God Jul och ett Gott Nytt År 
samt att vi återigen ses på det nya 
året.

Text och foto: 
Lars Andersson

Det var välfyllt i samlingssalen 
på Fagerlidshemmet när det var 
dags för boende och personal 
att fira lucia.
Den välsjungande kören bestod av 
dels boende och dels personal, allt 
ackompanjerat av Maria Andersson 
vid pianot. Årets lucia var Anna 
Svensson, som fyller 94 år i mitten 
av januari 2018. Hon var mycket 
stilig i sin ljuskrona och vita får-
skinnsrock över axlarna. Två 
stjärngossar och fyra tomtar fanns 
även på plats förutom alla söta tär-
nor med glitter i håret.
En av dem var Anna Johansson som 
nöjt satt och log sig igenom hela 
luciatablån.

Efteråt bjöds alla på glögg och 
pepparkaka.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se
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Tel. 0530-470 50 • www.stefanssons.se

Alla kunder önskas

 God Jul & Gott Nytt År!

Önskar er alla en

AB Melleruds bostäder · 0530-360 80  
www.mellbo.se · mellbo@mellerud.se

Måndag - Fredag  10.00-15.00 
Växel 08.00-16.15
Fredag 08.00-15.00

Fredag 5 januari  08.00-12.00

God Jul & 
Gott Nytt år!

God Jul & Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År

önskar

God Ju
l &

 

Gott N
ytt Å

r!

önskar Gun-Britt 

med personal 

Tel. 0530-100 84

Tel. 0530-135 70

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Samarbete med gott resultat
En tidig morgon förra 
veckan var det advents-
mingel på arbetsmark-
nadsenheten i Mellerud.
Johanna Topp, coach på 
AME och Marie Johansson 
och Mahmoud Alsayes från 
Arbetsförmedlingen hade 
bjudit in personal från bland 
annat individ och famil-
jeomsorgen, politiker och 
tjänstemän för att informera 

om sitt arbete med unga och 
nyanlända arbetssökande. 

Ger stöd
Samarbetet har namnet Ung 
i Fokus och genomförs på 
uppdrag av regeringen med 
syftet att minska ungdomsar-
betslösheten. 

Här i Mellerud finns en 
överenskommelse om sam-
arbete mellan AF och kom-

munen som sträcker sig från 
1 januari 2016 till slutet av 
2018.  Målgruppen är ungdo-
mar i åldern 16-24 år som 
varken arbetar eller studerar 
och som behöver stöd på 
vägen till egen försörjning.

Effektiva insatser
Marie, Johanna och Mah-
moud berättade om de insat-
ser som görs, till exempel att 

Positivt resultat på arbetslösheten genom ”Ung i Fokus” rapporterades under adventsminglet hos AME. Till 
vänster: Johanna Topp, bakom henne  Mahmod Asayes och Marie Johansson i prickigt. 

kartlägga de ungas individu-
ella behov, ge coachning, 
förbereda för praktik, göra 
studiebesök hos arbetsgiva-
re, informera om arbets-
marknaden, ge studie och 
yrkesvägledning med mera.

Positiv effekt 
Varannan tisdag har Marie 
Johansson och Johanna Topp 
funnits på plats i studiehallen 
på Dahlstiernska gymnasiet 
för att träffa ungdomar, vil-
ket gjort att de fått god kon-
takt med väldigt många. De 
betonade hur viktigt det är att 
etablera en personlig kon-
takt, bygga förtroende, ställa 
krav och motivera ungdo-
marna till att nå sina mål. 

Utskick med information 
om vad Arbetsförmedlingen 
kan hjälpa till med har också 
gjorts, till 800 unga och till 
600 företag. 

Arbetet som lagts ner hit-
tills har haft  rejäl effekt. 
Arbetslösheten hos unga har 
sjunkit med 6,6 procent. Från 
20 procent till 14,4 procent 
bland unga mellan 16 och 24 
år. Det uppsatta målet är 10 
procent 2018 i Melleruds 
kommun.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tema ”Kärlek 
och vänner”

Sofia Petrén har varit ledare för Musikskaparna under höstterminen.

Musikskaparna är en mu-
sikgrupp för deltagare med 
särskilda behov, under 
ledning av Sofia Petrén. De  
är en del av Kulturbruket 
på Dals skapargrupper 
och deras arbete med ju-
nior & SENIOR i samarbete 
med Kultur i Mellerud.
– Flera av deltagarna har 
varit med länge. Vi kollade 
vad de ville göra och de ville 
ha ett tema, sjunga och ha ett 
häfte. Vi kom fram till att 
temat skulle vara ”Kärlek 
och vänner”. Vi sjunger 
framför allt på svenska, be-
rättar Sofia Petrén, som läm-
nar över ledarrollen för grup-
pen efter årsskiftet till Simon 
Andersson.

Deltagarna har dels önskat 
låtar och dels har Sofia valt 
ut några. Gruppen har träffats 
och sjungit under 1,5 timme 
en dag i veckan – något som 
är mycket uppskattat. Sofia 
har ackompanjerat på piano.

– Det har varit fantastiskt! 
Att se en sådan musikglädje 
är härligt, de vet vad de äls-
kar, konstaterar Sofia.

Hon visar det häfte som 

tagits fram, det innehållet ett 
30-tal låtar. En favoritlåt 
handlar om tomten och ha-
ren. Men deltagarna älskar 
också dansband, Carola och 
schlager.

– Vi brukar hinna med alla 
låtarna faktiskt, avslöjar So-
fia, som tidigare arbetat med 
ungdomar och pluggat mu-
sik.

Alla som bor på i Melle-
ruds kommuns service- och 
gruppbostäder, personer 
med tillgång till assistens och 
som deltar i daglig verksam-
het i kommunen bjuds in att 
vara med.

– Men andra är också väl-
komna, det är bara att kon-
takta Kulturbruket på Dal. 
Som mest har vi varit sex 
deltagare. Man får bland an-
nat testa piano, trummor och 
gitarr. Vi träffas i en musiksal 
på Kulturbruket, säger Sofia, 
som kommer att jobba kvar 
inom skolan med musikun-
dervisning på Karolinersko-
lan och Rådaskolan tillsam-
mans med Daniel Olsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ibland får deltagarna testa olika instrument. Jonas Björndahl tycker om 
att spela piano. Foto: Privat.
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Fastighetsbyrån i Mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se / fastighetsbyrån.se/mellerud / #fastighetsbyranmellerud

önskar vi våra kunder efter ett fantastiskt 2017 med rekord i antal försäljningar och en 
positiv prisutveckling i kommunen. Vi hoppas att ni får en skön ledighet, med god mat, för 
mycket godis och tupplurar i soffan. Och om ni skulle märka att ni är lite trötta på utsikten 
från soffan, varför inte ringa Melleruds största mäklarkontor?

Christian Johansson
Reg. Fastighetsmäklare/Franchisetagare

Olle Nellbro
Reg. Fastighetsmäklare

Catrin Selenwall
Assistent

Marie-Lie Vilhelmsson
Assistent

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

Vi önskar alla våra 

annonsörer och 

läsare en riktig 

God Jul & 
Gott Nytt År



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 20 DECEMBER 2017

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

God jul & 
gott nytt år

Haglunds Måleri & Golv

Grön-Fri entreprenör • Fasadtvätt  • Målning 
Fönsterrenovering • Tapetsering • Golvslipning

God Jul &
Gott Nytt År

önskar
God Jul & 

Gott Nytt År
önskar

& PORTMONTAGE
 MARKIS & SOLSKYDD  

BYGGPROJEKT

MELLERUD 0768-91 95 96

God Jul & Gott Nytt År
önskar

önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

God Jul & 
Gott nytt år

önskar

Sunnanåträffarna 
startar 29 maj 2018!

American Special Cars

www.ascars.se
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I lördags, den 16 december, 
bjöds det på en storslagen 
konsert på Kulturbruket på Dal 
med kvintetten Dynamic Vocal 
och Skålleruds Drängar och för-
samlingskör.
Kvällens festliga stämning kändes 
redan vid ankomst i foajén. Många 
musikbegeistrade anlände för att 
besöka denna högstämda konsert. 

Artistgruppen presenterades av 
kvällens konferencier, Daniel Jen-
sen som ”Sveriges vassaste a capel-
la-grupp”. Han utlovade inte för 
mycket. 

Med härliga röster och på stilfullt 
sätt underhöll kvintetten en gripen 
publik. 

Stämning på topp
Inför pausen uppmuntrades besö-
karna av artisterna att lämna en liten 
gåva till PMU (Pingstmissionens 

utvecklinssamarbete) och ”Bar-
nens rätt” där gruppen med stor 
engagemang stödjer ett växtod-
lingsprojekt i Kongo som riktar sig 
till kvinnor. 
Efter pausen, där besökarna bjöds 
på lokalt producerad äppleglögg 
och pepparkakor, var atmosfären i 
Sparpankssalongen på topp när 
Dynamic Vocal uppträdde tillsam-
mans med Skålleruds Drängar och 
församlingskören under ledning av 
Elisabette Emanuelsson.Det bjöds 
på medley med 32 av de populä-
raste jullåtarna som med kreativa 
övergånger bands samman med 
varandra. Momentet när kvintetten, 
körens medlemmar och publiken 
sjöng gemensamt var en extra höjd-
punkt denna kväll. Publikens 
stormapplåd efter en fantastisk 
konsert talade för sig. 

Tanja Mueller

I pausen bjöds besökarna på äppleglögg och pepparkakor av Daniel Jensen, som stod 
bakom evenemanget tillsammans med Smyrna Mellerud i samarbete med Mellpro mu-
sikförening och PMU Interlife.

Bejublad konsert med Dynamic Vocal

..Skålleruds Drängar och församlingskör under ledning av Elisabette Emanuelsson.

Dynamic Vocal ” Sveriges vassaste a capella-grupp” bjöd på en storslagen konsert, tillsammans med...
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Kents Åkeri i Berg AB 
Jörgen i Berg

6 500 kr till Musikhjälpen
En välgörenhetskonsert 
med bred variation av gen-
rer hölls på Ungdomshuset 
Stinsen i fredags. Med allt 
från folkmusik till punk lycka-
des Nöjesgruppen och Ung-
domsrådet samla ihop över  
6 000 kronor till förmån för Mu-
sikhjälpen. 
Först upp på scenen var Västra Låt-
verkstan som är en ungdomsorkes-
ter från Västra Götaland. Orkestern 
bildades i början av hösten och är 
en musikkurs för ungdomar i åldern 
14 till 20 år. Deras deltagande på 
Ungdomshuset Stinsen var en del av 
deras turné runt i Dalsland som 
pågått under några veckor. 

– Vi har haft en insamling på min 
skola också, det är kul att kunna 
bidra på så många sätt som möjligt, 
säger Georgia Mennell, som var en 
av ungdomarna som spelade. 

Under kvällen spelade även Ge-
schwind, ett punkband från Åmål 
bestående Hampus Nilsson, Joakim 
Norman, Rasmus Dannberg och 
Oscar Ekberg. Från Melleruds håll 
bidrog Ervin Fejzulovic och Norsi 
Guli med rapp samt Christoffer ”DJ 
Krickel” Lindqvist. De olika gen-
rerna drog en publik med bredd. 

Under hela veckan kunde man 
skicka in bidrag till Stinsens bössa. 
Bössor fanns på plats även på Stin-
sen. För att ytterligare samla in 

pengar hölls ett lotteri med diverse 
vinster. Dessutom kunde besökarna 
tävla i snöbollskastning  och njuta 
av nöjesgruppens lussefika. 

Alla intäkter gick oavkortat till 
den digitala bössan och vid slutet av 
kvällen hade den nått närmare 6 000 
kronor. Dagarna därpå ökade in-
samlingen ytterligare. 

– Det känns kul att vi lyckades 
samla in så mycket pengar, särskilt 
med ett så viktigt ändamål, säger 
Hyra Qukiqaj som är med i Ung-
domsrådet och hjälpte till under 
kvällen. 

Karolina Wessman

Punkbandet Geschwind från Åmål bidrog med musik i politisk anda. 

Många lokala artister ställde upp i insamlingsgala
Under torsdagskvällen bjöds 
det in till musikhjälpsgala i 
Kulturbruket på Dal, där många 
lokala artister i samarbete med 
Melleruds kommun bidrog med 
sin insats. 

Samtliga entréintäkter gick oavkor-
tat till Musikhjälpens insamling 
”Barn är inte till salu”, med målet 
att stoppa sexhandel med barn och 
ungdomar.

Ett flertal lokala artister, bland 

annat Ronja Gardtman, Amelia och 
Lena Andersson tillsammans med 
Magnus Liljeqvist, Viktoria Wik-
mark, Jonny de Capretz, Elin 
Bergsman, Fredrik Almqvist, Lotta 
Lagerlöf med band och delar av 

Lunatics ställde upp under kvällens 
välgörenhetsgala och bjöd publi-
ken på underbar underhållning som 
ackompanjerades av Glenn Nord-
ling och Lars Nilsson. 

Tack vare artisternas och ar-

rangörernas insats kunde det sam-
las in ett belopp på 3 807 kronor. 

Tanja Mueller

En av kvällens mångsysslare var Viktoria 
Wikmark, som började med vacker sång 
och pianospel under låten ”Home for 
Christmas” och sedan fortsatte med gi-
tarrspel och sång som ackompanjerades 
av Glenn Nordling och Lars Nilsson. 

Amelia Andersson, som uppträdde till-
sammans med sin mamma Lena Anders-
son och Magnus Liljeqvist, bjöd publiken 
på tre olika låtar. Amelias röst passade 
utmärkt till spanska låten ”Despacito”.

Kvällens näst sista artist Elin Bergsman sjöng bland annat låten ”I can’t make you love 
me” av Bonnie Raitt med otroligt mycket känsla och vacker röst.

