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 0530-444 40

www.roybil.se

Januariränta!
Nu 1,95% rörlig ränta

på våra demo, event och begagnatbilar
Välkommen in till oss på

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 2.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Färsk bandpasta
Garant, kyld, gäller även lasagne, 200-250 g, 

jfr-pris 20,00-25,00/kg.  
Max 5 köp/hushåll/vecka 2

5:-/st
Bönor, Linser, Kikärter
Zeta, 380-410/230-250 g,  
jfr-pris 40,00-43,48/kg.

Tulpanens  
dag

15/1

Köttbullar
Garant, kylda, 350 g, jfr-pris 28,57/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 2

Toalettpapper,  
Hushållspapper
Eldorado, 4-8-pack, jfr-pris 16,21-18,42/kg.

3995
 

/st

Fiskgratäng
Västkustfilé, fryst, gäller Skagen, Dill, 350 g, jfr-pris 
28,57/kg. Max 5 köp/hushåll/vecka 2

10:-
 

/st

Tulpaner 10-pack
Svenskodlade.

10:-
för Bonuskunder

/st

10:-   
för Bonuskunder

/st

10:-
 

/st

1 säck 45:-
1 pall 2.149:-

Nu även stallpellets

PELLETS
6 och 8 mm

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

Träningssäsongen drar igång

Rätten till heltid 
ska bli verklighet

– Sidan 7 –

Den gångna helgen anordnades ett uppstartsläger i Idrottshuset i Mellerud för distriktets judoföreningar. Här syns Catrine Mattsson, Trollhättans 
Judoklubb, när hon instruerar Charlie Franke, 6 år och Elliot Larsson, 6 år, båda från Kroppefjälls IF:s judosektion. Foto: Susanne Emanuelsson. 

– Sista sidan –

Seger i tre matcher 
på ett dygn

– Sidan 10 –

25 år
1993-2018
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Månd 29/1 kl. 18.00, Föreningshuset, Åsensbruk
Årsmöte

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Föreläsning om matsvinnet
Andreas Jakobsson

Torsdag 18 januari kl. 18.00 

Kulturbruket på Dal
Biljetter säljes på biblioteket fr.o.m. 10 januari

Välkomna!

Välkommen på nomineringsmöte
När: onsdag 24 januari 2018

Plats: Dalslandsrummet
Tid: 18.00-20.00

Vi bjuder på förtäring
Anmälan senast torsdag 18 januari  

på tel. 073-226 03 86
Välkomna önskar Styrelse sektion Dalsland

MELLERUD  
Årets första 

MEDLEMSMÖTE
Onsdag 17/1 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe, kaka
Lotteri och underhållning

Om skjuts önskas ring Ingegerd: 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 11/1 kl. 10
Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

Semlor
2-pack 20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

Semlor
2-pack 20:- Mariestad • 0501-138 10

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

10 januari-17 januari 2018
2.a söndagen efter Trettondedagen
”Livets källa”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

All Barn- och Familjeverksamhet startar igen 
vecka 3, se Kyrkfönstret.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Sön 18.00 Söndagsgudstjänst i Bolstads kyrka, Lena Hildén.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Daniel Westin.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Margareta Olsson. En 
  ensemble ur Järns sångkör och Anders Fredriksson.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Sång: Katarina Kjörling.
Tis 16/1 11.30  Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 16/1 14.30  Andakt på Berg, Daniel Westin.
Tis 16/1 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 17/1 12.00  Ekumenisk andakt i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 OBS! Andakt på Karolinen UTGÅR!
Sön 18.00 Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Orgelmusik.
Mån 15/1 15.00  Örs kyrkliga syförening träffas hos Ingeborg 
  Nordström.

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 11/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE  21.000:-   -  56 rop

BINGO

MELLERUDS IF
Vi finns på 

The Commuter
Onsdag 17/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 45 min.

centrum-
salongen

Mellerud

Solsidan (repris)
Söndag 14/1 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min.

Pitch Perfekt 3
Onsdag 10/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 43 min.

Visas idag

Djungelgänget
Söndag 21/1 kl.16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 37 min

Kommande film

Molly’s Game
Söndag 21/1 kl.19.00

Onsdag 24/1 kl.19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 20 min

  

Ukulele 
för alla

Lördag 3 februari är det 
åter dags för ukuleledag i 
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud. Detta är tolfte året 
i rad dagen anordnas och 
det innebär att den är ett 
av de äldsta årliga ukule-
leevenemangen i Sverige. 
Dagen brukar locka delta-
gare från hela Västra Göta-
landsregionen, Värmland 
och sydöstra Norge.

Ukuleledagen är i första 
hand en möjlighet för ukule-
lespelare att träffas och spela 
med och för varandra. Den är 
öppen för alla från barn till 
pensionärer, från rena nybör-
jare till fullblodsproffs. En 
bärande del av dagen är 
workshops och de anordnas 
i ett antal svårighetsgrader, 
från tillfällen att lära sig sina 
första ackord, till avancerade 
spelövning för vana ukulele-
spelare. Det brukar också 
anordnas några workshops 
kring musikteori. Likaså lär 
man sedan några år tillbaka 
ut tin whistle-spel.

På ukuleledagen sker 
också försäljning av ukuleler 
och tillbehör i olika prisklas-
ser. I år sköts detta av Nord-
isk Ukulele och Holmströms 
Musik.

Pitch Perfect 3
Anna Kendrick och Rebel 
Wilson märks bland de stjär-
nor som återvänder i uppföl-
jaren till 2015 års succé. Det 
efterlängtade senaste kapitlet 
i filmserien, Pitch Perfect 3, 
produceras av Paul Brooks 
på Gold Circle Entertain-
ment och Max Handelman & 
Elizabeth Banks på Browns-
tone Productions. Filmen 
regisseras av Trish Sie (Step 
Up All In).

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 10 januari. 
Söndag den 14 januari visas 
återigen repris på Solsidan.

Aktuellt
 på bio

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Nu har vi satt i gång start
15/1 resp. 18/1 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Melleruds kommun 
informerar

Från och med 7 januari 2018 höjs taxan för 
färdtjänst, enligt Västtrafiks baspris. Kostnad inom 

Melleruds kommun höjs med 2 kr.

Medborgarkontoret 
Melleruds kommun 
www.mellerud.se

0555-130 15, www.grums.nu

Hollands blommor
med blomstertåget
16/4, 7 dgr .................. 8.390:-
21/4, 6 dgr .................. 7.790:-
Bussresor via TT-Line t/r inkl. 
2-bäddshytt, 3 middagar, 
5/6 frukostar, kanaltur, entré 
till Keukenhof, besök hos 
ostbonde m.m.

 Läs mer & boka på vår hemsida!
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Om matsvinnet

Andreas Jakobsson är författare 
till boken ”Svinnlandet”. Foto: 
Lena Granefelt.

10-11 februari  kommer Mel-
leruds kommun att delta på 
Emigration Expo i Houten 
(Utrecht), Holland för att 
marknadsföra Mellerud till 
holländare som planerar att 
flytta till Sverige.

Tidigare år har Melleruds 
monter varit välbesökt och 
de som besöker mässan har 

många frågor, exempelvis 
gällande möjliga arbetstill-
fällen i Mellerud. Om företag 
har lediga tjänster så tar man 
gärna med sig detta till mäss-
san och visar dessa för ar-
betssökande på plats. 

Som tidigare år är melle-
rudsföretagare även väl-
komna att delta på mässan. 

På plats finns det möjlighet 
att träffa kandidater för re-
krytering, framtida samar-
betspartner, framtida hyres-
gäster, framtida kunder, med 
mera. Som företagare står du 
själv för rese- och vistelse-
kostnader. Melleruds kom-
mun står för monterkostna-
der.

Emigreringsmässa

Torsdag 18 januari erbju-
der biblioteket en spän-
nande föreläsning om 
matsvinn. 
Föreläsaren heter Andreas 
Jakobsson, är uppsalajour-
nalist och författare till bo-
ken ”Svinnlandet” som 
handlar om dumpstring och 
matsvinn. Under drygt tre års 
tid har han och hans familj 
enbart levt på mat som affä-
rerna kastat.