Ronja Gardtman på scenen.
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Jörgen Andersson, Håkan Andersson, Erik Lundberg, 

Peter Widén, Henric Kallin, Adam Kristiansson,  
Erik Palö, Mattias Johansson och Peter Jonasson

Kära kunder!
Istället för att sända Er ett julkort så 
kommer vi att lämna ett bidrag till 
Barncancerfonden. Det blir vår och Er 
gåva i dessa juletider.

Tel. 0530 – 444 40 roybil.se
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önskar Dalslands Sparbank
Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2017 

och ser fram emot fortsatt samarbete under 2018

Nuntorpskolan – 30 år av goda minnen
Hösten 1975 började jag som lärare på Nuntorp. Dess-
förinnan hade jag studerat och arbetat på nuvarande 
Sveriges Lantbruksuniversitet,  som då hette Lant-
brukshögskolan i Ultuna, fem kilometer söder om 
Uppsala centrum.  

Författaren med elever och smågrisar. Så här kan djurintresset väckas. 

Studierna påbörjades där 
hösten 1964. Agronomexa-
men var klar tre år senare, 
1967. Hösten 1967 läste jag 
vidare två kurser i ekonomi 
och arbetade på en institution 
för ”Husdjurens utfodring 
och vård”. Våren 1968 gick 
jag lärarutbildning. Från och 
med juni 1968 var jag an-
ställd vid Konsulentavdel-
ningen vid Lantbrukshög-
skolan. Efter sju månaders 
provanställning blev jag 
”Statskonsulent i svinpro-
duktion”. Denna anställning 
varade till augusti 1975, när 
vi flyttade till Mellerud och 
jag började som adjunkt i 
”Animalieproduktion och 
matematik”  på Nuntorpsko-
lan.

Från högskola  
till lantbruksskola
Varför jag bytte en anställ-
ning från det vetenskapliga 
centrat till en liten skola på 
Dalboslätten undrade 
många. I min anställning 
som statskonsulent fick jag 
resa mycket både inom Sve-
rige och utomlands. Jag 

skulle fungera som länk mel-
lan forskningen och prakti-
ken.  Bland annat innebar 
detta att åka runt i Sverige  
och hålla kurser för både 
rådgivare och lantbrukare. 

Det innebar mycket resor 
och att jag var hemifrån 
många dagar och nätter. Ett 
bra tag hade jag funderat på 
att bli lärare, då jag ju hade 
lärarutbildning.  Att vara le-
dig samtidigt som barnen när 
de började skolan tycktes 
mig också som en god idé.

Börje Hjalmarsson, som 
nyligen blivit rektor, hade 
haft den tjänsten som jag sökt 
och jag fick mycket gott in-
tryck av honom och skolan. 
Att vi ett par år tidigare byggt 
ett fritidshus i Tisselskog, 
hjälpte också till att fatta 
beslut om flytt. Det var ont 
om villor, men vi hittade ett 
hus i Mellerud som föll oss i 
smaken och där bor min fru 
och jag fortfarande kvar.

Teori och praktik
Någon hade sagt mig, att om 
du inte skaffar en egen gård, 
så är lärare på lantbruksskola 

det närmaste du kan komma 
när det gäller praktiskt jord-
bruk. Trots att min utbild-
ning  och första anställningar 
på lantbruksuniversitet i hu-
vudsak var teoretiska, så var 
det lockande att få syssla 

med i första hand praktisk 
djurproduktion. 

Nu blev det praktiskt ar-
bete tillsammans med elever  
inom hela skolans verksam-
hetsområde, men detta åter-
kommer jag till. 

Utvecklingen av under-
visningen på lantbruks-
området

Nuntorpskolan byggdes 
1943-44 och de första elev-
erna började 1944. Dessför-

innan hade man haft teoretisk 
utbildning i lantbruk på 
folkhögskolan i Färgelanda. 
Med landstinget som huvud-
man byggde man då under-
visningslokaler och elev-
hem. Jordbruket omfattade 
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skaper om, men miljön med 
djur och natur erbjöd en rad 
praktiska och utvecklande 
arbetsuppgifter. Det var ro-
ligt att se hur umgänget mel-
lan särskoleeleverna och de 
”vanliga” gymnasieeleverna 
utvecklades på ett naturligt 
sätt.

Jag gick i pension år 2007 
efter 32 år på Nuntorp och 
åtta års arbete på Lantbruks-
universitet. Genom återkom-
mande besök på skolan 
kunde jag följa utvecklingen 
fram till att Västra Göta-
landsregionen långsamt 
ströp verksamheten och av-
slutade den år 2017. 

Några inhopp som vikarie 

var mycket inspirerande för 
mig och jag måste säga, att 
jag även hade en del pedago-
giska framgångar. Nu är den 
tiden förbi, men det var alltid 
inspirerande att umgås med 
ungdomar och få dem intres-
serade av mina ämnen. Jag 
upplevde heller inte några 
disciplinära problem under 
alla år. 

Praktiska färdigheter  
på djurområdet
När jag kom till skolan sak-
nade jag ju en del praktiska 
erfarenheter av sådant, som 
jag skulle lära eleverna på 
husdjursområdet. För att lära 
eleverna mjölka hade man en 

anläggning med ”kor” bestå-
ende av trädpallar med gum-
mijuver under. Där fanns 
också en uppsättning mot-
svarande anläggningen  i ett 
mjölkrum. Det kallades sta-
tionsundervisning med åtta 
elever i taget. 

Till detta hörde en öv-
ningsbok som eleverna 
skulle arbeta sig igenom. Det 
hela var mycket genomtänkt 
och eleverna lärde sig alla 
delarna i anläggningen. Efter 
att en kollega demonstrerat 
anläggningen kan jag er-
känna att jag lärde mig det 
hela tillsammans med de 
första eleverna jag hade.

Forts. nästa sida 

Smågrisarna måste sprutas med järn då de inte har någon naturlig järn-
källa, när de växer upp inomhus. 

Tömkörning är grunden i både hästarnas och elevernas utbildning. 

då cirka 40 hektar åker, 20 
mjölkkor några grisar och 
hästar. Jordbruket skulle inte 
användas för elevernas prak-
tik utan för demonstrationer 
av hur jordbruk kunde bedri-
vas.

Eleverna ansågs skaffa sig 
praktik på egen hand, oftast 
på föräldrarnas jordbruk. 

Från och med 1971 blev 
det tvåårig gymnasieutbild-
ning. Landstinget köpte då in 
tre jordbruksfastigheter ös-
ter om riksväg 45 och Frän-
deforsån. Dessa gårdar hade 
fastighetsbeteckningarna  
Åttersrud och Häljebyn.

Man hade också tidigare 
köpt in en liten grannfastig-
het till Nuntorp och det to-
tala innehavet av jordbruks-
mark uppgick till cirka 190 
hektar. För den oinvigde 
innebär detta motsvarande 

cirka 400 fotbollsplaner. På 
detta sätt blev Nuntorpsko-
lan, med den tidens mått 
mätt, något av ett storjord-
bruk. 1975-76 byggdes ny 
ladugård för 65 mjölkkor och 
1976-77 byggdes svinhus för 
50 suggor och 300 slaktsvin. 
Det mesta av jordbruksmar-
ken användes för betesmark 
och foderproduktion för 
nötkreatur och svin. 

Av intäkterna i jordbruket 
kom två tredjedelar från 
djurproduktion och en tred-
jedel från sålda växtproduk-
ter.

Nästa stora steg i utveck-
lingen togs 1991, när gymna-
sieutbildningen blev treårig 
och högskoleförberedande. 
Nu skulle det heta ”Natur-
bruk” och eleverna skulle 
erbjudas flera inriktningar.

På Nuntorp satsades det på 

inriktningarna Jordbruk, 
Trädgård, Skog och Häst. 
Det satsades mycket pengar 
på att skaffa resurser för 
detta. Det byggdes växthus 
och ridhus, den gamla ladu-
gården byggdes om till häst-
stall. 

Skogsinriktningen hade 
tidigare fått ändamålsenliga 
lokaler när man lade ner 
skogsgymnasiet i Dals Ed. I 
skarven mellan den tvååriga 
och den treåriga utbildningen 
hade skolan mindre antal 
elever. Då tog jag tjänstledigt 
och arbetade som djuransva-
rig för Agrias djurförsäk-
ringar hos Länsförsäkringar 
i Vänersborg, men jag åter-
gick till skolan, när den tre-
åriga utbildningen skulle 
starta. 

Särskoleutbildning
Efter ett antal år svek sökan-
deantalet till trädgårds- och 
skogsinriktningen, varför 
dessa inriktningar lades ned. 
Istället satsades på särskole-
utbildning, som blev en be-
tydande del av skolans verk-
samhet. Häststallet i gamla 
ladugården dömdes ut enligt 
djurskyddsbestämmelserna, 
takhöjden inomhus var för 
låg och därför byggdes ett 
nytt häststall. 

Sammanfattningsvis vill 
jag framhålla att skolan hade 
mycket goda resurser för den 
verksamhet som bedrevs. 
Särskolan har jag dåliga kun-
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Här är det slut på hanteringen i femtiokilossäckar, när konstgödselspridaren fylls på. 

Författaren med lärarkollegor under tävling mot elever på en idrottsdag. 

Andra arbetsuppgifter 
som jag inte hade kommit i 
kontakt med tidigare var 
kastrering av smågrisar och 
avhorning av kalvar. Då 
skedde detta utan bedövning, 
vilket då ingen reflekterade 
över.

Under några timmar var 
jag med den ordinarie 
”kastreraren”. Sedan lärde 
jag mina elever detta under 
alla mina år på skolan. Nu-
mera bedövas grisarna före 
dessa ingrepp. Avhorningen 
skedde genom att hornanla-
gen på kalvarna brändes med 
ett instrument,  liknande en 
lödkolv. Även här lärde jag 
mig genom den ordinarie 
personalen. 

Det här var ju obehagliga 
men nödvändiga arbetsupp-
gifter.  Genom att i teorin gå 
igenom varför och hur dessa 
arbetsuppgifter skulle göras, 
gick det att få eleverna att 
pröva på. Vid anställning i 
djurstallar efter skolan kräv-
des ju att de kunde detta. Att 
spruta järn i nacken på små-
grisar var mindre dramatiskt 

och detta var aldrig svårt att 
få eleverna att göra.

Vårbruksarbete
De första åren av min tid på 
Nuntorp fick jag även delta i 
vårbruket. Under tre veckor 
skulle de 25 eleverna i första 
årskursen sköta om vårbru-
ket på skolan. Under denna 
tid var eleverna i andra års-
kursen ute på praktik en och 
en på olika praktikgårdar. Vi 
var inte så många lärare på 
den tiden, så även husdjurs-
läraren fick bli jordbrukare. 
Då fick jag arbeta tillsam-
mans med ett mindre antal 
elever åt gången. Detta ska-
pade en god vi-känsla. Till-
sammans skulle vi klara 
detta.

Då fanns det konstgödning 
och utsäde enbart i femtioki-
lossäckar. Vi skulle därför 
tillsammans hantera 1 500 
femtiokilossäckar. Ibland 
gick det åt två elever för att 
lyfta säckarna och tömma i 
gödselspridare och såmaski-
ner. Ungefär en tredjedel av 
eleverna var flickor

Kanske var det för att jag 
var matematiklärare som jag 
anförtroddes ibland att göra 
så kallat vridprov på såma-
skinerna. 

Här skulle det aktuella ut-
sädet provas i maskinen, så 
att den verkligen sådde den 
mängd per hektar som fanns 
angivet i växtodlingsplanen. 
Spridningen av konstgödsel 
krävde också övervakning. 

Då fyllde vi en viss mängd 
gödsel i spridaren och körde 
ett visst antal meter och då 
skulle gödseln precis räcka. 
Det var många elever i ar-
bete på en gång med många 
traktorer och maskiner. Trots 
att större delen av jordbruks-
arealen låg på andra sida 
riksväg 45 gick det bra utan 
trafikolyckor eller andra ska-
dor.

Gårdar för djurpraktik
När utbildningen var tvåårig 
hade vi två perioder av prak-
tik på gårdar med svin och 
nötkreatur. Den ena var un-
der första årskursen  andra 
halvan av höstterminen och 

under andra årskursen första 
halvan av vårterminen. Sex 
elever fick arbeta i skolans 
djurstallar och tio elever 
kördes ut till gårdar i närhe-
ten. Det senare gjordes med 
en av skolans minibussar. 

Att köra ut eleverna på 
eftermiddagen och hämta 
dem igen delades mellan lä-
rare och en del övriga an-
ställda i jordbruket. På det 
här viset kom jag i kontakt 
med många duktiga lantbru-
kare. Under speciellt hem-
färden var det inspirerande 
att lyssna till elevernas dis-
kussion runt vad de hade 
sysslat med under eftermid-
dagen. Diskussionen inne-
fattade även betygsättning 
av de smörgåsar man fått till 
eftermiddagskaffet. Efter-
som denna praktik låg under 
vinterhalvåret innebar det 
ofta körning i snöväglag, 
ofta med risk för fastkörning 
på småvägar på Dalboslät-
ten.

Övergång till treårig  
gymnasieutbildning
När jag kom till skolan i mit-
ten på sjuttiotalet,  befann vi 
oss under inflytande av ”den 
gröna vågen”. Detta innebar 
att intresset för jordbruksut-
bildningen ökade och skolan 
hade en tid dubbelt så många 
sökande som antalet platser. 
De elever som togs in hade 
högre medelbetyg än elev-
erna som togs in på det na-
turvetenskapliga program-
met på Birger 
Sjöberggymnasiet i Väners-
borg. Tyvärr bestod detta inte 
så många år. Det innebar 
också att en del söner och 
döttrar till lantbrukare hade 
för låga betyg i jämförelse 
med en del motiverade 
”stadsbarn”.

När vi hösten 1991 tog 
emot de första eleverna i den 
treåriga utbildningen hade 
det åter igen skett en tydlig 
ökning av elevernas medel-

betyg. Inte heller detta be-
stod fram till min pensione-
ring år 2007. Den förra 
alliansregeringen drev ju 
igenom att yrkesutbildning-
en inte skulle ge allmän 
högskolebehörighet. Man 
trodde uppenbarligen att det 
skulle öka elevernas intresse 
att söka till yrkesutbildning-
arna. Resultatet blev det 
motsatta, men den nuvarande 
regeringen lär arbeta på åter-
införande av högskolebehö-
righeten.

Det blev mycket nytt i 
samband med övergången 
till den treåriga gymnasieut-
bildningen.  Ämnet  ”Anima-
lieproduktion” delades upp i 
kurser som hette Djurkun-
skap, Grundkurs, Lantbruks-
djur, Mjölk- och Nötkötts-
produktion samt 
Svinproduktion. I början 
fanns det inga kursplaner, så 
vi fick göra egna utifrån tidi-
gare erfarenheter. Efter hand 
kom kursplaner från Skol-



MELLERUDS NYHETER 21ONSDAG 20 DECEMBER 2017

God Jul & 

Gott Nytt År

önskar

Magnus 0702-80 44 86

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00, Mobil. 070-540 33 00

God Jul &
Gott Nytt År!

FHV
önskar alla 

en

GOD HÄLG

Peters Golv
önskar alla en 

God Jul och 
Ett Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
önskar 

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar
Öppet: Vard. 9.19, lörd 9-15 sönd 11-15
Julafton 11-14 • Juldagen stängt • Annandagen 11-15

önskar alla kunder

God helg!

GRINSTAD 
LANTHANDEL

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.oscarssonsbil.se
MELLERUD • 0530-40 400

070-697 21 21 

Nuntorps ”Löpmagar” med rektor lärare och elever. 

verket, men detta innebar att 
det varje år kom nya direktiv, 
vilket gjorde att arbetet fick 
omorganiseras för varje nytt 
läsår.

En kollega och jag skulle 
nu klara att undervisa på alla 
husdjurskurser samt starta 
med hästutbildningen, där vi 
inte hade någon tidigare un-
dervisning att bygga på. Min 
kollega hade tidigare erfa-
renhet av hästar och jag hade 
min militärtjänst på Arméns 
Rid- och Körskola i Ströms-
holm att falla tillbaka på.

I början fick eleverna rid-
undervisning på Melleruds 
Ridklubb. På skolan startade 
vi med tre hästar. Vi hade en 
stor ardennervallack, kanske 
Sveriges största, vidare en 
nordsvensk och en fjordhäst. 
Med dessa hade vi undervis-
ning i skötsel och körning. Vi 
körde först på skolans kör-
plan och sedan i terrängen, 
bland annat åtog vi oss att 
köra ut en del virke från en 
skogsavverkning. 

Detta var kanske inte vad 
eleverna, mest flickor, hade 
tänkt sig. Det var i alla fall så 
vi tolkade uppgiften, att elev-
erna skulle lära sig hur hästar 
fungerar i arbete. Det var ett 
pionjärarbete jämfört med 
senare när det fanns både 
modernt stall, ett stort ridhus 
och många rid- och körhästar. 

Många timmar i labbet
Första åren av den treåriga 
utbildningen genomförde vi 
kurser i fysik och kemi. Upp-
giften att organisera under-
visning i kemi kom på min 
lott. Vi hade en lektionssal 
som kallades ”växtodlings-
salen” och var byggd för 
övningar och laborationer i 

växtodling. Denna fick duga 
som kemilaboratorium. 

Landstinget hade fått ex-
trapengar från staten till ut-
rustningen, så jag kunde sitta 
med kataloger och beställa 
allt jag behövde av kolvar, 
provrör, gasbrännare med 
mera, samt kemikalier. I min 
utbildning till agronom in-
gick en termins studier i 
kemi, men detta hade skett 
25 år tidigare. Därför gick 
det åt många timmar i labbet, 
både på dagtid och kvällstid 
för att testa de laborationer 
som sedan eleverna skulle 
utföra. 

Eleverna tyckte det var 
roligast med övningar där det 
brann och small lite samt när 
vi testade en destillationsap-
parat i mindre skala. Det är 
ju preskiberat numera, men 
jag tillverkade en mindre 
mängd bomullskrut en kväll. 
Dagen efter fick eleverna gå 
ut i verkstaden, lägga små 
tussar bomullskrut på städet 
och slå till med en hammare, 
varpå det small ganska kraf-
tigt. Sedan fick de lägga lite 
krut i sin öppna hand och 
tända på. Krutet brann då så 
snabbt att de bara kunde 
känna att det värmde lite. Det 

var inga som somnade på den 
lektionen.

Idrottslärare utan 
behörighet
På Nuntorp hade det sedan 
1940-talet varit något av en 
tradition att den sist anställde 
fick sköta idrottsundervis-
ningen, i synnerhet om detta 
var en ung person. Under 
studietiden på Ultuna hade 
jag ägnat mycket tid åt idrott 
i många former, dock inte 
bollspel. 

Detta fortsatte efter flytten 
till Mellerud. Detta kvalifi-
cerade mig tydligen för upp-

giften som idrottslärare. Det 
var med tacksamhet jag tog 
emot den här undervisning-
en. 

Kursplanen var inget jag 
studerade närmare, det vågar 
jag säga så här långt efteråt. 
Min idé var att träna elever-
na, så att de orkade med 
praktiskt arbete i alla former. 
På Ultuna hade vi också or-
ganiserad motionsgymnas-
tik en gång per vecka. Där 
hade vi träningsredskap i 
form av massiva järnstänger 
av en meters längd. Sådana 
köpte jag 50 stycken på Nej-
mans skrotaffär i Trollhättan. 

De vägde cirka fyra kilo per 
styck. 

Med dessa hade vi ett trä-
ningsprogram med lyft och 
knäböjningar, som jag hade 
lärt mig av en studentkompis, 
som varit svensk mästare i 
handboll. Eleverna fick välja 
mellan att använda en eller två 
stänger. I övrigt var det myck-
et volleyboll och fotboll. Jag 
deltog aktivt i fotbollen tills 
jag stukade foten i en sam-
mandrabbning med en elev 
och läkaren sade att ”gamla 
gubbar skall inte spela fot-
boll”. Jag var då 36 år.

Forts. nästa sida
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Besök hos en slaktsvinsuppfödare utanför Uppsala under en studieresa.

Nuntorpselever vid demonstration på ett tyskt rågfält. 

Precis som denna ko får jag nu slå mig till ro och vara tacksam för det som varit. 

Vi hade även möjlighet till ter-
ränglöpning i en slinga på tre kilo-
meter. Det kändes mycket tillfred-
ställande när jag kunde få nästan en 
hel klass att först värma upp på 
fotbollsplanen och sedan springa 
tre kilometer, kämpande om vem 
som skulle komma först.

Tillsammans med elever från 
Strömmaskolan i Sätila och Lille-
rud utanför Karlstad deltog vi 
några år i Solastafetten från Göte-
borg till Karlstad. Våra elever hade 
etappen från Vänersborg till Åmål. 
Vi placerade oss runt 50:e plats av 
drygt 100 lag. Inte dåligt för ett 
gäng 17- och 18-åringar mot mot-
ståndare från universitet och hög-
skolor. Ett år var konkurrensen så 
hård bland de elever som ville vara 
med att jag fick arrangera uttag-
ningstävling. Vid tävlingen sedan 
blev Nuntorpseleverna sexa på sin 
etapp.

Under de sista åren innan pensio-
neringen organiserade jag delta-
gande i Maratonstafetterna i Troll-
hättan. Vårt lag hade jag döpt till 
”Löpmagarna”. I detta ingick 
elever, även från särskolan, lärare, 
övrig personal och rektorn. Det 
blev ett tillfälle till gemenskap som 
avslutades med korvgrillning ord-
nad av de anställda på skolans ex-
pedition. Vi hade nog med lika 
många supporters från skolan, som 
vi hade löpare.

Grisarna försvann och  
ladugården byggdes om
Svinhuset stod färdigt 1977. Ut-
formningen hade jag fått påverka 
utifrån mina erfarenheter från mitt 
arbete på Lantbruksuniversitet. 
Trots flera ombyggnader tyckte 
personalen att det blev för omo-
dernt och tungarbetat, så produktio-

kunde tyska. Efter murens fall hade 
tyskarna börjat lära sig mera engel-
ska, så våra och deras elever var 
ungefär på samma nivå.

Sista studieresan gjorde jag till-
sammans med en kollega till södra 
Sverige, där vi besökte gårdar, 
försöksinstutitioner, maskinfirmor 
med mera. Andra resor har varit i 
samband med fortbildningskurser 
på Lantbruksuniversitet, till exem-
pel i pedagogik, hästavel och som-
markurser för husdjurslärare på 
Stenkvista Naturbruksgymnasium 
utanför Eskilstuna. Att ta vara på 
möjligheterna att komma iväg och 
lära mig det senaste och det nya har 
alltid varit viktigt för mig.

Nu är det slut
Det är nu tio år sedan jag gick i 
pension och det blir säkert inga fler 
vikariat. Regionen har övergivit 
skolan under förnedrande former. 
Hoppet står nu till Dingleskolan, 
som har aviserat att man vill starta 
filial från och med hösten 2019. För 
mig återstår bara att avsluta med 
vad som kännetecknat mina drygt 
30 år på skolan och som stod på en 
dekal, som jag fick från min fack-
förening: ”Med glädje och spänst i 
lantbrukets tjänst”.

Text och foto: Håkan Hultman

nen lades ner några år in på 2000-ta-
let. Meningen var att det skulle 
byggas ett nytt svinhus. Det till och 
med reserverades pengar för detta, 
men så kom Västra Götalandsre-
gionens befängda idé att avveckla 
skolan, så det blev ingenting med 
detta. 

Ladugården som var ny 1976, var 
efter cirka 30 år ganska sliten. När 
den var ny byggdes den både för 

uppbundna kor och kor i lösdrift. 
Så var fallet på alla skolor på 70-ta-
let. Eleverna behövde lära sig ar-
beta med båda systemen. Nu in på 
2000-talet var det inga lantbrukare 
som anställde personal som hade 
bundna kor. Nu har det gått ett steg 
länge, så det är vanligare att man 
har mjölkrobot. Hela ladugården 
tömdes på inredning och mjölk-
grop. Man kan säga att man byggde 
en helt ny ladugård inne i det 
gamla byggnadsskalet. 

Den duktiga personalen hade, när 
produktionen upphörde och korna 
såldes, arbetat upp en besättning 
med kor av utställningskvalitet med 
en av Sveriges högsta avkastningar.

Studieresor
Våren 1977 skulle de elever sluta 
som börjat samtidigt med mig på 
skolan. Frågan om studieresa kom 
upp, men ingen av lärarna var sär-
skilt pigg på att följa med eleverna. 
Efter kort betänketid anmälde jag 
mig. Det var antagligen vågat men 
allting gick bra. En viss vana att 
arrangera resor hade jag skaffat mig 
i Uppsala. 

Vi åkte till Jylland  med färja från 
Göteborg. Vi besökte en lantbruks-
skola, lantbruk, två maskinfabriker 

och for över Fyn och Själland till 
Köpenhamn och Malmö via Skåne 
och hem. Detta blev början på en 
rad studieresor. Alternativ till att 
åka söderut till Skåne och Danmark 
blev en resa till Uppsala med Lant-
bruksuniversitet och dess stora 
jordbruk samt Stockholm, ibland 
till Åland och gårdar i Söderman-
land och Småland. Vid några tillfäl-
len följde en annan lärare med, men 
för det mesta var jag ensam med ett 
tjugofemtal elever. 

Enda missödet inträffade när två 
elever avvek från vandrarhemmet i 
Landskrona och missade färjan 
tillbaka. På morgonen efter fick jag 
höra att de var tillbaka i Malmö och 
skulle ta tåget till Landskrona. De 
missade tåget och när de ringde och 
sade att den ene hade en farmor el-
ler mormor i Hälsingborg, så åkte 
vi andra norrut. Vi hade ett inplane-
rat studiebesök på vägen och jag 
tyckte inte de andra eleverna skulle 
bli lidande för dessa slarvrars skull. 
För övrigt var dessa två hemma på 
Nuntorp innan vi kom dit.

Runt år 2000 hade en lärare på 
skolan fått kontakt med en lärare på 
en lantbruksskola i Prenzlau i norra 
Tyskland. Under några år åkte vi dit 
och besökte skolan och många in-
tressanta storjordbruk i det som 
kallats Tysklands kornbod. Det var 
ju inte så många av våra elever som 

Lycka är en egen gris....
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lörd 2 april och sönd 3 aprilkl 10-15
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VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 5,0-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO₂ FRÅN 117-125  G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.

Varmt välkommen på  
premiär i helgen! 

Ed
Jordbrovägen 6
Tel: 0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
Tel: 0626-605 00

Bertils Bil AB
www.bertilsbil.se

lörd 2 april och sönd 3 aprilkl 10-15

Verso-S är en stor liten bil. Pris 157.900kr. Fördelslån 1.835 kr/mån.*  
Trots sina knappt fyra meter bjuder Verso-S på förvånande stor flexibilitet och rymlighet. Med ett enkelt handgrepp kan du fälla baksätet till  
ett plant lastgolv och vips har du hela 1.388 l i bagageutrymme. Naturligtvis finns Verso-S som miljöbil, i kombinationen 1.33 l bensinmotor 
och steglös automatväxellåda. Utrustar du den med Plus-paketet får du ett smart och utbyggbart multimediasystem, Toyota Touch, där du 
har radio, cd/mp3-spelare, färddator och backkamera på behändigt avstånd i en 6-tums pekskärm. Bluetooth för anslutning av mobiltelefoner 
och USB-port för musikspelare ingår också. Välkommen på premiärhelg i helgen!

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 20 % KONTANT/INBYTE, 50 % RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5,99 % (MAR-11). UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 6,89 %.BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 5,0-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO₂ FRÅN 117-125  G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

önskar vi alla våra kunder 
och tackar för året som gått.