Efter boksläppet har An-
dreas varit ute och pratat på 

bibliotek, mässor och för 
föreningar och mött ett stort 
engagemang och fått positiv 
respons från publik i hela 
landet. 

Matsvinn är ett ämne som 
engagerar människor. 

Observera att föreläsning-
en äger rum på Kulturbruket 
på Dal, medan biljetterna 
säljs på biblioteket från den 
10 januari.

Julkorsordsvinnarna
Melleruds Nyheters jul-
korsord, tillverkat av Ju-
lia Jacobsson – uppväxt i 
Dals Rostock men numera 
boende i Skåne, har lockat 
många att gnugga sina ge-
niknölar. 
Till vuxenkorsordet fick vi in 
127 svar och 45 svar till barn-
korsordet. 

Lösningen på vuxenkors-
ordet var ”Mellerudstomtar” 
och i barnkorsordet var or-
den ”Hopp i snön”.
Vinnare vuxenkorsord:
Lars Stålborg, Åsensbruk, 
Marie-Louise S. Karlsson, 
Mellerud och Margareta 
Lindqvist, Åsensbruk vinner 
4 trisslotter.
Vinnare barnkorsord:
Nellie Moberg, Karlstad, 
Teo Kirkegaard, Åsenbruk 
och Mia Hektor, Mellerud. 
Vinnarna får presentkort på 
Lekia. 

Alla vinster skickas till 
vinnarna med posten.
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Om gatubelysning
Maria Ihrén, Håverud, har 
lämnat in ett medborgarför-
slag om att befintlig gatube-
lysning från Kanalvägen 
över Håverudsbron startas 
upp igen. Hon skriver: ”Un-

der den mörka årstiden pro-
menerar många människor 
på denna sträcka och det är 
bara en tidsfråga innan det 
händer något allvarligt. På 
andra ställen i kommunen 

har det uppgraderats och 
bytts ut armaturer, även satts 
upp nya, så jag tycker att 
även Håverud kunde få ta del 
av detta.”

Kräver avsked av 
kommunanställd

Tre sverigedemokrater 
kräver i en skrivelse till 
Melleruds kommun att en 
anställd ungdomsledare 
blir avskedad.
Detta efter att den anställde i 
en facebookgrupp skrivit  
”När drar skyddsjakten på 
sverigedemokrater igång?”.

De som undertecknat skri-
velsen anser att den anställde 
inte är lämplig på sin tjänst.  

De skriver att den anställde  
är en förebild för ungdomar 
och att det är opassande att 
en sådan ”spär på hat mot 
politiska partier”.

Melleruds kommuns HR-
chef Karin Odhnoff medde-
lar att hon själv och kom-
munchefen efter att 
skrivelsen inkommit kallade 
till möte med den anställde 
för att höra dennes version av 
händelsen.

– Vi anser uttalandet 
olämpligt och vederbörande 
höll med. Han har bett om 
ursäkt och är djupt ångerfull. 
Vi ser inte händelsen som en 
anledning till avsked och det 
finns det heller inte laga 
grund för, säger Karin Odh-
noff.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I väntan på vintern

Månadens bild som visas i ABF:s skyltfönster under januari har tagits av Rolf Linder, Melleruds fotoklubb.

Melleruds fotoklubbs må-
nadsbild för januari har ti-
teln ”I väntan på vintern” 
och är tagen på Hjortens 
Udde, Vänern.
Fotograf är Rolf Linder som 
har följande beskrivning av 
sin vackra bild: 

Vintern har svårt att kom-
ma till oss på riktigt. Den har 
svårt att få grepp. Några 
kalla dagar byts mot blidvä-
der. Regnet smälter obönhör-
ligt snön som föll igår. Vä-
nerns vågor mal ständigt mot 
stranden och sköljer över 

stenarna. På natten blir det 
lite kallare igen och då växer 
det fram en liten hätta av is 
och en försiktig optimism 
väcks till liv om kommande 
kallare dagar. Kanske ändå 
– eller är du bara på tillfälligt 
besök igen?
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 3
Måndag 15/1: Köttbullar med potatis, 
stuvade ärtor och morötter, lingonsylt. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 16/1: Grillkorv med hemlagat  
potatismos och broccoli. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 17/1: Italiensk fiskgratäng med 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 18/1: Ost- och skinksås med 
makaroner och majs.   
Dessert: Fruktsoppa.

Fredag 19/1: Kycklingfilé med äppel- och 
senapssås, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 20/1: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 21/1: Ugnsbakad lax med citronsås, 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 3
Mån: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. Tis: Ugnspannkaka med stekt fläsk 
och grönsaker. Ons-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med brunsås, 
kokt potatis, ärtor, morötter och 
lingonsylt.
Alt: Falafel.

Tisdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos, gurkmajonnäs och 
broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.
Onsdag Italiensk fiskgratäng** 
med kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng.

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

Fredag  Kycklinglårfilé med 
äppel/senapssås* och ris, kokta 
skivade morötter. 
Alt: Stekt quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Stängt

fr.o.m.

6/1-22/1

på grund av 

renovering

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

Öppnade nagelsalong

Linda Eriksson Lind fixar naglarna på Alexandra Stojimirovic.

I fredags var det premiär 
för nagelsalong på Parfy-
meri Alexandra i Mellerud. 
Linda Eriksson Lind, som 
gjort naglar sedan 2003, 
kommer att framför allt 
jobba med detta på fre-
dagar.
Längst in i butiken sitter 
Linda och jobbar med Alex-
andra Stojimirovics naglar.

– Jag har gjort naglar två 
gånger tidigare, fast då var 
det i Serbien, berättar Alex-
andra.

Linda sätter tippar, filar till 
längd och form, lägger på 
den rosa färg som Alexandra 
valt och toppar med glitter-
lack på ringfingarna. Avslut-
ningsvis stryks toppgelé på 
för att få en fin glans.

– Intresset för naglar har 
varit väldigt stort, vi har öpp-
nat nagelsalongen på grund 
av många förfrågningar. Nu 
har vi bara några enstaka ti-
der kvar i januari, säger 
Linda.

Linda kommer även att 
utbilda Malin Larsson, som 

Malin Larsson lägger en festmakeup på Sandra Eklund från Vänersborg.

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

arbetar i butiken, till nagelte-
rapeut. När hon är klar med 
sin utbildning blir det möjligt 
att göra naglar flera dagar i 
veckan.

– Vi har också fått många 
förfrågningar om fransar, 
men det finns det inte ut-
rymme till tyvärr, förklarar 
Linda.

Enbart gelénaglar
Hon arbetar enbart med ge-
lénaglar. Anledningen till att 
Linda valt det framför akryl-
naglar är att hon tycker att 
akryl doftar för mycket.

– Gelé är dessutom mer 
flexibelt att arbeta med och 
följer nageln så det blir ett 
finare resultat. Gelé är också 
hårdare än akryl, konstaterar 
Linda.

Förra veckan var Linda 
och Malin i Malmö med an-
ledning av att butiken ska ta 
in ett nytt hud- och kropps-
vårdsmärke. Det är både 
ekologiskt och veganskt.

– Vi blir ansvariga för det 
märket i Västsverige, det ska 
bli jätteroligt. Dessutom ska 
vi börja sälja necessärer, av-
slöjar Linda.

Det är full permitet i buti-
ken. I ett annat hörn står 
Malin och lägger en festma-
keup på Sandra Eklund från 
Vänersborg.

– Det blir en mörkare sot-
ning, berättar Malin.

– Jag ska på 40-årsfest, 
berättar Sandra glatt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Grov olovlig körning
En man utan körkort stoppades på väg 166 vid infarten mot 
återvinningsstationen den 4/1. Bilen togs i beslag.

Nakotikabrott, eget bruk
5/1 En man uppträdde obehagligt i vänthallen vid resecen-
trum. Polis tillkallades.