God Jul &
Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År

               önskar

Luciafest i Erikstad

Lucian Ebba Johansson med följe underhöll från scenen i Erikstad bygdegård. Foto: Privat.

Årets traditionella lu-
ciafest i Erikstad var 
välbesökt och publiken 
togs emot i en julpyntad 
bygdegård med levande 
julmusik.
Belysningen släcktes och 
luciatåget spred ljus med lu-
cian Ebba Johansson i täten.
I tåget kunde ses både tärnor 
och bagare, pepparkakor och 
tomtar. Barnen bjöd publi-
ken på rim och verser och 
hade både gamla kända och 
nyare julsånger på repertoa-
ren där alla sjöng med av 
hjärtans lust.

Efteråt smakade det bra 
med lussefika innan dansen 
kring granen kom igång. 
GUBE:s stod för musiken 
och ledde dansen och såg till 
att alla de kända jullekarna 
kom med. Tomten var också 
med i dansen och efteråt de-
lade han ut en gottepåse till 
alla barn.

Det var flera dragningar på 
de åror som sålts och många 
hade tur och kunde hämta 
vinster. 

En fin eftermiddag som 
också är ett exempel på en 
levande landsbygd där flera 
generationer möts under triv-
samma former och samtidigt 
håller liv i en drygt 70-årig 
tradition i bygdegården.

Eivor Östergren

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

God Jul &  

Gott Nytt År

önskar

önskar alla kunder en riktig  
God Jul och ett Gott Nytt År

önskarGod Jul & Gott Nytt År
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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på 

P
N

15
12

God Jul
& Gott  

Nytt År!

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: 
Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar / Verkstad: 
010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi på

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

önskar
       RASTA

med personal

k

God Jul &

Gott Nytt År 

God Jul & 
Gott Nytt År  

önskar

God Jul & 
Gott Nytt År

Tel. 0521-304 56, 0739-85 27 00

Golvslipning & Mattläggning
Tapetsering - Målning
Trädgård - Beskärning

Övriga hantverkstjänster
Snöröjning

ALLTJÄNST AB

önskar 
God Jul

God jul och gott nytt     
   skörde år önskar

KVÄNUM 0512-79 79 70
BRÅLANDA 0521-57 73 80
FALKÖPING 0515-77 76 60
sodhaak.se

tillönskas släkt, vänner, 
grannar, bekanta, leve-
rantörer och kunder. 

Torpane SRB, torv & spån
Lars-Erik  
Magnus  

Marianne

God Jul &
Gott Nytt År!

Ingemar samlar på servisen Pyro

Ingemar Andersson vid vitrinskå-
pet som är fyllt av Pyro-servisens 
delar.

Wilhelm Kåge (1889-1960) och 
Gustavsberg presenterade Gus-
tavsbergs första ugnssäkra ser-
vis Pyro på Stockholmsutställ-
ningen 1930. Pyro präglade en ny 
tid. Istället för att lägga över 
maten på   kunde husmodern nu 
ta faten direkt ur ugnen till 
bordet. Servisen består av ett 
gultonat gods med stiliserad 
blomma och bård, vanligast i 
brunt, men den finns även i 
grönt och blått.

Källa: metropol.se

FAKTA

Avsägelse
Mats Persson har avsagt sig 
sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige för 
Miljöpartiet.

Åtalad för ringa 
narkotikabrott

En man i 20-årsåldern står 
åtalad för ringa narkotika-
brott efter att den 5 november 
innehaft 9,77 gram cannabis, 
som är narkotika, på Storga-
tan i Mellerud. Mannen för-
nekar brott.

Vill förbjuda 
raketer och 
smällare

Annica Knudsen, Mellerud 
har lämnat in ett medborgar-
förslag där hon önskar att 
kommunen förbjuder an-
vändningen av raketer och 
smällare – för alla djurs skull.

Studiecirkel utmynnade i resa

Välkomstmiddag på Hotell Slovenia. Mycket och god mat med genomgång av kommande program. Från 
vänster: Oton och Margareta Berglez, Evy Jansson, Mona och Börje Skoogh, Thure och Margaretha Eriksson, 
Sven-Erik och Birgitta Norman, Ingegerd Andersson (längst fram höger sida).

En utflykt till Podplat. Besök på vingård hos Otons barndomsvän Marta 
och hennes familj. Från vänster: Oton Berglez, Birgitta Norman och 
Mateja Gajsek.

Hela sällskapet samlat. Vacker kväll med avsmakning av gårdens delika-
tesser och musikunderhållning av Martas barnbarn Rok (närmast med 
ryggen mot kameran). Marta (stående till höger) och Oton (sittande i 
blå tröja till vänster) underhöll också med sånger som var en hyllning 
till druvorna som snart skulle skördas. 

PRO Mellerud startade i 
januari en studiecirkel på 
temat ”Läs, lär och res i 
samverkan med ABF.

Ett 20-tal deltagare samlades 
vid tre tillfällen för att lyssna 

till cirkelledare Oton Berglez, 
som delade med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter 
från  Slovenien  och speciellt 
från hemtrakten kring staden 
Rogaska Slatina. 

Stadens kultur och historia 

bygger till stor del på att den 
är en kurort med inriktning 
på dess speciella mineral-
vatten. 

Reser man genom landet 
ser det ut som ett ”Europa i 
miniatyr” med alper, berg, 

slätter och hav. 73 procent av 
landet består av berg och al-
per.  Slovenien har två miljo-
ner invånare och katolicis-
men är den största religionen.

Efter att ha varit en del av 
Romarriket, därefter Österri-
ke-Ungern och kungadömet 
Jugoslavien så blev Slove-
nien den första staten att 
bryta sig loss från  före detta 
Jugoslavien 25 juni 1991, för 
att bli en självständig stat.

Detta skedde vid ett tioda-
garskrig och för första 
gången sedan andra världs-
kriget, utsattes en europeisk 
huvudstad för flygbomb-
ningar.

Efter avslutad studiecirkel 
beslutade tio deltagare att 
tillsammans med Oton 
Berglez göra en resa till Slo-
venien och Rogska Slatina 
för att i verkligheten uppleva 
det vi studerat.

Text och foto: Börje Skoogh, 
PRO Mellerud
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God Jul &
Gott Nytt År 

önskar

Önskar  alla kunder en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År

0521- 300 41 • www.bralandasnickeri.se

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på

Brobergs Gräv AB  

Brålanda
070-582 23 14, Nils • 070-071 19 10, Erik

brobergsgrav@gmail.com

önskar God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

Tel. 
0521-
373 06

Storgatan 13 • Brålanda • 0521-314 50

God Jul och Gott Nytt År
                   önskar

Vi önskar er alla en riktig

God Jul & 
Gott Nytt År

0521-400 88

SH Foder     
Lantbruk AB

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År

önskar

Ingemar samlar på servisen Pyro

Den söta barnservisen (en ”vanlig” kaffekopp syns t.v) är komplett. Ingemar har även 
lyckats komma över en servettförpackning.

Ingemar Andersson i Bränna 
började samla på servisen Pyro 
2008 efter att hans mamma gått 
bort. Idag har han en omfat-
tande samling, men fortfarande 
saknas det delar.

– Jag ärvde två formar efter mam-
ma, men den ena var inte i särskilt 
fint skick så den behöll jag inte. Jag 
brukar resa runt på mässor och där 
har jag hittat många delar. Totalt har 
jag nog ett 100-tal delar, berättar 
han.

Ett av Ingemars två kryddställ.

Muggen betalade Ingemar 850 kronor för. 
Intill syns den katalog han använder för att 
leta delar.

På spiselkransen står ännu fler Pyro-delar.

Kaffekvarn á la Pyro.

Ingemar har också bra kontakt 
med Sten Torstensson och Patrik 
Stridh, som båda är skickliga när 
det gäller gamla ting och hjälper 
Ingemar med tips.

Han har en tummad katalog där 
servisens samtliga delar finns med. 
De delar han köpt in är noggrant 
förkryssade, men det saknas en del 
trots alla resor genom åren. 

Varje serie har ett eget nummer i 
botten. Det finns även onumrerade 
delar, men de är dyrare än de num-
rerade.

– Jag hoppas att det finns perso-
ner runt om som kanske har några 
delar liggande. Jag vill gärna 
komma i kontakt med dem för att 
se om det kan vara något av in-
tresse för mig att köpa in, säger 
Ingemar.

Fullt hus
Han visar runt i hemmet, som är 
fyllt av Pyro-delar. I köket hänger 
både skärbrädor, en kaffekvarn och 
kryddställ och i ett välfyllt vitrin-
skåp i vardagsrummet finns bland 
annat ett stort antal tallrikar, ugns-
formar, salt- och pepparkar, såskan-
nor, äggkoppar, uppläggningsfat, 
citronpress och smörbyttor.

– Jag har köpt en barnservis 
också, den är det dyrsate jag har, 
säger Ingemar.

Han visar även stolt upp den enda 
servettpaketen han sett med det 
speciella Pyro-mönstret. 

– Jag använder det mesta själv, 
framför allt formarna, avslöjar 
Ingemar.

Hans hustru Britt, som gick bort 
för ett par år sedan, samlade på kaf-
fekannor. Så det ståtar ett 50-tal 
kaffekanor i porslin runt om i huset 
också.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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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.  
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Lös Melleruds Nyheters julkorsord 
3 personer vinner 4 trisslotter var. Sänd in lösningen senast den  

8 januari 2018 till Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 Mellerud. 

Märk kuvertet ”Julkorsord”.

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

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

Postnr: .................................................................................

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

Lösning: ........................................................................................

Lös Melleruds Nyheters Barnkorsord 
Var med och tävla om 3 st presentkort á 100:- på Lekia. Sänd in lösning-

en senast den 8 januari 2018 till Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 

30 Mellerud. Märk kuvertet ”Barnkorsord”.

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

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

Postnr: ...................................................................................................

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

Lösning: ..................................................................................................



MELLERUDS NYHETER28 ONSDAG 20 DECEMBER 2017

IFK Vänersborg

Hammarby
Torsdag 28 december
Matchstart kl. 19.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

IFK Vänersborg

TB Västerås
Onsdag 20 december
Matchstart kl. 19.00

Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

Glädje över fler etableringar på Nuntorp

Göran Holmberg från Dinglegymnasiet informerade om planerna på att starta utbildningar på Nuntorp med 
start höstterminen 2019.

Så här ser det ut i Västra Götalandsregionen nu...

... och så här blir det med ”Gröna Klustret Dalsland”.

Serviceverkstad till Nuntorp
Andrésen Maskin blir 
den andra aktören som 
etablerar verksamhet på 
Nuntorp. I mars startar 
företaget upp en service-
verkstad i en av byggna-
derna på området.
– Vi startar upp med en an-
ställd, men kommer att öka 
till två eller tre fasta service-
tekniker på sikt. Till en bör-
jan lånar vi in från Udde-
valla och vi har alltid 
möjlighet att ta in rutinerad 
personal till äldre maskiner. 
Vi har en bred kompetens,  
det är ju lång livslängd på 
traktorer, säger Urban Lag-
néus, vd hos Andrésen Ma-
skin AB i Uddevalla.

Andrésen Maskin har ett 
förflutet i Brålanda men har 
de senaste åren inte funnits 
på plats i Dalsland. Att nu 
vara tillbaka på slätten är 
något som känns viktigt för 
företaget och signaler kom-
mer från kunder som tycker 
detsamma. 

– Det är roligt för oss att 
vara tillbaka och roligt för 
Nuntorp att det blir verksam-
het här. Det är en inspire-
rande miljö att etablera sig i, 
här satsas det friskt och här 
vill man vara med, säger 
Urban Lagnéus.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Håkan Petersson, säljare hos Andrésen Maskin och Richard Petersson 
som kommer att jobba i serviceverkstaden som öppnas på Nuntorp. Här 
var de på mötet om Gröna Klustret Dalsland på Brålanda Vandrarhem.

I torsdags kväll var det 
åter dags för möte med in-
formation om hur arbetet 
fortgår i förstudien kring 
Gröna Klustret Dalsland. 
Detta var det andra, så 
kallade grindmötet och 

mycket positivt förmed-
lades. 

Mötets mål var att få klar-
tecken att gå vidare i projek-
tet och så blev det. En verk-
lighet där Nuntorp blir ett 

levande  centrum för gröna 
näringar och gymnasieskola 
igen, blir allt mer handfast.

Projektgruppen redogjor-
de för vad man gjort sedan 
förra mötet och det var en 
diger lista som vittnar om 
fliten hos alla engagerade.

Många möten 
Det handlade om en rad mö-
ten, de flesta väldigt positiva, 
bland annat med Fyrbodal 
och med kommunpolitiker i 
Trollhättan, Vänersborg, 
Mellerud, Bengtsfors och 
Dals Ed. Med Hushållnings-
sällskapet, Dinglegymna-
siet, Nyföretagarcentrum 
och Swedbank. 

Ett möte med Västra Göta-
lands regionutvecklings-
nämnd var inte lika odelat 
muntert enligt projektleda-
ren Lars-Göran Berg, som 
dock delar projektgruppens 
uppfattning att detta kommer 
att förändras med tiden. Det 
som planeras på Nuntorp lig-
ger nämligen helt i linje med 
regionens fastslagna strategi 
att förutsättningar för gröna 
näringar ska vara starka, att 
utvecklingsarbetet ska bidra 
till ökad innovationsförmåga 
och att regionala kluster ska 
prioriteras.

Klustret tar form
Det planerade klustret börjar 

ta form redan nu. Förutom att 
Swedish Agro Machinery 
etablerat sig på Nuntorp, 
kommer nu Andrésen Ma-
skin att öppna verkstad på 
området. Och Dinglegymna-
siets planer på att utöka sin 
verksamhet till att innefatta 
en gymnasieutbildning i 
lantbruk och häst på Nuntorp 
tar allt mer form. Göran 
Holmberg informerade om 
planerna som, om de går i lås, 
innebär att Nuntorp kan fort-
sätta sin långa tradition som 
utbildningsort inom de gröna 
näringarna. 