Stölder
7-8/1 Diesel stals ur en fordonstank på Sapphultsgatan. 
Mängden är okänd. 
6-8/1 Intrång på Hunnebyns återvinningsanläggning. Grin-
den bröts upp och 200 bilbatterier stals ur en låst container. 
Stölden upptäcktes måndag morgon.
Någon har kört på en grind till Mekonomens område. Polisen 
har säkrat spår.
3/1 En man uppträdde hotfullt i simhallen och avvisades av 
polisen.

Flera viltkollisioner
En personbil kolliderade med ett rådjur i Ör, på rostocksvägen 
den 5/1 på eftermiddagen. En älg och en lastbil kolliderade 
strax söder om Myckeläng. Personbil och rådjur kolliderade 
vid Åsensbruk.
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Inga kända mässlingsfall i Mellerud

Maria Nykvist arbetar med smittskyddsfrågor på Närhälsan i Mellerud. I fredags fanns inga kända fall av mässlingen i mellerudsområdet. Arbetet 
består idag av att hitta eventuella smittbärare och inte få in dem i väntrummet.

Utbrottet av mässling i 
göteborgsområdet pågår 
fortfarande. Antalet per-
soner som insjuknat i det 
aktuella utbrottet växer 
och var den 8 januari 22 
fall. Men i Mellerud finns 
inga kända fall.
– Det är viktigt att alla enhe-
ter i Västra Götalandsregio-
nen är förberedda, med tanke 
på utbrottet i Göteborg. För 
vår del handlar det om att 
uppdatera oss på symptom, 
många har varken sett eller 
upplevt mässlingen. Det gäl-
ler att hitta eventuella smitt-
bärare och sedan se till att de 
absolut inte går in i väntrum-
met. Ring alltid vårdcentra-
len innan du kommer, säger 
Maria Nykvist, som arbetar 
med smittskyddsfrågor på 
Närhälsan i Mellerud.

Vid misstanke om mäss-
ling kan man även ringa 1177 
Vårdguiden för att få rådgiv-
ning.

Luftburen smitta
Mässling är en mycket smitt-
sam sjukdom som sprids via 
luften från den som är sjuk. 
Det räcker alltså med att 
vistas i samma rum som den 
sjuka personen.

De första symptomen vid 
mässling är hosta, hög feber, 
blåsor i munnen och röda 
ögon. Efter tre-fyra dagar får 
du röda utslag i ansiktet och 
på kroppen. Sjukdomen är 
smittsam fyra dagar innan 
och fyra dagar efter att utsla-
gen syns.

Vaccin är det bästa skyddet 
mot mässling. Det finns ett 
mycket effektivt kombinerat 
vaccin mot mässling, pås-
sjuka och röda hund. Vacci-
net ingår i allmänna vaccina-
tionsprogrammet sedan 
1982. 

– Barn vaccineras vid 1,5 
års ålder och en andra gång i 
skolan. Personer födda innan 
1960 har oftast redan varit 
sjuka själva och då har du ett 
livslångt skydd, förklarar 
Maria. 

Riskerar att smittas
De som riskerar att bli smit-
tade är barn under 1,5 år och 
personer som är födda mel-
lan 1960 och 1980 och inte 
vaccinerats, inte haft sjukdo-
men, bara fått en dos vaccin 
eller avstått vaccination.

– Mässlingen är vår största 
barnadödlighetssjukdom i 
u-länder. Vi har haft en bra 

Rekordmånga personer på Miljöpartiets valsedel
Den kris som Miljöpartiet 
upplevt på riksnivå känns 
fjärran för partiets med-
lemmar i Mellerud. Det 
framgår tydligt efter att 
partiet har fastställt sin 
valsedel för kommunvalet 
2018. I detta val är antalet 
lokala kandidater rekord-
många. 
– Mellerud behöver förny-
else i politiken och denna 
förnyelse är Miljöpartiet ga-
rant för i valet 2018, säger 

Henrik Sandberg som likt 
majoriteten av deltagarna på 
valsedeln (sju av tolv perso-
ner) kandiderar till kommun-
fullmäktige för första gång-
en.

– Vi ser hur de övriga par-
tierna genom åren brottats 
med förnyelse. I kommun-
styrelsen känns det verkligen 
som att de flesta av mina 
kollegor har varit med i poli-
tiken hur många år som helst, 
säger Sofia Falander.

Bland toppkandidaterna 
återfinns Tony Johansson, 
som enligt partiets regelverk 
om rotationsprincip ställer 
upp i valet till kommunfull-
mäktige för tredje och sista 
gången. 

– Återvinning är i grunden 
bra, men inom politiken ris-
kerar de som stannar för 
länge att stelna till för att 
slutligen bli mer lojala med 
systemet än med invånare 
och väljare. Men jag är väl-

digt entusiastisk för framti-
den, det ska bli väldigt kul att 
för en sista mandatperiod få 
vara med i arbetet med att 
supporta alla nya, suveräna, 
förmågor som vill vara med 
och modernisera Mellerud, 
menar Johansson.

Partiets topp fem fastställ-
des redan i oktober. När nu 
listan presenteras i sin helhet 
består den av totalt tolv per-
soner, alltså ett rekord för MP 
Mellerud. 

I tur och ordning består 
listan av:
1. Tony Johansson, Gärdse-
rud
2. Sofia Falander, Ör
3. Henrik Sandberg, Åsebro
4. Mohamed Mahmoud, 
Mellerud
5. Inger Jochnick, Dalskog
6. Filip Falander, Ör
7. Erika Ribacke Sandberg, 
Åsebro
8. Ali Al Kahlil, Mellerud
9. Sarah Isgren, Bränna

Antalet kandidater på MP:s 
valsedlar till Melleruds kom-
mun under 2000- talet: 
2002: 6 st
2006: 5 st
2010: 8 st
2014: 9 st
2018: 12 st

FAKTA

Biogas Brålanda vill dubblera sin produktion 
Under hösten träffade An-
ders W Jonsson, Centerpar-
tiets vice partiledare och 
riksdagsman, företagare en-
gagerade i biogasproduktio-
nen på Dalboslätten. Besöket 
resulterade i flera vardags-
nära exempel från företagen 
om behovet av schysta och 
långsiktiga villkor från poli-
tiken.

Efterfrågan på biogas ökar 
och tillverkningen har alla 
möjligheter att expandera. 
Just nu tittar företagarna på 
hur en ny anläggning kan 
byggas för att kompensera 
den stängda anläggningen i 
Trestad- Vänersborg/Troll-
hättan, där hushållsavfall 
från området tidigare togs 
om hand och blev biogas. 
Avfall från olika matprodu-
center, som Dahlbergs och 

Toppfrys i Brålanda, har tidi-
gare varit ett kostsamt miljö-
problem. Genom att om-
vandla avfall och gödsel till 
det värdefulla bränslet bio-
gas blir det en del av den 
gröna omställningen. Slakt-
avfall från Dahlbergs kom-
mer exempelvis kunna åter-
användas fullt ut om en ny 
anläggning byggs. Idag sker 
detta bara under delar av året 
och i begränsad mängd.

Inom Fyrbodals 14 kom-
muner planeras nu fem nya 
gasmackar, varav den vid 
Trestads Center kommer att  
ha flytande gas för tunga 
lastbilar, som nu börjat till-
verkas av både Volvo och 
Scania. Privata företag är 
ytterst ansvariga för mack-
arna, men är fortfarande be-
roende av samhällets stöd på 

olika sätt under uppbygg-
nadsfasen.

Kommunerna i området 
jobbar för att utveckla en 
grön fordonsflotta. Vissa har 
redan tjänstebilar som drivs 
av gas och andra håller på att 
upphandla. Ny biogaspro-
duktion i området kan därför 
räkna med långsiktiga leve-
ransavtal till kollektivtrafi-
ken. På så vis kan den fossila 
gasen, som idag används 
med viss inblandning för 
Trollhättans stadsbussar, fa-
sas ut helt.

Ett stort problem för pro-
ducenterna är att biogas som 
importeras från Danmark 
idag subventioneras dubbelt 
upp. Den danska biogasen är 
därför orimligt billig och det 
blir svårt för de svenska pro-
ducenterna att konkurrera. 

Debatt Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Nu har det hänt. Nyårsfiran-
det spårade ur. Här sköts det 
från klockan åtta på kvällen. 
Sprit och öl blandades med 
raketskjutning. Barn och 
hundar var mitt i det hela. 
Man sköt mot grannars hus 
och mot varandra på gatan. 
Alla varningar och skräm-
mande bilder av bortspräng-

da händer och fingrar var 
glömda.

Nästa dag var trottoaren 
och gatan full av rester. Det 
var inte vackert. Sönderskju-
ten postlåda och sopställ. Ett 
nyårsfirande då djur och 
miljö far illa.

Låt oss slippa denna tradi-
tion. Lasershow som en del 

städer börjat med vore kan-
ske något för Mellerud, våga 
förändra!

Tack för att ni smyckat 
torget så vackert i år och tack 
till er som skänkt den vackra 
granen.

Mellerudsbo och miljövän

Nyårsfirandet som spårade ur

Miljöutskottet i EU-parla-
mentet vill därutöver lägga 
en rad begränsningar på vad 
som får användas som råvara 
i biogastillverkningen. Vi 
anser att lokala förutsätt-
ningar måste få avgöra vad 
som ska användas som rå-
vara, då förutsättningarna ser 
olika ut i olika delar av Eu-
ropa.

Centerpartiet jobbar för att 
ge den närproducerade gröna 
biogasen rimliga förutsätt-
ningar. Här krävs även min-
dre byråkrati och färre 
krångliga detaljregler. Enga-
gerade företagare är avgö-
rande för att dessa viktiga 
miljöinsatser ska kunna 
komma på plats, vilket också 
bidrar till utveckling av det 

lokala samhället och nä-
ringslivet.

De negativa utsläppen ska 
bort, men bilarna måste få bli 
kvar.
Karin Nodin, kretsordförande 

Centerpartiet i Mellerud 
Lars-Gunnar Larsson (C)

10. Agneta Arvemark, Grin-
stad
11. Marie Uhrbom, Bråna
12. Simone Geerts, Dals Ro-
stock

vaccinationstäckning länge i 
Sverige, men det ser annor-
lunda ut nu eftersom det 
finns fler ovaccinerade per-
soner än tidigare. Många 
ringer till oss och är oroliga. 

Det vi kan hjälpa till med är 
att ta reda på om personen 
har skydd eller om det be-
hövs – vaccinera, säger Ma-
ria.

Det är dock lätt att för-

växla de första symptomen 
med influensa, som bland 
annat ger hög feber och rin-
nande ögon.

I måndags kväll fick för 
övrigt en vårdcentral i Troll-

hättan stänga några timmar 
på grund av ett misstänkt 
mässlingsfall.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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model: 6804

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

12-13/1 stängt på grund av inköpsmässa

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 10/1 - 2/2 2018

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Rea 30-50% 
på alla märkesbågar

     

Följ oss på

  

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

12-13/1 stängt
på grund av inköpsmässa

  ammam edakslä råV

regnI   grebmolB
* 52  jam  7291   

 hco tgnål tte retfe rah
 i sso tanmäl vil tkir
 dankas hco gros rots

durelleM  2 iraunaj   8102

tranneL  hco  allinuG
 acinnA ,srednA

floR  hco  allinuG
 kirderF ,nitraM

nitsreK  hco  ekcA
 annA

 
 rennäv agnåM

 revel uD tennim I
 ravk ditlla snnfi uD
 giD res iv tennim I
 rav uD mos sicerp

 

netsnäjtsdugsgninvargeB  
  akryk smloH i mur regä

.00:11 .lk iraurbef 2 gaderf  
netka retfE .lesdälk irflaV  
i dnutssennim llit sedujbni  
tsanes a.s.O .suH snakryK  

  SUNOF llit iraunaj 62
  .54 001-0350 .let

llit avåg ne åp anräg knäT  
  nednofgnuL-träjH
 .00 42 88-0020 .let

För allt vänligt deltagande
vid vår älskade

Ruth Janssons

bortgång och begravning,
för de vackra blommorna
vid hennes bår samt för
gåvor till olika minnes-

fonder vill vi till Er alla få
framföra vårt varma tack.

Annica och Eva 
med familjer

Varmt tack
till alla er som hedrat 

minnet av  
Gunvor Jansson

För deltagande vid begrav-
ning samt för alla blommor 

och gåvor till de olika  
minnesfonderna.

Ann och Roy  
med familjer

Ett varmt tack
till alla som tänkte och 
deltog på vår älskade  

Ida’s
sista stund.

Mamma med familj  
Pappa med familj

DÖDSFALL

SORGTACK

All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.  

Astrid Kronstrand

UPPVAKTNING

All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligt men bestämt.  

Gullan Svan

PREDIKOTURER
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Familje-
gudstj. besök av Barnsama-
riten, kyrkkaffe. Onsd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats. Sönd 11 
Gudstj. Lars Larsson, kyrk-
kaffe, UR efter kaffet.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Anette J. Carlson. Sönd 17 
Gudstj. Anette J. Carlson. 
Kyrkbil 308 70. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström 19.45-21 Bön. 
Onsd (17/1) 19-21 Bön i fsh. 
Fred (19/1) 19-21 Bön i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m. nattv. i fsh. 
Anette J Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads bygde-
gård. 11.30 ”Tid för efter-
tanke”. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
Afrikakväll, Göran Forsell 
visar bilder från Zambia, 
servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sven-Eric Edén. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son varefter han sjöng ”In-
bjudan till Bohuslän” av E. 
Taube. Akten förrättades av 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248 och 
297. Man lyssnade på Demis 
Roussos och ”Forever” och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Bridge over troubled 
water” av P. Simon. Vid kis-
tan togs avskedet av barnen 

med familjer, sambon Bir-
gitta med barn, släkt och 
vänner. Till minnet av Sven-
Eric var koret vackert deko-
rerat med blommor. Efter 
akten bjöds gästerna till Sun-
nanå Golfrestaurang för en 
minnesstund. Gravsättning 
ägde rum på Holms kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Vivi-Ann Udd. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Koppången” av P. E. More-

aus. Akten förrättades av 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
297. Man fick lyssna på An-
ders Fredriksson som sjöng 
”Som en bro över mörka vat-
ten” av Å. Arenhill och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av barnen med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Vivi-Ann var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Gudstj. David 
Åström för barnsamariten, 
predikar och sjunger. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Tisd 
Kyrkornas gemensamma 
bönevecka. 19 Bön i Smyr-
na. Onsd (17/1) 12 Bön i 
Kyrkans Hus. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
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”Det var ett jätteäventyr”

Malte Bartens har trots 
sin ringa ålder på snart 
två år erfarenheter från 
filmbranschen. Han är en 
av bebisarna i tv-serien 
”Ack Värmland”.
– Innan hösten 2016 såg jag 
på facebook att Bob Film 
sökte barnskådespelare till 
serien. Den spelas delvis in i 
grannhuset där vi bor i Vä-
nersborg, så det var ju inte 
långt till inspelningarna. Jag 
tyckte det lät kul, berättar 
före detta brålandabon Maria 
Bartens, mamma till Malte.

Många sökte, barnen foto-
graferades och fyra valdes ut, 
detta för att ha två i reserv till 
de båda barnrollerna. 

Malte är i serien barn till 
Anette och Pontus som spe-
las av Mia Skäringer och 
Björn A Ling. Hans namn är 
Bosse.

Under inspelningen var 

Malte nio månader och i en 
fas när han inte så gärna ville 
skiljas från sina föräldrar.

– Vi fick ta till olika tricks 
och det gick åt en hel del 
majskrokar, berättar Maria 
som under denna tid var för-
äldraledighet från sitt jobb på 
Svenska kyrkan i Mellerud.

14 inspelningstillfällen 
blev det. I Vänersborg och i 
Vargön.

– Det var otroligt roligt att 
få se hur det går till. Att så 
många funktioner behövs för 
att det ska funka att göra film. 
Det var ett jätteäventyr, säger 
Maria.