Ansökan om att få starta 
skickas till skolinspektionen 
i januari. Går allt som tänkt 
kan skolan starta hösttermi-
nen 2019. 

Personal behövs
En reell bild av ett kluster 
växer fram och redan nu kan 
projektgruppen slå fast att 
det mycket snart behövs en 
personalstab bestående av en 
utbildningssamordnare och 
en projektsamordnare på 
plats. Det betyder att det re-
dan nu behövs kapital, både 
för att stötta Dinglegymna-
siets ansökan och till de 
samordnare som redan nu 
behövs i det blivande klustret 
för att driva det framåt. 

I förstudien har man kom-
mit fram till att en ekonomisk 
förening, plus att aktiebolag 
är den bästa organisations-
formen för Gröna Klustret 
Dalsland. Det kapital som 
behövs mycket snart är 
600 000 kronor.

40 arbetstillfällen2019
Mål som satts upp från nu 
och framåt är att skapa ett 
kluster med aktörer inom 
utbildning, forskning/ut-
veckling och kommersiella 
verksamheter som i decem-
ber 2018 överstiger tolv till 
antalet.

Att ha genomfört minst tre 
seminarier på Nuntorp under 
2018.

Att ha startat och genom-
fört minst tio kurser eller 
utbildningar fram till decem-
ber 2019.

Att antalet arbetstillfällen i 
klustret överstiger 40 perso-
ner i december 2019.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se
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STOR KAMPANJ 
PÅ LAGERBILAR
SPARA UPP TILL 164.000 KR

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

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

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

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

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

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

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

Trollhättan • Uddevalla

17-årige målvakten 
byter klubb
FOTBOLL 
Wictor Larsson, fostrad 
i Melleruds IF, byter nu 
klubbadress. Sent på fre-
dagskvällen stod det klart 
att målvakten kommer att 
spela för Åsebro IF kom-
mande säsong på Rudevi. 
Melleruds IF tog tillbaka 
keepern Fredric Johansson 
från Vänersborgs IF, samti-
digt lämnade unge Wictor 
Larsson för Åsebro. Målvak-
ten hoppas få speltid i divi-
sion 5, där Åsebro IF spelar.

– Nu vill jag fokusera på 
fotbollen och min utveck-
ling. Åsebro ställer upp och 
kommer att se till att jag ut-
vecklas. Jag har en målsätt-
ning att vara med i toppen 
och kriga, men sedan får ti-
den utvisa hur det går, berät-
tar Larsson.

Det var under frimånadens 
absolut sista timmar som 
övergången blev klar, en 
övergång Åsebros tränare 
Per Aronsson är glad över.

– Detta är jättetrevligt, bra 
med en ung kille som är på 
gång framåt. Det är ju brist 
på målvakter i Dalsland, så 
det är roligt att han kommer. 
Wictor har ju spelat i femman 
förut, så nu får han ett år till 

17-årige Wictor Larsson byter nu 
klubbmärke på bröstet, när han 
lämnar moderklubben för Åsebro 
IF. Foto: Melleruds IF.

Fredric återvänder till MIF
FOTBOLL 
Målvakten Fredric Jo-
hansson återvänder till 
Melleruds IF efter en fyra 
månader lång sejour i 
division 2-klubben Vä-
nersborgs IF. Johansson 
skrev på under fredags-
eftermiddagen på för sin 
gamla klubb.
Fredric Johansson är klar för 
MIF. Det stod klart under fre-
dagen att den före detta lag-
kaptenen återvänder till ny-
komlingarna i division 3. 

Tidigare under året agera-
de han målvaktstränare i 
MIF, efter att ha lagt skorna 
på hyllan efter förra året. 

Men i slutet av augusti hörde 
division 2-klubben Väners-
borgs IF av sig, då man var i 
akut behov av målvakt, ett 
erbjudande Johansson inte 
kunde tacka nej till. 

Därmed drog han på sig 
målvaktshandskarna igen 
och comebacken blir längre 
än så. 

Nu vill han konkurrera om 
en plats i startelvan 2018, i 
division 3.

Allt kan hända
– Det känns väldigt kul. Mel-
lerud har redan en duktig 
målvakt, så jag kan komma 
in helt utan press och börja 

bygga upp fysiken och spelet 
igen. Säsongen är lång och 
det behövs målvakter, allt 
kan ju hända, berättar 
27-åringen.

Trots sina år i klubben i 
division tre och fyra, så kän-
ner inte Fredric att han har en 
given plats, varken mellan 
stolparna eller att få tillbaka 
kaptensbindeln.

– Jag känner att jag går in 
som andraval, men sedan får 
man träna och göra sitt bästa. 
Tror inte det finns någon i 
laget som har en given plats, 
utan man får prestera på trä-
ning för att få spela. Sedan 
kommer Sebastian (Hed-
lund) att vara kapten i år, det 

Målvakten Fredric Johansson, 27 
år, återvänder till Melleruds IF från 
Vänersborgs IF för att konkurrera 
om att vakta målet i division 3 kom-
mande säsong.

SPORT

att utvecklas. I Åsebro finns 
redan målvakten Thomas 
Mattsson som vaktade buren 
under föregående säsong. Nu 
blir det konkurrens på den 
positionen. 

– Det blir konkurrens, vil-
ket är bra. Mattsson är gam-
mal i gemet och takterna 
sitter i, så jag hoppas de kan 
hjälpas åt. Alltid bra att ha två 
målvakter, det är bra för trä-
ningarna om inte annat, be-
rättar huvudtränaren Arons-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Det blev en förkrossande 
förlust för Melleruds IBK 

SLUTRESULTAT
Dingle AIK – 

Melleruds IBK
20-4 (6-1, 5-2, 9-1)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar, MIBK:
Ove Zetterström, 2
Argjend Mollapolci, 1
Jesper Larsson, 1

Giants överkörda av serieledarna
spelare, berättade tränaren.

I andra perioden kom yt-
terligare två mål från gäs-
tande MIBK genom Argjend 
Mollapolci och Ove Zetter-
ström, men hemmalaget 
gjorde ytterligare fem. 

I tredje vann Dingle perio-
den med 9-1 mot ett tröttkört 
Mellerud, som nu får ta nya 
tag efter julledigheten. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

tror jag absolut, berättar 
målvakten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Giants som släppte in 20 
mål borta mot seriele-
darna Dingle AIK. Hemma-
laget avgjorde matchen 
redan i första perioden, 
mot ett MIBK med bara 
tio spelare medresta.
Med en numerärt svag trupp 
reste Mellerud till Dingle på 
lördagen för att möta seriele-
darna Dingle AIK. Gästerna 
från Dalsland blev snabbt 
varse att motståndarna var 
bättre för dagen, samtidigt 

som det bara fanns två kedjor 
att gå runt på.

– Vi vill bara lägga detta 
bakom oss, sade tränaren 
Christian Ragnevi efter 
matchen.

Mellerud släppte in match-
ens första boll redan efter 64 
sekunder, men strax före 
paus kunde Ove Zetterström 
reducera till 1-6, assisterad 
av Mikael Lind.

– Vi möter ett bra lag och 
de kämpade. Över halva 
matchen hade vi bara åtta 



MELLERUDS NYHETER30 ONSDAG 20 DECEMBER 2017

Variationsrik julshow hos MeRK
Inför tredje advent ar-
rangerade Melleruds Rid-
klubbs ungdomssektion 
traditionellt sin julshow. 
Här bjöds på änglaritt 
såväl som ridande tomtar 
och naturligtvis lucia till 
häst.
Lagom till snöovädret på 
lördagseftermiddagen var 
det dags för MeRK:s jul-
show. Medan flingorna föll 
utanför ridhuset på Rears-
byn, visades ett varierat 

program upp. Ena stunden 
lugnt och stilla och nästa 
stund fartfyllt och spännande 
och med självaste Tomten 
som speaker.

Inledningsvis bjöds på 
änglaritt som följdes av en 
liten käpphästdressyr. 

Härefter var det dags för en 
spegelritt där två fjordhäs-
tarna Tuva och Duva visades 
upp i ett lättare dressyrpro-
gram av Evelina Olsson och 
Eirin Nyqvist.

Elin Brorssons hund Grabben drar familjens yngsta.  

Årets lucia Marie Wall Vedin sitter tryggt i sadeln på Charmas.

Stafett 
Tre islandshästar intog sedan 
manegen tillsammans med 
shetlandsponnyn Lilleman. 
Nu var det dags för stafett 
och man bildade två lag. 
Anna Lunddal, Sanna Torup, 
Emma Zackariasson till häst 
och Tomten med Lilleman 
vid hand stod för denna upp-
visning.

Noswork och luciatåg
Innan det var dags för kväl-
lens luciatåg visade Melle-
ruds Brukshundsklubb upp 
noswork, en ny tävlingsgren 
för hundar. Elin Brorson 
lotsade och förklarade för 
publiken. Här gällde det för 
hundarna att söka upp och 
sedan markera, genom hitt-, 
nos- eller frysmarkering.

Lucian Marie Wall Vedin 
red sedan in på ponnyn Char-
mas med sitt följe av både 
tärnor och tomtar. De fram-
förde en rad traditionella lu-
ciasånger och naturligtvis 
fanns ”Staffan stalledräng” 
med i den här repertoaren.

 Hela programmet avsluta-
des med ytterligare en fart-
fylld stafett till häst.

– Jätteroligt att det blev lite 
publik här ikväll, säger Eve-
lina Olsson, ordförande i 
ungdomssektionen. 

 – Redan i oktober började 
vi med planeringen och se-
dan har vi övat och tränat på 
allt förutom stafetterna. De 
fick ju bli som de blev, avslu-
tar hon med ett skratt.  

 Ing-Marie Norrman

Köpet av annexet är klart

Klubbchefen Pär Söderlund framför vindskydden på rangen, innan de 
var färdigbyggda.

GOLFSPORT 
Golffastigheter i Mellerud 
AB har köpt annexet med 
bed and breakfast intill 
golfrestaurangen. Pap-
peren skrevs i fredags. 
Här ska det bli kansli och 
shop. Duschar och om-
klädningsrum för boende 
och gäster kommer att 
renoveras. 
Den tidigare ägaren hyrde ut 
rum i annexet som B&B, 
dessa rum kommer att finnas 
kvar och hyrs då ut av Mel-
leruds golfklubb.

– Nu planerar vi att reno-
vera och iordningställa ett 
kansli och shop. Dessutom 
ska omklädningsrum och 
duschar för våra gäster och 
boende renoveras upp. Klub-
ben kan erbjuda boende för 
de gäster som vill övernatta. 
Det  höjer standarden och 
anläggningen blir mer attrak-
tiv, säger Jörgen Pettersson, 
driftsansvarig på Golffastig-
heter i Mellerud AB.

Arbetet startar i mitten av 

Tre guld till 
Alexander 

BADMINTON 
Lördag och söndag 16-17 
december avgjordes bad-
mintontävlingen Carlstad 
Open i Karlstad. Alexander 
Strandberg från Brålanda 
hade en framgångsrik helg 
och vann samtliga klasser 
han ställde upp i.
I herrsingel U15 blev det 
vinst efter en tresetare mot 
förstaseedade Erik Persson 
från BK Falan. Siffrorna blev 
18-21, 21-13, 21-15.

I mixed U15 blev det vinst 

tillsammans med Julia Jons-
son, BMK Stinget. Paret 
mötte förstaseedade August 
Tistad Falu BK/Frida An-
dersson, Racket Alingsås. 
Siffrorna blev 21-16, 21-12.

I herrdubbel U17 spelade 
Alexander med David Eke-
lund från Mariestad och 
kammade hem segern mot 
Victor Ängsås/Isak Barksjö, 
Falu BK.

Nu återstår endast en täv-
ling för året och det är Nyårs-
smällen i Trollhättan.

Alexander Strandberg här tillsammans med Julia Jonsson, BMK Stinget. 
Det blev vinst i mixed U 15.

Fiffen värvar tillbaka 
duo från rivalerna

 Hampus Boman återvänder till 
moderklubben Frändefors IF och 
hoppas där få en skadefri säsong. 
Foto: Frändefors IF.

FOTBOLL 
Frändefors IF tappade 
inför förra säsongen Ham-
pus Boman och Stefan 
Flood till lokalrivalerna 
Brålanda IF. Nu återvän-
der duon till de röd-svarta 
som slutade trea i division 
5.
Frändefors värvar från riva-
lerna Brålanda, där varken 
22-årige Hampus Boman 
eller 20-årige Stefan Flood 
fick speciellt mycket speltid 
förra året. 

För Bomans del var det 
skador som ställde till det 
och begränsade hans speltid 
innanför de vita linjerna i den 
grön-vita dressen.

– Jag bröt tån på försä-
songen, sedan lossnade en 
benflis i ankeln och sedan 
opererade jag axeln i augusti, 
så jag fick väl aldrig en ärlig 
chans. Ankeln och foten 
finns det känningar i fortfa-
rande, men axeln håller på att 
bli bättre. Jag ska nog kunna 
bli hel till seriestart, berättar 
Boman som nu återvänder 
till moderklubben.

Anfallaren skolades om till 
mittback när han kom till 

Brålanda, en position han 
snabbt började föredra de tre 
matcher han spelade förra 
säsongen.

– Har spelat forward i 
Frändefors alla säsonger, 
men jag gick ner som mitt-
back när jag kom till Brå-
landa och det funkade väldigt 
bra det lilla jag spelade, be-
rättar Boman som hoppas att 
klubben snabbt får in en ny 
tränare, efter Suad Hassani 
som tackade för sig tidigare 
i höstas.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inställd match håller 
segersviten vid liv

HANDBOLL 
Melleruds HK är ännu 
obesegrade. Lördagens 
match mot Hovdamerna 
ställdes in, då gästerna 
lämnade återbud sent, 
vilket innebar seger för 
MHK på WO. 
Matchen vanns med 10-0, ett 
standardresultat vid Walk 
over. 