”Maltes säsong” av Ack 
Värmland hade premiär i 
höstas. Ulf Malmros och Ja-
ana Fomin regisserade, pro-
ducenter var Jan Blomgren 
och Anette Brantin, Bob 
Film.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Malte Bartens med sina filmföräldrar Mia Skäringer och Björn A Ling. Foto: Maria Bartens.

Maria Bartens med sonen Malte på besök i Mellerud förra veckan. Foto: 
Karin Åström.

Malte t.v med sin filmkompis Mimmi Sundberg som spelade dotter till 
seriens Fanny och Ola. Foto: Madeleine Edling.
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Rätten till heltid ska bli verklighet
Att alla som nyanställs, 
eller i dagsläget arbetar 
deltid i kommunens verk-
samheter, ska erbjudas 
heltid som norm är ett 
mål som ska bli verklig-
het senast 2022. Fram tills 
dess krävs nytänkande 
och noggrant planerande 
för att målet ska uppnås 
på ett bra sätt i de olika 
verksamheterna. 
I april 2016 tecknades ett 
kollektivavtal mellan Sveri-
ges Kommuner och Lands-
ting (SKL), arbetsgivarför-
bundet Pacta och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 
med målet att heltid ska vara 
norm och att mer personal 
inom kommunens verksam-
heter ska arbeta heltid. 

För att få en plan till stånd 
om hur detta ska genomföras 
har en utredning gjorts, bland 
annat genom en  enkätunder-
sökning bland kommunens 
anställda inom enheterna 
vård- och omsorg, stöd- och 
service, Rådahallen och ser-
viceenheten. Med enkäten 
ville man ta reda på hur stort 
intresset är bland de som ar-
betar deltid att gå upp till 
heltid. 

I Melleruds kommun arbe-
tar i genomsnitt 50,9 procent 
av de anställda heltid inom 
ovan nämnda sektorer, inom 
sektorn vård och omsorg är 
det bara 27,5 procent som 

arbetar heltid. Detta placerar 
Mellerud i slutet på ranking-
listan över antal heltidsan-
ställda i Sveriges kommuner. 
På frågan om man genom att 
arbeta fler helger och kvällar 
än man gör idag för att 
komma upp i heltid svarade 
många nej. Däremot var 
många positiva till att jobba 
mer om möjligheten finns att 
välja sysselsättningsgrad en 
eller två gånger per år.

Tillsammans
44 procent av de tillfrågade 
besvarade enkäten. Att inte 
fler gjorde det tror Melleruds 
nuvarande HR-chef (perso-
nalchef) Karin Odhnoff och 
fackförbundet Kommunals 
ombud Christina Melin beror 
på att information om enkä-
tens syfte inte kom ut i tid. 
Kommunal kopplades in i 
arbetet först efter att det på-
gått några månader. Att det är 
en framgångsfaktor att ar-
betsgivaren och Kommunal 
gör detta ihop är de båda 
övertygade om.

– Enkäten hade behövt 
förankras bland medlem-
marna och diskuteras innan 
den kom ut, många förstod 
inte vad enkäten handlade 
om, de var rädda att bli 
tvingade till heltid och så är 
det ju inte. Det är önskad sys-
selsättningsgrad som efter-
frågas, säger Christina Melin.

Christina Melin, Kommunal, och Karin Odhnoff, HR-chef i Melleruds kommun.

Köpte tomt inför 
bygge av gångbro

Till vänster inne bland träden syns den fastighet vid norra rondellen som ska rivas för att ge plats åt den 
planerade gångbron över E45. Foto: Andreas Asp.

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott beslutade 
innan jul att Melleruds 
kommun köper in en del av 
fastigheten 1:16 vid norra 
rondellen. På tomten står 
ett obebott hus som ska 
rivas för att göra plats för 
den gångbro som planeras 
över E45.
Priset hamnade på 600 000 
kronor och finansieringen 
sker inom anslagna medel för 
Västerråda handelsområde.

Huset, som är obebott, lig-
ger söder om Elofs Fritid & 
Maskin. Den del av tomten 
där företaget är beläget ingår 
inte i köpet.

Huset kommer att rivas så 
fort kommunen får besked 
om byggstart av köpcentret. 
Man kan inte påbörja arbetet 
med infrastrukturen innan 
beslutet om byggstart kom-
mit. Melleruds Handel, som 
står bakom satsningen, håller 
på att granska de anbud som 
kommit in. 

– Frågan gäller inte om det 
ska byggas  utan när, konsta-
terar Tommy W Johansson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

I detaljplanen står att 
”Bron  kommer  att  bli  ett  
landmärke  för  Melleruds 
centrum och ska ges en god 
arkitektonisk gestaltning”.

Kostnaden för den plane-
rade gångbron, som blir in-
glasad och ska ha hiss på 
båda sidor vägen, beräknas 
ligga på cirka fem miljoner 
kronor.

Beslut har tagits om att 
minska det planerade köp-
centrets yta från 17 000 kva-
dratmeter till cirka 10 500 
kvadratmeter. Coop-butiken 
på Västerråda kommer att 
likna Stora Coop Kronhjor-
ten-butiken som öppnade 
innan jul i Trollhättan – dock 
med något mindre yta.
  Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Plan i verket
Nu ska planen sättas i verket 
och en projektledare rekryte-
ras för att driva projektet 
framåt. Målet är att alla som 
nyanställs ska anställas på 
heltid, att alla deltidsan-
ställda ska erbjudas heltid. 
Respektive nämnd ska pla-
nera införandet av den nya 
normen. 

– Det är viktigt att få svar 
på varför det är så låg sys-
selsättningsgrad i Mellerud 
idag. Kanske skulle fler vilja 

jobba heltid om barnsom-
sorg fanns även på helger till 
exempel. Det personliga 
samtalet mellan chefen och 
medarbetaren är viktigt för 
att hitta lösningar, säger Ka-
rin Odhnoff.

Goda förutsättningar
Heltid som norm kräver ny-
tänkande på flera plan, både 
verksamhetens art och förut-
sättningar, ekonomi och 
personalaspekten ska beak-
tas. Visstidsanställningar 

kommer att minska, liksom 
antalet timanställda. Lokala 
kollektivavtal behöver job-
bas fram och det behövs ut-
bildning i hur man lägger 
schema. Möjligheten med en 
gemensam bemanningsen-
het ska utredas och kanske är 
det så att personal skulle 
kunna jobba i olika verksam-
heter i kommunen. 

– Det finns goda förutsätt-
ningar för att det blir bra. Det 
finns så många bra chefer i 
Mellerud och den nya HR-

chefen som börjar i februari 
får en viktig roll i arbetet, 
tillsammans med projektle-
daren, säger Karin Odhnoff 
som avslutar sitt uppdrag i 
Mellerud i mars.

År 2022 ska heltid som 
norm vara infört.

– Rätten till heltid är en 
viktig fråga som handlar om 
jämställdhet och att kunna 
leva på sin lön, säger Chris-
tina Melin.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Författardag i Brålanda
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Brålanda Galleria m.fl.
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www.Brålandaföretagarförening.se

Brålanda • Frändefors

Anrikt brålandaföretag har bytt ägare
Brålanda Snickerifabrik 
AB har funnits i familjen 
Larssons ägo sedan 1953. 
Alldeles i slutet av 2017 
bröts familjebandet och 
en ny ägare klev in i före-
taget. Dock inte helt utan 
släktanknytning.
Redan i slutet av 1800-talet 
syntes behovet och tankarna 
kring en snickerifabrik i Brå-
landa började gro. Det dröjde 
dock fram till 1923 innan 
Arvidssons Snickerifabrik 
bildades.

Här startade Lennart Lars-
sons far Evald sin bana inom 
snickeribranschen, innan 
han 1953 övertog verksam-
heten. Lennart började redan 
som 16-åring i företaget. 
Året var 1968 och far och son 
kom sedan under många år 
att driva snickerifabriken 
tillsammans. 1990 ombilda-
des företaget till aktiebolag.

Redan här, i slutet på far- 
och soneran gjorde Martin 
Larsson sin entré vid Brå-
landa Snickerifabrik. Då 
gick han i nian, praktiserade 
på företaget och fick upp 
ögonen för sitt yrkesval.

Martin Larsson, Sune Persson, Jörgen Nordqvist och Lennart Larsson visar ett nytillverkat fönster med spröjs

Martin Larsson, ny ägare 
Martin Larsson står således, 
sedan 15 december, som 
ägare till Brålanda Snickeri-
fabrik AB. Martin är utbildad 
finsnickare och har gesäll-
brev från Stenebyskolan där 
han också arbetade under ett 
par år.

Han har även jobbat inom 
byggindustrin och som 
byggnadssnickare, innan han 
för nästan precis ett år sedan, 
anställdes på Brålanda 
Snickeri. Han är, i rakt ned-
stigande led, avlägset släkt 
med Lennart.

 – Tankarna om att över-
låta företaget till ny ägare har 
funnits under ett par, tre år, 
berättar Lennart.

– Jag kommer att jobba 
kvar i firman under ett år och 
under den tiden tänker vi oss 
att Martin mer och mer slus-
sas in och tar över sälj- och 
kontorsarbetet, säger han. 

– Mina funderingar om att 
ta över det här företaget bör-
jade faktiskt också redan för 
några år sedan. Jag hoppade 
in och ville ha hjälp med ett 
snabbt fönsterjobb, då man 

sade till mig att fixa det själv 
här i lokalen. Det kändes bra 
och när jag sedan anställdes 
rullade det på, inflikar Mar-
tin. 

Litet, välrenommerat 
företag
I företaget har man haft fyra 
anställda sedan lång tid till-
baka. Det är också så man 
tänker sig framtiden. Loka-
len och maskinerna visar 
vägen här. Ekonomiskt sett 

fungerar det också väldigt 
väl. Brålanda Snickeri är ett 
stabilt företag med bra resul-
tat och god omsättning och 
har aldrig sedan bolagsbild-
ningen visat något negativt 
resultat. 

Martin hoppas att han, 
precis som Lennart gjort, ska 
kunna ge mycket tid till 
kundkontakterna. De är helt 
överens om att vid första 
mötet är det viktigt att stäm-
ma av kundens önskemål, 

komma med goda råd och se 
till att kunden får precis det 
denne vill ha. Den egna till-
verkningen i fabriken har 
ökat och det är stor efterfrå-
gan på specialsnickerier.

För närvarande är orderbo-
ken fylld fram till maj må-
nad. Företaget har hälften av 
sitt kundnät på Västkusten. 
Här ute ställer man höga 
krav, då snickerierna ofta 
utsätts för hårt väder. Brå-
landa Snickeri, med sin om-

talade goda kvalité, fyller  
kustbandets behovet väl. Här 
kommer också det nya mate-
rialet, som numera finns i 
fabriken, Accoya väl till 
pass.

 – Det är idealiskt i områ-
den med tuffa väderförhål-
landen, menar både Lennart 
och Martin. 

Ing-Marie Norrman

Författartema
På lördag 13 januari är det 
temadag i Brålanda. Temat är 
författare med lokal anknyt-
ning till Brålanda och Dals-
land som kan synliggöra sina 
verk. 
Det ges tillfälle för besökare 
att diskutera författarskapet 
och böcker med olika inrikt-
ningar. Du kan även köpa 
böcker av författarna. 

Deltagare på lördag är Bert 
Johansson, Gull-May Lind-
ström, Sture Pettersson, 
Sundals släktforskare Brå-
landa,  Brålanda Sundals 
Ryrs hembygdsförening, 
Eva Sarge, Ritva Kahrila Ut-
ter samt Kristin Sigurdardot-
tir, alias Kristin H Richards. Tionde hemvändarkonserten

Frändefors kyrka fylldes 
till sista plats på Värnlösa 
barns dag den 28 decem-
ber när Hemvändarnas 
julkonsert kunde avnjutas 
för tionde året. 
Nästan alla deltagare genom 
åren hade möjlighet att med-
verka. Gäster var Frändefors 
kyrkokör. Tillsammans bjöd 
de på ”Jul i Dalsland”.

Redan i entrén möttes be-
sökarna av musik, glögg och 
pepparkakor. Därefter följde 

För välkomstmusiken svarade Johnny Sandelin, Johan Dahlberg, Sanna 
Andersson, Gustav Ekmark och Hertha Dahlgren.

Idel glada miner när Erica Larsson serverade glögg och pepparkakor 
till konsertlyssnarna.

Kantor Ruben Bengtsson har pu-
shat på ungdomarna att använda 
sin musikaliska förmåga. 

en härlig konsert som instru-
mentalt och med solo- och 
körsång bjöd på både jul-
sånger och egna dikter.

Församlingen fick sjunga 
med i ”Nu tändas tusen jule-
ljus” och ”Stilla natt”. Kyr-
koherde Ralph Liljegren höll 
en tänkvärd andakt. 

Uppmuntran
Årets hemvändarstipendium 
tilldelades två musikbegå-
vade unga kvinnor som båda 
spelar i Vargöns symfonior-
kester;  Emelié Johansson, 
Brålanda spelar fiol och Erika 
Johansson, Frändefors, spe-
lar flöjt. De ska använda sti-
pendiet för att förkovra sig. 
Båda förväntas medverka på 
2018 års julkonsert.

Efter väl genomförd kon-
sert tackade och tackades 
Erica Larsson, Sanna An-
dersson, Anna K. Larson, 
Hertha Dahlgren, Johan 
Dahlberg, Gustav Ekmark, 
Karin Eriksson, Amanda 
Larsson, Karin Wirenborg, 
Maj Berg och Johnny Sande-
lin samt kyrkokören.

En utgångskollekt till för-
mån för Hemvändarnas sti-
pendium togs. Som ett tioårs-
minne fick besökarna ett pins 
med Hemvändarnas logga.

Många kära återseenden 
blev det denna kväll och det 
allmänna omdömet var ”Vad 
duktiga de är!”

Församlingens kantor Ru-
ben Bengtsson var strålande 
glad att få återse ungdomar-
na, som han följt sedan de var 
små.

– De har varit flitiga med 
Hemvändarnas julkonsert, 
det är väldig roligt, tyckte 
Ruben.

 Marianne Karlsson
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Dåliga resultat i Wintercupen 
FUTSAL 
Futsalturneringen Win-
tercupen i Bengtsfors 
spelades i helgen, freda-
gen tillägnades damerna 
och lördagen herrarna. 
Vinnare på herrsidan blev 
Eds FF, medan våra lokala 
lag som bäst kom till en 
semifinal tack vare Mel-
leruds IF.

Melleruds IF tog sig längst i 
säsongens sista futsalturne-
ring för deras del. En fin se-
mifinalplats blev det, men 
det tog stopp där mot Högsä-
ters GF som knep en plats i 
finalen mot Eds FF.

Förutom MIF gjorde Dy-
namo Botered en okej insats 
i turneringen, men förlorade 
mot just Mellerud i kvartsfi-
nal. 

Håfreströms IF var be-
svikna, då man lämnade cu-
pen efter bara två matcher i 
gruppspelet. Detta på grund 
av för få spelare för att kunna 
fullgöra turneringen. Bland 
annat skadades två av spe-
larna i den inledande grupp-
spelsmatchen, plus en av-
stängning som gjorde att 
lagledningen tog beslutet att 
åka hem. Frändefors IF och 

Åsebro IF fick också lämna 
turneringen efter gruppspe-
let.

På damsidan, som spelade 
under fredagen, fanns bara 
Tösse IF med av våra lokala 
lag. I grupp B tog det stopp 
redan i gruppspelet, som trea 
av fem lag. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors kniper ännu en spelare
FOTBOLL 
Frändefors har nu gjort 
klart med sitt tredje nyför-
värv på spelarsidan inför 
säsongen i division 5. Erik 
Bengtsson Meuller, 25-
årig mittfältare, byter från 
rivalen Brålanda IF.
Erik Bengtsson Meuller läm-
nar Brålanda IF för serieriva-
len Frändefors IF. Detta stod 
klart vid nyår, men varit på 
gång under en längre tid. 
Mittfältaren kommer att åter-
förenas med flera av de spe-
lare som han under vinterhal-
våret redan spelar futsal med 
i Dynamo Botered.