– Jag tycker det är otroligt 
viktigt att man inte lämnar 
återbud till matcher som ska 
spelas även om man är lite få 
spelare, och förbundet tycker 
samma som jag, berättar da-

mernas tränare, Johan Eriks-
son.

Lämnar ett lag WO två 
gånger under samma säsong 
utesluts man från seriespelet, 
något man får hoppas att 
Hovdamerna slipper. 

Nu väntar ledighet för da-
merna fram tills 2018, där 
första matchen spelas på 
bortaplan mot just Hovda-
merna. Därmed går Melle-
ruds handbollsklubb på le-
dighet som serieledare, ännu 
obesegrade efter sju matcher.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

januari, samtidigt drar reno-
veringen av de befintliga 
parhusen igång. Det är tolv 
stycken lägenheter som ska 
hyras ut framöver. Något 
färdigt inflyttningsdatum 
finns i dagsläget inte.

– Till våren ska vi även 
titta på utemiljön vid fastig-
heterna, tillägger Pettersson.

Melleruds golfklubb kom-
mer att hyra lokalerna av 
Golffastigheter i Mellerud 
AB.

Vindskyddet klart
Vindskyddet vid rangen står 
klart. För tillfället håller man 
på att dra in el.

– Tidigt i vår installerar vi 
en ny bollmaskin. Det blir 
lite nya mattor och nya rang-
ebollar. Nu schaktar vi vid 
maskinhallen för att göra en 
ny parkering, den ska grusas 
till våren. Då får vi in 40-50 
bilar. Vi bygger också ut 
husbils- och husvagnsparke-
ringen, berättar klubbchefen 
Pär Söderlund.

I anslutning till husbilspar-
keringen ska en klubb- och 
vagnstvätt sättas upp, efter-
längtat av många spelare. Pär 
nämner också en ny latrin-
tömning och rent vatten di-
rekt från maskinhallen till 
den nya bolltvätten – inte 

vatten från dammen som ti-
digare.

– Vi gör allt vi kan och 
orkar nu, det är full fart, kon-
staterar Pär.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. 
Vi köper redan en stor del av virket 
lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja 
ett långsiktigt och hållbart samarbete med 
oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål – Mellerud  
Tel. 0702-29 21 71

Anton Johansson  
Bäckefors  
Tel. 0705-94 68 31

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

STORGATAN 10, MELLERUD

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

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

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

JULLUNCH

tors 21/12-fre 22/12

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

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

KLUBBNYTT

Damerna knockade av serieledarna

Amanda Jonasson hade pigga ben 
matchen igenom mot IFK Udde-
valla, men lyckades inte näta för 
sitt Åsebro/Brålanda. Foto: Åse-
bro/Brålanda.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

IFK Uddevalla
0-9 (0-5) 

RFL Norra Götaland
Målskyttar:
1’ 0-1 Hanna Österberg
2’ 0-2 Sandra Bagger
3’ 0-3 Mathilda Eljas
10’ 0-4 Sandra Bagger
19’ 0-5 Sandra Bagger
32’ 0-6 Sofia Thorsén
33’ 0-7 Anna Holmqvist
34’ 0-8 Mathilda Eljas
37’ 0-9 Maja Olofsson

FC Mellerud hakar på serieledarna
FUTSAL 
Futsal Club Mellerud tog 
en planenlig seger på hem-
maplan mot Afghanska FC 
med 6-4. Segern var aldrig 
hotad trots att gästerna 
såg till att göra drabb-
ningen jämn.
Mellerud hakar på Lidkö-
ping United i toppen av ta-

bellen, med ännu en seger. 
Laget som tidigare bara för-
lorat mot Vara, vann med 6-4 
efter en 3-1-ledning i paus.

Tvåmålsskytten Simon 
Schullström tyckte att det 
finns saker att förbättra i se-
germatchen.

– Vårt försvarsspel har 
förbättrats den senaste tiden. 
Sedan slarvar vi lite offensivt 

då vi har ett antal lägen mot 
målvakten, där vi väljer att 
skjuta istället för att passa, 
säger han.

Schullström, som var ska-
dad i förra matchen, som man 
förlorade, såg till att ta led-
ningen i Rådahallen redan 
efter två minuter. 

Afghanska kvitterade kort 
därefter, men Nevzad Dulo-

Simon Schullström gjorde två av målen i segermatchen i Rådahallen mot 
Afghanska FC i futsalens division 1. Foto: Marcus Ek/Arkivbild.

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 
Afghanska FC
6-4 (3-1)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar:
2’ 1-0 Simon Schullström
6’ 1-1 Sharif Mahmodi
11’ 2-1 Nevzad Dulovic
17’ 3-1 Kreshnik Bytyqi
21’ 3-2 Sharif Mahmodi
24’ 4-2 Florijan Fejzulovic
26’ 4-3 Hossein Ahmad
30’ 5-3 Florijan Fejzulovic
32’ 6-3 Simon Schullström
39’ 6-4 Mostafa Khawari

vic återgav FCM ledningen. 
Kreshnik Bytyqi utökade 
sedan till 3-1 lagom till paus-
vilan.

– Vi gjorde det vi skulle, en 
dag på jobbet och tre poäng, 
sade huvudansvarige Valon 
Gashi.

Nu väntar juluppehåll för 
Mellerud som har dubbla 
bortamatcher på trettonda-
gen. Då möter man IFK 
Lindesberg och Afghanska 
FC på nytt. 

På söndagen står Hallsta-
hammar för motståndet i en 
viktig helg för Mellerud som 
kommer avgöra serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda gästa-
des av serieledarna IFK 
Uddevalla i Rådahallen i 
söndags. Mitt i julstöket 
bjöd IFK på en smällka-

ramell som hemmalaget 
snällt fick ta emot, i 
0-9-förlusten.
Åsebro/Brålanda kommer 
att få kämpa om andraplatsen 
i årets regionala seriespel, 
där IFK Uddevalla kommer 
att bli för svåra att rå på.

Serieledarna har sex raka 
segrar, bara nio insläppta mål 
men 63 gjorda framåt. Detta 
visade man upp i Rådahallen 
där man besegrade hemma-
laget med 9-0. Trots detta 
kunde Åsebro/Brålanda 
skaka om i grytan mot slutet, 
dock utan utdelning.

– Vi är inte med i matchen 
alls, i första halvlek tittar vi 
på bollen och följer den, be-
rättar huvudtränaren Morgan 
Jacobsson, vars lag låg under 
med 0-3 redan efter tre minu-
ter.

I paus stod det sedan 0-5 
till gästerna, men i andra 

halvlek blev det något bätttre.
– Jag tycker vi börjar 

bättre i andra, men vi får 
ingen utdelning. De har en 
bättre rörlighet och pressar 
oss hårt. Då blir vi osäkra och 
vågar inte följa med i anfal-
len, det sätter sig i huvudet, 
berättar Jacobsson som öns-
kade att laget hade vågat lite 
mer.

– Vi hade kunnat vara mer 
offensiva när vi äger bollen, 
men de är duktiga, bara att 
gratulera dem, säger Jacobs-
son.

Mot slutet av matchen, vid 
ställningen 0-8, klev hem-
malaget på mer och skakade 
Uddevalla. Åsebro/Brålanda 
kom till flera avslut, bland 
annat genom Sandra Peters-
son Jacobsson och Amanda 
Jonasson, men man lyckades 
inte spräcka nollan.

Nu väntar uppehåll även 

för Åsebro/Brålanda, som 
inte har seriematch igen för-
rän första helgen i det nya 
året. Då blir det en resa till 
Göteborgs norra skärgård för 
att möta IFK Björkö.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ÅIF värvar in spännande duo
jen och jobbet om jag spelar 
i en klubb närmare. Jag hade 
inte bestämt mig för vilken 
klubb jag skulle spela för, 
förrän jag började jobba med 
assisterande tränaren Mi-
chael ”Svea”: Då bestämde 
jag mig för att följa med ho-
nom till Åsebro, berättar den 
offensiva yttern.

Johan Larsson, från Mel-
leruds IF, återvänder till 
moderklubben Åsebro efter 
en handfull säsonger i vit-
blått. Den 20-årige försvara-
ren har även han hunnit med 
en träning med laget.

– Johan är en stabil back-
linjespelare. Det är alltid gott 
att få in försvarare, en bra 
position att ha konkurrens 
på, berättar Aronsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Shaip Bajrami lämnar moderklub-
ben för Åsebro IF. Här har han 
precis gjort mål på Kroppefjälls 
IF i årets derby. Foto: Marcus Ek.

Försvararen Johan Larsson åter-
vänder till sin moderklubb Åsebro, 
efter några säsonger i Melleruds 
IF. Foto: Melleruds IF.

FOTBOLL 
Åsebro har sett till att stär-
ka upp truppen, de sista 
dagarna på frimånadens 
fönster. Från seriekon-
kurrenterna Bäckefors IF 
värvas Shaip Bajrami och 
från Melleruds IF kommer 
Johan Larsson.
Duon som Åsebro värvar in 
blir ett bra komplement till 
nuvarande trupp där samtliga 
ser ut att bli kvar även nästa 
säsong. 

Bajrami har tidigare varit 
spelande tränare i Bäckefors, 
men testar nu vingarna på 
Rudevi.

– Det är aldrig fel att få in 
rutin, även om vi redan har 
en del av den varan. Han har 
sett kvick och pigg ut, kom-
mer bli roligt att se hur han 

utvecklas, berättade tränaren 
Per Aronsson om 34-åringen 
efter första träningen med 
laget.

Bajrami själv ser fram 
emot att spela för den nya 

klubben, trots att han var med 
och tog upp Bäckefors till 
division 5.

– Det är tråkigt att lämna 
moderklubben, samtidigt är 
det lättare för mig med famil-
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Ahlstrom-Munksjö Paper AB i Billingsfors söker

Eldare till Sodapannan inom
Massaproduktionen (Ref. Eld)
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provan-
ställning och innebär övervakning av process och operativ drift, 
provtagning, kontrollrundor och visst förebyggande underhåll av 
produktionsutrustningen ingår i arbetet.
Utvecklingsmöjligheter i form av kompetenshöjande utbildning 
samt deltagande i projekt kan bli aktuellt. 
Vi tillämpar delvis storhelgsdrift och gällande arbetstid är kontinu-
erligt treskiftsarbete.
Kvalifikationer
Vi ser att du är ansvarsfull, flexibel och ordningsam samt har 
förmåga att arbeta självständigt. Du är helt öppen för vidare-
utveckling och förändring samt förstår att arbeta med ständiga 
förbättringar. Du bör ha någon typ av processteknisk utbildning, 
vi ser helst att du har någon form av utbildning för operativ drift 
av pannor, vana av PC baserade styrsystem och ha erfarenhet från 
arbete med trycksatta ångpannor.
Har du certifikat för Sodahusoperatör är detta meriterande.
Kontakter för info om tjänsten
Produktionsledare Frank Hagman via e-post: frank.hagman@
ahlstrom-munksjo.com eller Produktionschef Donald Holmgren tel: 
070-524 72 98. 

Ekonomiassistent (Ref. Eko)
Tjänsten avser heltid och visstidsanställning under perioden 
180102-181130.
Arbetsuppgifter
I huvudsak ska du administrera leverantörsfakturor, med avseende 
på kontering. I tjänsten ingår även avstämning av kund- och leve-
rantörsbetalningar, momshantering, samt viss rapportering.  
Kvalifikationer
Vi ser du är självständig och ansvarsfull, har ett utpräglat ord-
ningssinne samt en stor portion flexibilitet och ett positivt synsätt.
Du kommer att ingå i ekonomiteamet och du får ett bra stöd från 
ledning och kollegor. 
Du har minst ekonomisk gymnasieutbildning och gärna några års 
erfarenhet av liknande arbete. Har du dessutom arbetat i ekonomi-
systemet IFS är det till stor fördel.
Vill veta mer om tjänsten?
Kontakta Ekonomichef Fredrik Jacobsson på tfn: 0531-37 614.

Medarbetare till Customer Service (Ref.CS)
Vi söker en medarbetare till vårt team, med uppgift att handlägga 
inkomna order för Tunnpappersmarknaden. Arbetet innebär att 
ansvara för orderflödet från specifika kunder. Tjänsten avser heltid 
och tillsvidareanställning, som inleds med provanställning.
Arbetsuppgifter
• Att ta del av och samordna det totala orderbehovet, tillsammans   
 med Tunnpappersteamet, i form av försäljning i kombination  
 med tillgänglig produktionskapacitet. 
• Att säkerställa och konsekvent jobba mot nyckeltal och hög  
 prestanda. 
• Att ta del av försäljningsplaner från kund, och deras prognoser. 
• Att säkerställa att uppgifter är korrekta och tillgängliga i nöd-
 vändiga verktyg (t.ex. uppdatering av priser och kundin-
 formation).
• Att bygga och upprätthålla effektiva kundrelationer.
• Förstå produkt och servicefunktioner och värdera dem till pris- 
 sättning.
• Säkerställa kundnöjdhet tillsammans med säljavdelningen.
• Att följa kundens betalningsbeteende.
• Ta hand om fakturering samt exportdokument så som Kreditbrev,  
 Försäkring, B/L-dokument etc.
Kvalifikationer:
• Dokumenterad marknadsutbildning eller likvärdigt.
• Omkring 3 års erfarenhet inom Kundservice, eller tillverknings/ 
 process industri.
• Hög ansvarskänsla, samt målinriktad och proaktiv inställning.
• Förmåga att arbeta effektivt, tillsammans med teamet, och även  
 samarbete inom AM-guppen.
• Förmåga att nätverka och skapa goda relationer.
• Bra på att kommunicera, lösa problem, och tänka kreativt.
• Flytande engelska.
Vill veta mer om tjänsten?
Kontakta Pernilla Ljung, Supply Manager Thin Paper,
e-post: pernilla.ljung@ahlstrom-munksjo.com eller
telefon: 070 512 06 31

Ansökan
Vill du ansökan någon av tjänsterna, skicka personligt brev och cv 
senast 171231 till: helen.oder@ahlstrom-munksjo.com
OBS! Ange referens för den tjänst du söker i ämnesraden i mailet.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som 
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I 
vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbas-
papper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, 
förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål 
och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 
miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie 
är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 
1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö 
Oyj. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. 
levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper till stålindustrin och impregne-
rat papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverteringskunder. 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

VI SÖKER SERVICEMEKANIKER 
Ditt  arbete kommer huvudsakligen bestå av att  serva och repa-
rera lantbruksmaskiner men även park- och grönytemaskiner. 
Du ska kunna hantera högt tempo, vara självgående, noggrann, 
ordningssam, en lagspelare, fl exibel och ha stort kundfokus.
Vi erbjuder dig ett  omväxlande arbete med mycket frihet under 
ansvar. Vill du vara med i ett  marknadsledande TEAM, sök jobbet!
UPPLYSNINGAR
Andreas Broberg, Serviceansvarig 0530-404 45

LÄS HELA ANNONSEN PÅ WWW.AXIMA.SE

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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:                                                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

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:-

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

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

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.51 - 23 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. 51 – 23 december

05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
09.25 Go'kväll
09.55	 Uppfinnaren	-	julspecial
10.35 Fälldin
11.35 Barn till salu
11.40 Bye bye Sverige
12.40 Det sitter i väggarna
13.40 Allt för Sverige
14.40 Engelska Antikrundan
15.30 Matiné: Den store Rupert
17.00 Strömsö
17.30 Tolv ting om Finland
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
21.00 Jills veranda
22.00 Min revolution 1917
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
11.30 Liv och Horace i Europa
12.00 Rapport
12.05 Smaker från Sápmi
12.35 Human - bakom 
 kulisserna
13.25 Nobel 2017: Snillen 
 spekulerar
14.25 Konsert: Mozart och 
 Schubert
15.00	 Östersjöfinnarna
15.30	Med	hjärtat	i	Kurkkio
16.00 Rapport
16.05 Vetenskapens värld
17.05	 Jddra	med	dn	hjrna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: Courchevel
19.30	Med	hjärtat	i	Kurkkio
20.00 Liv och Horace i Europa
20.30 Smaker från Sápmi
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00	 Julsmyckad	fjällstig
18.05 Övergivna rum
18.25 Historiens dödsfällor
19.25 Färgernas hemligheter
20.15 Flykten till vildmarken
21.00 Seriestart: Designa din 
	 hjärna
22.00 Yogananda - En gurus 
 livsverk
23.25 Tigern - med dold kamera
00.20 Kallt blod, heta känslor
01.10 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Liv och Horace i Europa 
 - den nya resan - tecken-
 språkstolkat
21.30 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
22.30 Plus
23.00 I Dickens magiska värld
00.00	 Uppfinnaren	-	julspecial
00.40	 Första	dejten	-	syntolkat
01.40 På spåret - syntolkat
02.40 Läkarkandidaterna
03.10 Nattsändningar

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
14.25	 Leilas	söta	jul
14.55 Mercur
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Jul med Ernst
17.50 Mandelmanns gård
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 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
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.39 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

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
11.30 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 Max Payne
23.05 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
01.35 Cops
02.30 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.35 Family guy
04.20 American dad
04.45 Community

05.00 Soffsurfarna
05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
09.25 Go'kväll
09.55 Uti bögda
10.10	 Första	dejten
11.10 Dokument inifrån
12.10 Det sitter i väggarna
13.10 Jul hos Claus
13.20 Skicross: Världscupenn
15.00 Strömsö
15.30 Jills veranda
16.30	 Sjögren	sjunger	Sinatra
17.30 Natur så in i Norden
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 Nattsändningar

05.00 Rapport
11.30 Läkarkandidaterna
12.00 Rapport
12.05	 Vinterljuset
12.35 Dox: Human
14.50	 Timmerflottning	i	Glomma
15.00	 Östersjöfinnarna
15.30	Med	hjärtat	i	Kurkkio
16.00 Rapport
16.05 Korrespondenterna
16.35 Liv och Horace i Europa
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 Via ferrata i Norge
19.00	 Söka	ljus
19.30	Med	hjärtat	i	Kurkkio
20.00	 Kortfilm	på	årets	kortaste	
 dag!
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20	 Kortfilm	på	årets	kortaste	
 dag!
23.20 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Munkrepubliken 
 Athos
19.15 Pumans okända liv
20.05 Seriestart: Vita huset 
 inifrån
21.00 Tigern - med dold kamera
21.55 Krokodilens återkomst
22.40 Yogananda - En gurus 
 livsverk
00.05	 7	miljoner	steg	längs	Nilen
00.55 Arkeologerna

21.00 När kemin stämmer
21.40 100% vaken
03.00 Kvalitet - syntolkat
03.30 Kvalitet - syntolkat

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
15.00 Antiques roadshow
16.00 En plats i solen: Vintersol
16.55 Jul med Ernst
17.55	 Leilas	jul
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 Elementary
03.00 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 Gladiator
00.10 Seinfeld
01.10 Family guy
02.10 American dad
02.35 Cops
03.15 Scrubs
04.00 My name is Earl
04.20 Family guy

05.30 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Julkalendern- teckenspråk
09.25 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.20 Tolv ting om Finland
10.50 Allt för Sverige
11.50 Bye bye Sverige
12.50 Kobra
13.20 Skicross: Världscupen
15.00 Jul hos Claus
15.10 Karl för sin kilt
17.00	 En	sång	om	glädje	i	juletid
17.30 Alpint: Madonna di Campiglio
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
11.30 Läkarkandidaterna
12.00 Rapport
12.05 Kortfilm	på	årets	kortaste	dag!
14.05 Jul hos Mette Blomsterberg
14.35	 Svansjön
15.00 Livet som nysvensk
15.30	Med	hjärtat	i	Kurkkio
16.05 Hitlåtens historia - Punkrocker
16.35 Smaker från Sápmi
17.05	 Jddra	med	dn	hjrna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken, Oddasat
17.45 Uutiset, 18.00 Alpint
18.30	 En	fröjdefull	jul
18.40 Price och Blomsterberg
19.10 Hundra procent bonde
	 	-	julspecial
20.00 Dag Vag – Alltmedan 
	 stjärnorna	föds	och	dör
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder, Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45	 Den	franske	löjtnantens	
 kvinna
23.45 Min sanning: Petter Stor-
 dalen
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00	 Julsmyckad	fjällstig
18.05 Arkeologerna
18.35 Guld på godset
19.35 Med livet som insats
20.05 Teknologi i världsrekor-
	 dens	tjänst
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Att inreda ett slott
22.35 Pappa nyktrar till
23.35 Pumans okända liv
00.25 Berlin-Tokyo med bil
01.10 Iran inifrån

20.30 Alpint: Madonna di 
 Campiglio
21.40 På spåret - syntolkat
22.40 Mr. Robot
23.40 Lida
01.25 Veckans brott
02.25 Det sitter i väggarna
  - syntolkat
03.25 Kvalitet - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.35 Happy Christmas
14.20	 Leilas	söta	jul
14.55 Antiques roadshow
15.50 Jul med Ernst
16.50 Jul med Ernst
17.50 V75-klubben
17.55	 Leilas	jul
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 Jönssonligan 
 – den perfekta stöten
00.10	Maffiabröder
03.10	 Det	bitterljuva	livet

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 Simpsons
21.00 Avatar
00.20 Chaos
02.30 Cops
03.15 Scrubs
04.00 My name is Earl
04.20 Salem

05.30 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.30 Landet runt
07.00 Opinion live
07.45 Vintermagasin
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern- teckenspråk
09.15 Go'kväll
09.45 Boogaloo och Graham
10.00 Karl för sin kilt
11.50 Korta tv-historier
11.55 Kobra, Jills veranda
13.25 På spåret
14.25 Jul hos Claus
14.35 Julkonsert med norska 
 radioorkestern
15.25 Matiné: Tomte i knipa
17.05	 En	sång	om	glädje	i	juletid
17.35 Jul på Centralen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Go'kväll
18.45 Julkalendern
19.00 Sverige!
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Moraeus med mera 
	 -	julspecial
21.00 Svensson, Svensson
21.25 Grantchester
22.15 Nattsändningar

05.30 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.30 Landet runt
07.00 Opinion live
07.45 Vintermagasin
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern- teckenspråk
09.15 Go'kväll
09.45 Boogaloo och Graham
10.00 Karl för sin kilt
11.50 Korta tv-historier
11.55 Kobra
12.25 Jills veranda
13.25 På spåret
14.25 Jul hos Claus
14.35 Julkonsert med norska 
 radioorkestern
15.25 Matiné: Tomte i knipa
17.05	 En	sång	om	glädje	i	juletid
17.35 Jul på Centralen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt, Rapport
18.15 Go'kväll, Julkalendern
19.00 Sverige!
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Moraeus med mera 
	 -	julspecial
21.00 Svensson, Svensson
21.25 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.0 0Designreportage
15.10 Teknologi i världs-
	 rekordens	tjänst-
16.00 Kallt blod, heta känslor
16.50 Historiska hemligheter
17.35 Att inreda ett slott
18.20 Flykten till vildmarken
19.10	 Designa	din	hjärna
20.05 Munkrepubliken Athos
21.00 Tillbaka till bergsgorillorna
21.50 Min revolution 1917
22.45 Dokument utifrån: Gorbat-
	 jovs	sista	varning
00.15 Vita huset inifrån
01.10	 7	miljoner	steg	längs	Nilen
01.55 Berlin-Tokyo med bil

21.00 Uti bögda
21.30 Gift vid första ögonkastet 
 England
22.15 Jills veranda
23.15 Monster
00.10 Hitlåtens historia
  - Punkrocker
00.40 Nattsändningar

05.20 Köket
05.25	 Postis	Per:	filmen
06.45 Köket
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Gladiatorerna
13.00	Mandelmanns	jul
14.00 Jul med Ernst
14.55 Bonde söker fru
15.55 Enkelstöten
16.55 Lill-babs – Leva livet
17.55 Keno
18.00 Inför V75
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
19.35 Bingolottos uppesittarkväll
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Bingolottos uppesittar-
 kväll, forts
00.25 The matrix
03.10 Lady in the water

05.10 Våra värsta år
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.30 Jims värld
07.55 Jims värld
08.25 The exes
08.30 Jims värld
08.50 The exes
09.20 Simpsons
09.50 Simpsons
10.25 Simpsons
10.55 Simpsons
11.25 Amazing race: All-stars
12.25 Ink master USA
13.20 2 1/2 män
13.50 2 1/2 män
14.20 Man with a plan
14.55 NCIS: Los Angeles
15.50 NCIS: Los Angeles
16.45 Avatar
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 The expendables
23.00 Daylight
01.25 Kill Bill: Vol 2
03.40 Android apocalypse

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Studier &
Utbildning
Onsdag 17 januari

Manusstopp:
Torsdag 11 januari
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 395.000:-

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

Pris 2.790.000:- 

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

Pris 2.195.000:- 

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

PRIS 950.000:- 
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Melodikrysset v.52 - 30 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. 52 – 30 december

05.00 Sverige!, Go'kväll
06.00 Fälldin, Sverige!
08.30 Uti bögda
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern- teckenspråkstolkat
09.15 Go'kväll
09.45	 Uppfinnaren	-	julspecial
10.25 Det sitter i väggarna
11.25 På spåret
12.25 Bye bye Sverige
13.25	Moraeus	med	mera	-	julspecial
14.25 Tomten - en vintersaga
14.40 Julkalendern
15.00 Kalle Anka och hans vänner 
 önskar God Jul
16.10 Kan du vissla Johanna?
17.10 Jul på Centralen
17.30 Julbön
18.00 Rapport
18.15 Svenska tv-historier: Julkalendrar
18.45 Julkalendern
19.05	 Karl-Bertil	Jonssons	julafton
19.30 Rapport
19.50	 Bergman	och	julen
20.00	 En	underbar	jävla	jul
21.45 Julvärd 2017
21.50 Barnmorskan	i	East	End	-	julspecial
23.20 Rapport
23.25 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 European Talentshow
10.00 Carmen
10.55	 Åbo	julfred
11.10	 Finska	radions	symfoniorkester	
	 firar	hundraårsjubileet
13.15 Konsert: Kammarmusik av Nielsen 
 och Kvandal
13.45 Eurovision young dancers
15.15	 Judarna	som	skrev	julen
16.10 Rapport
16.15 Nötknäpparen
18.00 Julens berättelser
18.05 Engelska Antikrundan
19.00 Sweden International horse show
	 	-	julshow
20.00 Julkonsert
21.30	Midnattsmässa	från	Rom
23.00 Konsert: Mozart och Schubert
23.35	 Söka	ljus
00.05	 Vinterljuset

09.00 UR Samtiden
15.00	 Julsmyckad	fjällstig
15.05 Guld på godset
16.05 Flykten till vildmarken
16.50 Dox: Human
19.05	 Historiens	dödsfällor
20.05 Tigern - med dold kamera
21.00 Turkiet med Simon Reeve
22.00 Munkrepubliken Athos
22.50 Yogananda - En gurus livsverk
00.15 Pappa nyktrar till
01.15	 Iran	inifrån

21.00 Svensson, Svensson
21.25 Bananas
22.45	Moraeus	med	mera	-	julspecial
23.45 Det sitter i väggarna - syntolkat
00.45 Min sanning - teckenspråkstolkat
01.45 Liv och Horace i Europa - den nya 
 resan - teckenspråkstolkat
02.15 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
03.15 Kvalitet - syntolkat
03.45 Kvalitet - syntolkat