– Jag tycker det känns väl-
digt bra. Har haft några goa 
år i Brålanda, gillar mina 
lagkamrater där starkt. Sam-
tidigt har jag fler personer i 

Frändefors som jag umgås 
med privat och som jag spe-
lade med förr i Vänersborgs 
IF. Finns även några Dyna-
mospelare där redan, och 
några till från Dynamo är 
med och provtränar lite nu, 
berättar Erik, bosatt i Väners-
borg.

Erik är därmed nya träna-
ren Erik Öqvists tredje nyför-
värv från just rivalerna Brå-
landa.

– Vi är mycket glada att 
Erik har kommit till fören-
ingen igen. Han har hög ar-
betskapacitet och bra inställ-
ning som kommer att vara 
nyttig för oss. Jag tror att han 
även kan komma att bidra 
mycket vid sidan av planen 
med sitt engagemang, berät-
tar tränaren som kanske får 
ytterligare några nyförvärv 

till sitt förfogande innan se-
rien drar igång, om man får 
tro Bengtsson Meuller.

En av anledningarna till att 
25-åringen byter klubb är 
bland annat tidsbrist, då han 
redan är involverad i Åsebro/
Brålandas damlag, där han är 
fystränare. Erik anser också 
att fjolårets trea i division 5, 
spelar en attraktivare fotboll 
än de vitgröna.

– Det spelas en attraktivare 
fotboll i Frändefors och de 
har ett sundare förhållnings-
sätt till nivån laget ligger på. 
Ronnys träningsdos kombi-
nerad med vad de också gör 
på alla träningarna kommer 
bara att leda till skador, me-
nar Erik, angående att Brå-
landa kommer göra fem trä-
ningspass i veckan under 
våren.

Erik Bengtsson Meuller byter från 
Brålanda IF till rivalerna Frände-
fors IF, båda i division 5 Dalsland. 
Foto: Frändefors IF.

Nytt träningsår med nya överraskningar

Friskis & Svettis i Mellerud startar upp vårterminen under vecka tre med tio pass i veckan. 

FRISKIS & SVETTIS 
Nu väntar ett nytt trä-
ningsår med Friskis & 
Svettis, fyllt av överrask-
ningar och nyheter. Efter 
en förhoppningsvis lugn 
julledighet är det skönt 
att komma igång med trä-
ningen igen. 
Vi startar upp vecka tre och 
med totalt tio pass i veckan 
finns det något för alla. Hela 
schemat hittar ni på vår hem-
sida och på vår facebook-si-
da. Nytt för i år är att ni nu-
mera kan följa oss på 
Instgram – för information 
och inspiration. Årets abso-
lut största händelse är att vår 
förening firar 15 år i Melle-
rud. Vi slår på stort och firar 
hela året, håll utkik efter 
överraskningar och happe-
nings under året som kom-
mer!

En vår med flera nyheter
Veckan startar med ett Jympa 
Medel-pass. Jympan är själ-
va kärnan i Friskis & Svettis 
träningsidé och vi är glada att 
kunna erbjuda inte mindre än 
tre Jympa Medel-pass med 
olika ledare under veckan.

Måndagarna innehåller 
även vårt tuffa pass HIT/
Flex, det är ett kombinerat 

för steg mot finalen. För dig 
som har saknat ett danspass i 
vårt utbud kommer detta pass 
garanterat bli uppskattat. 
Veckans andra Jympa Medel-
pass har bytt tid men körs 
som vanligt på tisdagar.

På onsdagar har vi numera 
vårt enda vuxenpass på dag-
tid, Jympa Soft, som är upp-
skattat av alla daglediga och 
pensionärer. Skönt att få 

träna mitt på dagen och pas-
sar bra som till exempel ett 
lunchpass för dig som arbe-
tar. Onsdagarna ser annars ut 
som i höstas, först ett härligt 
Jympa Medel-pass, följt av 
vårt enda 75 minuters pass 
Skivstång/Intervall – det är 
precis som det låter, ett skiv-
stångspass som avslutas med 
ett svettigt intervallpass. 

Har bytt tid
Jympa Puls Bas har bytt tid 
men ligger kvar på torsdagar, 
Jympa Puls Bas passar även 
medel-motionärer eftersom 
det är fokus på kondition och 
man tar i så mycket man själv 
kan och orkar.

Crossen som var förra årets 
nyhet och ett mycket om-
tyckt utomhuspass startar 
upp efter påsk. Håll utkik på 

våra sociala plattformar för 
att inte missa när det startar. 

Core på fredagar visade sig 
passa bra för många och ger 
även möjlighet till After 
Training då och då som av-
slutning på veckans arbete. 
Och så veckans roligaste 
pass, Familjejympan x 2 på 
lördagar – först ett pass för 
de mindre motionärerna som 
följs av ett lite mer utma-
nande pass från cirka 6 år och 
uppåt! 

Variera din träning
På hemsidan kan du läsa mer 
om inriktningen i de olika 
passen för att se vad som kan 
passa dig bäst. Det är bäst 
med en varierad träning så 
växla gärna mellan olika ty-
per av pass under veckan när 
du tränar flera dagar. 

Träningslust är Friskis & 
Svettis idé. Det betyder att du 
kan komma precis som du är 
och göra så gott du kan, allt 
efter dina egna förutsätt-
ningar och framförallt känna 
glädjen i att röra på dig.

Kom och ta med dig din 
kompis, pappa, partner eller 
granne, första veckan kan ni 
prova på alla passen gratis. 

Lina Sjödelius  
Friskis&Svettis Mellerud

SPORT

Förutom att värva Erik 
Bengtsson Meuller, tappar 
Frändefors Rasmus Johans-
son till Trollhättan BoIS, 
Mahmoud Ala till Trollhät-
tans IF samt Andrej Savemo 
till Högsäters GF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Under måndagskvällen blev det klart att Wictor Svensson förlänger  sitt 
kontrakt med Melleruds IF över 2018.  Foto: Marcus Ek.

Svensson förlänger
FOTBOLL 
Under måndagskvällen 
blev det klart att Mel-
leruds mittfältsdynamo 
Wictor Svensson för-
länger sitt kontrakt med 
nykomlingarna i division 
3, över 2018. Wictor var en 
stark bidragande orsak till 
att laget tog steget upp i 
division 3 förra säsongen.
Med fem mål och åtta målgi-
vande passningar var MIF:s 
22-åring en av lagets stötte-
pelare under fjolårets säsong. 
Nu har Wictor bestämt sig för 
att fortsätta spela fotboll för 
sin moderklubb, men det var 
inget helt enkelt beslut.

– Jag bestämde mig så sent 
som i måndags, så ja, det var 
ett svårt beslut. Jag brinner 
för flera olika saker, så jag 
har fått fundera över vad jag 
ska prioritera. Men nu känns 
det bra, jag är taggad, berät-
tar Wictor Svensson, med 

kusinerna Simon och Tim 
Svensson i samma lag.

Wictors lugn med boll och 
hans trygghet på planen smit-
tar av sig på lagkamraterna, 
som han har stora förhopp-
ningar på kommande säsong.

– Jag tror jag kan bidra till 
laget och jag tror på det här 
laget. Vi är ett stark gäng som 
kan gå långt, berättar han.

Det var i måndags efter-
middag som Wictor skakade 
hand med MIF:s spelaran-
svarige Nils-Gösta Olsson, 
även han är glad att Wictor 
bestämde sig för att fortsätta 
i klubben.

– Wictor var en nyckelspe-
lare förra året, så givetvis är 
vi nöjda att han fortsätter, 
säger han.

Första tävlingsmatchen för 
laget kommer i Dalslands 
Sparbanks Cup i början av 
mars, mot Håfreströms IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

pass som inleds med 35 mi-
nuter styrketräning med HIT 
(Hög Intensiv Träning med 
högt tempo) och avslutas lite 
lugnare i 20 minuter med 
Flex och fokus på rörlighet.