05.25 Lucky dog III
06.30	 Resan	till	Fjäderkungens	
 rike
07.55 Nyhetsmorgon
11.40	 Happy	feet
13.30 Diggiloo 2017
14.30 Antiques roadshow
15.30	 Leilas	söta	jul
16.00	 TV4s	julvärd
16.05	 Ett	päron	till	farsa	firar	jul
17.55 Keno
17.59	 Ett	päron	till	farsa	firar	jul,	forts
18.20	 TV4s	julvärd
18.25 Ack Värmland
18.55	 TV4s	julvärd:	Mandelmanns
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.25	 TV4s	julvärd
19.30	 Vad	blir	det	för	mat
19.55	 TV4s	julvärd
20.00 O, helga natt
21.00	 TV4s	julvärd
21.03	 Tomten	är	far	till	alla	barnen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Tomten	är	far	till	alla	barnen,	forts
23.25 En prins i New York
01.55 Nattsändningar

05.10 Simpsons
05.35 The exes
06.00 The vampire diaries
06.45 Grimm
07.30 Jims värld
07.50 Jims värld
08.20 The exes
08.45 Simpsons
09.20 Simpsons
09.50 En snut på hugget 2
11.35 K-9: PI
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 NCIS: Los Angeles
15.30 NCIS: Los Angeles
16.30 Lethal weapon
17.30 Spider-Man
20.00 Men in black
22.00 Hostage
00.20 The possession
02.05 Deuce Bigalow: European gigolo
03.30 2 1/2 män
03.50 2 1/2 män
04.10 Community
04.40 Community

05.20	 Uppfinnaren	-	julspecial
06.00 Det sitter i väggarna
07.00 Julotta
08.00 Julkonsert med norska radio-
 orkestern
08.50 Chaplin på rullskridskor
09.15 Klockan ett på natten
09.35	 Butikschefen
10.00	 Soffsurfarna
10.25	 Björn	Skifs	-	Ja,	jäklar	i	min	lilla	
 låda
13.25	Moraeus	med	mera	-	julspecial
14.25 Barnmorskan	i	East	End	-	julspecial
15.55	 Hur	smakar	en	julsaga?
16.25 Nötknäpparen
18.00 Rapport
18.15 Bergman och magen
18.20 Bröder i midnattssol
18.30	 Nordisk	julkonsert
19.30 Rapport
19.45	 H.M.	Konungens	jultal
20.00 Till minne av Gösta Ekman
21.00 Seriestart: Fröken Frimans krig
22.00 Rapport
22.05 The Holiday
00.15	 Första	dejten:	England
01.05 Köttets lustar

10.05 Julotta
11.05 Konsert: Mozart och Schumann
11.45 Nobelkonserten 2017
13.15 Världens bästa veterinär 
	 -	julspecial
14.05 Sweden International horse show
	 	-	julshow
15.05 Engelska Antikrundan
16.00 Rapport
16.05	 Jddra	med	dn	hjrna
16.15 Julens berättelser
16.20 Bergman 100 år: Ingmar Bergman 
 om Fanny och Alexander
16.30 Fanny och Alexander
21.30 Bergman 100 år: Ingmar Bergman 
	 på	Fårö	-	filmen	och	livet
22.55 Lady Chatterleys älskare
00.25	Med	hjärtat	i	Kurkkio
00.55	 Price	och	Blomsterberg	-	jul

15.00 UR Samtiden
18.00 Skatten under glaciären
18.15	 Designa	din	hjärna
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Turkiet med Simon Reeve
21.00	 Världens	fakta:	Lejon	-	hanarnas	
 kamp
21.50 Pappan och cancerdraken
22.50 Med livet som insats
23.20 Kallt blod, heta känslor
00.10 Kvinnorna som utvecklade USA
01.05 Yogananda - En gurus livsverk

21.00 Fröken Frimans krig - syntolkat
22.00	 H.M.	Konungens	jultal	-	tecken-
 språkstolkat
22.15 Barnmorskan i East End 
	 -	julspecial
23.45 Svenska tv-historier: Julkalendrar
00.15	 Kylie	Minogue	sjunger	in	julen
01.45	 Söka	ljus
02.15 Nåt måste göras - syntolkat
02.45 Nåt måste göras - syntolkat

05.00 Lucky dog – en andra chans
05.30	 Världens	roligaste	djur
06.40	 Fåret	Shaun	–	filmen
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 The goonies – dödskallegänget
14.00 Den lille prinsen
15.45 Harry Potter och de vises sten
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30	 Postkodmiljonären
20.00 Kungahuset 9-5
20.55 Sällskapsresan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Sällskapsresan,	forts
23.30 Rain man
02.20	 Ogifta	par	–	en	film	som	skiljer	sig
04.10	 Allt	för	min	syster

05.10 The exes
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 My name is Earl
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 NCIS: Los Angeles
10.25 Stargate SG-1
11.25 Spider-Man
13.50 How I met your mother
14.40 2 1/2 män
15.05 Simpsons
15.35 Simpsons
16.10 Men in black
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Men in black 2
21.45	 Hajen
00.20 The expendables
02.10 Family guy
02.40 Family guy
03.00 American dad
03.25 Cops
04.10 Community
04.35 Family guy

05.00	 Soffsurfarna
05.30	 Hur	smakar	en	julsaga?
06.00	 Nordisk	julkonsert
07.00	Moraeus	med	mera	-	julspecial
08.00	 En	sång	om	glädje	i	juletid
08.30 På spåret
09.30 Jills veranda
10.30 Till minne av Gösta Ekman
11.30 Matiné: Käre John
13.20	 Sjögren	sjunger	Sinatra:	jul
14.20	Matiné:	En	underbar	jävla	jul
16.05	 Hur	smakar	en	julsaga?
16.35	Matiné:	Lejonkungen
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Sportnytt
18.20 Meningslösa konversationer i 
	 fantastiska	miljöer
18.30 Kikki Danielsson - ett porträtt
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 En man som heter Ove
21.55 Lena PH show
23.25 Rapport
23.30	 Nattfilm:	Baby	Boom
01.15	 Första	dejten:	England
04.40 Julkonsert med norska radio-
 orkestern

10.05	 Gudstjänst
10.50 Konsert: Chopin och Nielsen
11.40 Julkonsert
13.10	 Söka	ljus
13.40 En bild berättar
13.45 Dox: Human
16.00 Rapport
16.05 Human - bakom kulisserna
16.55 Julens berättelser
17.00 Circo Aereo
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Birgit-almanackan
19.00	 Panik	i	byn	-	julspecial
19.30 Ishockey: Junior-VM
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Citizen Schein
23.10	 Dag	Vag	–	Alltmedan	stjärnorna	
	 föds	och	dör
00.10	 Smaker	från	Sápmi
00.40	Med	hjärtat	i	Kurkkio
01.10 Sportnytt

15.00 UR Samtiden
18.00 Flugor
18.05 Övergivna rum
18.25 Kallt blod, heta känslor
19.15 Munkrepubliken Athos
20.10 Tillbaka till bergsgorillorna
21.00 Att inreda ett slott
21.50	 Dokument	utifrån:	Mord	i	en	
	 nordkoreansk	familj
22.40	 Teknologi	i	världsrekordens	tjänst
23.30	 Vita	huset	inifrån
00.30	 Familjeliv	i	Kanadas	vildmark

21.00 Ishockey: Junior-VM
22.30	 Grotescos	sju	mästerverk
23.00 Kikki Danielsson - ett porträtt
00.00 I Dickens magiska värld
01.00 Fröken Frimans krig - syntolkat
02.00 På spåret - syntolkat
03.00 Nåt måste göras - syntolkat
03.30 Nåt måste göras - syntolkat

06.05 Lucky dog – en andra chans
06.35 Astérix – gudarnas hemvist
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Polisskolan 2: Första upp-
 draget
13.20 Madagaskar
14.50 Harry Potter och hemligheternas 
 kammare
18.00 Trav
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30	 Postkodmiljonären
20.00 Sällskapsresan 2: Snowroller
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.09 Snuten i Hollywood
00.20 Unknown
02.45	Misstänkta	förbindelser

05.00 Family guy
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.25 2 1/2 män
14.55 Simpsons
16.20 Men in black 2
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Twilight
23.30	 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Nattsändningar
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Fiskbilen hos oss

Öppettider
Julafton 7-14
Juldagen 10-22
Annandagen 10-22
Nyårsafton 7-18
Nyårsdagen 10-22

Chokladask
Anthon Berg. 400 g.  
Jfr pris 197:50/kg.

Vörtbröd
Skogaholms. 600 g. 
Traditionellt.
 Jfr pris 33:33/kg.

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

Cheddar
Kvibille. Ca 500-1400 g. 32%,
6 mån samt Krämig. Gäller ej 
whisky, jubileumscheddar.
Jfr pris 79:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Kaffe
Classic, Gevalia, ICA, 
Löfbergs Zoégas. 425-500 
g. Gäller ej hela bönor. 
Jfr pris 59:00-69:41/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Helgprinskorv 
Scan. 600 g. Jfr pris 50:00/kg.

Julmust
Apotekarnes. 140 cl. 
Jfr pris 3:57/liter 
+ pant 2 kr.
Max 1 köp/hushåll.

Var medmbraå

Sill i glas
Abba. 210.240 g.  
Jfr pris 31:25-35:71/kg,
53:57-75:00g utan spad.
Max 2 köp/hushåll

Minst
25%

rabatt

5:-
+ pant

superklipp

10:-
/st

KORT 
PRIS

79:-
/kg

KORT 
PRIS

79:-
/st

KORT 
PRIS

30:-
/st

KORT 
PRIS

God jul önskar Magnus 

med personal

Priser gäller v. 51. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Fred. 22/12 10-18
Lörd. 23/12 9-15
Fred. 29/12 10-18
Lörd. 30/12 9-15

15:-
2 för

KORT 
PRIS

20:-
/st

59:-
2 för

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:-

Nu har alla förslag utvärderats
Nu har en utvärdering 
gjorts av de idéer som kom 
in inför den nya översikts-
planen. Alla kunde lämna 
synpunkter och förslag 
mellan 20 september och 
31 oktober och samman-
lagt kom det in cirka 500 
synpunkter. Underlaget 
kommer nu att finnas med 
när man tar fram den nya 
översiktsplanen.
Flest synpunkter, 38 procent, 
handlade om fritid och natur, 
därefter kom infrastruktur 
med 27 procent och bostäder 
med 16 procent.

Det stora natur- och fritids-
intresset tyder på att det är ett 
viktigt ämne att lyfta i över-
siktsplanen och visar att 
människor vill vara tillsam-
mans på platser utomhus och 
att många är stolta över det 
natursköna landskapet i 
kommunen. 

Platser för alla
I Melleruds tätort föreslås att 
förbättra torget, PD Lund-

grens park och kvarteret 
kring Ugglan. Lekplatser, 
friluftsscener, vattenspel, 
sittbänkar för folkliv över 
generationer föreslås. 

Förslagen gäller också 
badplatser som borde rustas 
upp och kompletteras med 
sittplatser och grillplatser. 
Kroppefjäll lyfts fram som 
ett viktigt rekreationsområde 
som kan utvecklas, till exem-
pel med skolskog, restau-
ranger och observatorium. 

Flera av synpunkterna 
handlar om upprustning av 
befintliga sportplatser och 
nya platser för olika sportak-
tiviteter. Inom detta område 
kommer förslagen till största 
delen från kvinnor, barn och 
ungdomar.

Infrastruktur
Att en tredjedel av synpunk-
terna handlade om infra-
struktur visar att intresset är 
stort för Melleruds positio-
nering i regionen och att 
många pendlar till arbetet.

Trafiksäkerheten är också 

en stor fråga, hastigheten på 
fordonstrafiken ett viktigt 
tema, fartgupp efterfrågas på 
många ställen. Att E45 med 
sitt stora trafikflöde bildar en 
barriär i Melleruds tätort 
påpekas och hur barriäref-
fekten kan minskas blir  an-
tagligen en viktig fråga i 
översiktsplanen.

Flera synpunkter angående 
pendelparkeringar i Melle-
rud, Erikstad, Dalskog, Brå-
landa och Dals Rostock, i 
anslutning till stationerna har 
lämnats in, liksom förslag på 
tågtrafik året runt på DVVJ 
och att bygga triangelspår 
mellan Dalslandsbanan och 
Bergslagsbanan. 

Bo och trivas
Synpunkterna angående bo-
städer handlar till stor del om 
hyresrätter och strandnära 
boende. Bland förslagen 
finns flera om nya LIS-områ-
den (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen). Det efter-
frågas också små hyresrätter 
till låga priser i tätorterna och 

i strandnära lägen. Flera syn-
punkter handlar om att för-
täta centrum, att fylla tomma 
tomter och skapa rumslighet 
kring torg och andra platser.

Ämnet handel/kontor fick 
endast fyra procent av syn-
punkterna. 

Ämnesområdet industri/ 
lager fick två procent, en 
viktig fråga för arbetsmark-
naden som fått lite intresse. 
Under ett möte med industri-
gruppen fick man dock flera 
förslag.

Nästa steg
Nu kommer ett förslag till 
översiktsplan att arbetas 
fram. När det är klart går det 
ut på samråd, då har medbor-
gare och myndigheter möj-
lighet att lämna synpunkter 
på det. När dessa synpunkter 
beaktats bearbetas förslaget 
igen och ställs åter ut. Slut-
justeringar görs därefter och 
förslaget är klart att antas. 
Efter några veckor kan det 
vinna laga kraft. 2019 ska 
översiktsplanen vara klar.

”Här vill vi ha en skatepark eller pumptrack där man även kan åka kickbike 
och cykel.” Förslag från pojke i åldersspannet 0-12 år från Dals Rostock. 
Foto: Melleruds kommun.

Alla synpunkter som kom-
mit in finns att läsa hos plan- 
och byggenheten. Det är in-
tressant och inspirerande 
läsning. Dessutom planerar 
plan- och byggenheten att 
ställa ut materialet på biblio-
teket och på hemsidan från 
och med 25 januari. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Översiktsplanen 
är ett strategiskt dokument. 
Det handlar om att skapa 
förutsättningar för senare 
detaljplaner och bygglov. 
Planen tar inte upp detaljer 
eller motsvarar ett beslut på 
att någonting kommer att 
byggas.