På tisdagarna presenterar 
vi årets stora nyhet; Dans 
Crescendo – Koreografi och 
känsla i kombination, steg 
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Tre segrar av tre möjliga
FUTSAL 
Futsal Club Mellerud spe-
lade tre bortamatcher i 
helgen i futsalens division 
1. Detta var en bortaturné 
som var planerad sedan 
länge för att bara behöva 
göra en nästan fyra tim-
mar långa resa en gång 
under säsongen. 
Draget att spela tre matcher 
under en helg visade sig vara 
smart, kanske till och med 
guld värt. Division 1-laget 
FC Mellerud leder nu serien 
Norra Götaland, tre poäng 
före FC Lidköping United. 
Lagets huvudansvarige, Va-
lon Gashi, känner sig sliten 
efter helgen, men väldigt 
nöjd.

– Nu är vi serieledare igen, 
ordningen är återställd. Hela 
laget gör det riktigt bra, det 
är skönt, berättar Gashi som 
själv stod för fyra av lagets 
27 mål i helgens tre matcher. 

Meste målskytt under den 
lilla turnén var lagkapten 
Simon Schullström, som 
gjorde sju av lagets mål.

Gashi berättar om att hel-
gen var intensiv och att det 
tog på krafterna att hålla fo-
kus i alla tre matcherna.

– Det har varit tufft, tre 
matcher på ett dygn. Det 
känns skönt att ha det gjort, 
och att få med sig alla nio 
poäng hem.

Storseger mot Lindesberg
Helgens första match spela-
des på lördagseftermiddagen 
mot IFK Lindesberg, vars 
hemmaborg ligger fyra mil 
norr om Örebro. 

Mellerud kom med en stor 
trupp, där Iba Ramic satt på 
läktaren i första matchen, 
avstängd. 

FCM började bra och fick 
ett tidigt mål genom Femija 
Selmanovic. Lagkapten 
Schullström fyllde sedan på 
målskörden och laget ledde 
med 3-0 innan hemmalaget 
reducerade. Men Mellerud 
var starkare och kunde gå till 
paus med en 5-2-ledning.

Simon Schullström var meste målskytt i helgens miniturné för FC Mellerud. Laget vann alla tre bortamatcher, 
som nu tagit laget upp i serieledning. Foto: Marcus Ek/arkivbild.

Florijan Fejzulovic och hans FC Mellerud vann tre seriematcher på ett 
dygn, när laget var på turné i området kring Västerås och Örebro. Foto: 
Marcus Ek/arkivbild.

SLUTRESULTAT
Hallstahammars SK FK

– FC Mellerud
4-6 (3-3)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar, FCM:
Simon Schullström, 2
Valon Gashi, 1
Alexander Karlsson, 1
Florijan Fejzulovic, 1
Nerkez Berisa, 1

SLUTRESULTAT
IFK Lindesberg – 

FC Mellerud
4-12 (2-5)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar FCM:
Florijan Fejzulovic, 4
Simon Schullström, 4
Valon Gashi, 2
Femija Selmanovic, 1
Ali Al-Habobi, 1

SLUTRESULTAT
Afghanska FC –

FC Mellerud
5-9 (5-3)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar, FCM:
Femija Selmanovic, 5
Florijan Fejzulovic, 1
Simon Schullström, 1
Valon Gashi, 1
Självmål AFC, 1

– Vi gjorde det svårare än 
det var i den första halvleken, 
men det var aldrig någon fara 
för segern, berättade Valon 
Gashi i bilen på väg hem från 
turnén. 

I andra halvlek var det 
inget snack om att Mellerud 
var det bättre laget, vilket 
man visade upp för hemma-
publiken. Efter fem mål på 
sju minuter hade man spikat 
igen kistan och grävt ner den, 
för trots två reduceringar av 
IFK innan slutsignal var 12-4 
segern stensäker.

Afghanska tröttnade  
till slut
Den sena kvällsmatchen på 
lördagskvällen bjöd på tuf-
fare motstånd än i matchen 
några timmar tidigare. En 
sämre uppladdning och trötta 
ben gjorde att den första 
halvleken inte riktigt blev 
som Mellerud tänkt.

– Det var stressigt inför 
matchen, vi skulle hinna äta 
i bra tid innan matchstart och 
köra de elva milen till Väs-
terås, så vi fick ingen större 
uppvärmning. Men samti-
digt hade vi en match i benen 
redan, berättade Gashi.

Mellerud fick en tuff start 
med ett insläppt mål direkt, 

genom Afghanska FC:s klart 
bäste spelare, Ali Ghulami. 
Mellerud kvitterade, men 
Ghulami såg till att slå till 
ytterligare tre gånger innan 
paus.

– Afghanska hade ett 
mycket bättre lag idag än vad 
de hade när vi mötte dem i 
Rådahallen. De hade en kille 
som var otroligt bra, han 
gjorde fyra av deras mål, 
berättade Gashi.

Mellerud kom inte igång 
riktigt förrän i andra halvlek. 
Matchen tidigare på dagen 
kändes i benen, det gjorde att 
några enkla misstag blev 
bjudningar till hemmalaget.

Till andra halvlek låg Mel-
lerud under med 3-5, då togs 
målvakten ut för att spela 
med en utespelare mer.

Detta resulterade i en stark 
upphämtning, främst signe-
rad Femija Selmanovic. Han 
gjorde fem raka mål så att 
FCM gick från 3-5 till 8-5. 
Den lilla knorren satte Simon 
Schullström, vilket fastställ-
de slutresultat 9-5 till Mel-
lerud.

Nerkez matchhjälte  
mot Hallstahammar
På söndagen, efter en natt i 
stugor i Hallstahammar, var 
det dags för helgens tredje 
och sista match. Vid seger 
skulle det bli serieledning för 
Mellerud.

Men precis som mot Af-
ghanska inledde gästerna 
den första halvleken svagt. 
Hallstahammar gick snabbt 
upp till en 2-0 ledning som 
sedan blev 3-1.

– Vi var slitna och sega, så 
de gör 0-1 i första anfallet 
och sen också 0-2. Sedan låg 
vi under med 1-3 innan vi 
kom ikapp till 3-3, berättar 
Gashi.

– Det stod sedan 3-3 länge, 
men Hallstahammar gjorde 
4-3 i slutet av matchen, vilket 
var riktigt tungt, säger han.

Precis som mot Afghanska 
tog Mellerud ut målvakten 
och tog in en extra utespelare, 
detta gav snabbt resultat. 
Kvitteringen till 4-4 kom 
genom Valon Gashi i match-
ens näst sista minut och led-
ningsmålet sköt Nerkez Be-

risa med en minut kvar av 
matchen. Alexander Karls-
son kunde med några sekun-
der kvar stänga matchen helt 
för Hallstahammar, som inte 
heller de kunde besegra ett 
starkt Mellerud denna helg.

– Vändningen var väldigt 
skön, det märktes att vi var 
trötta i kroppen och huvudet. 
Svåraste matchen var mot 
Hallstahammar, vi var 
tvungna att ställa in oss men-
talt trots att vi var trötta. Men 
alla matcher var svåra på sitt 
sätt, vi kunde inte bara ställa 
ut skorna, säger Valon Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors värvar
FOTBOLL 
Bäckefors IF har inför 
comebacken till division 
5 tappat fyra spelare, 
men samtidigt har man 
förstärkt med lika många. 
Senaste förvärvet heter 
Emil Källen och ansluter 
från Högsäters GF till 
Bäckevallen.
Emil Källen, 24, byter Ge-
nevi IP mot Bäckevallen in-
för säsongen. Nyförvärvet är 
en snabb ytterback som är en 
glädjespridare på plan, enligt 
assisterande tränaren Ulf 
Mattsson.

– Det är en spelare vi kollat 
på länge, han har potential att 
bli riktigt bra. Han har inte 
fått chansen riktigt i A-laget 
i Högsäter, så jag tror han gör 
rätt i att komma till oss och 
få spela mer A-lagsfotboll, 
berättar Mattsson, glad över 
lagets fjärde nyförvärv. 

Emil själv beskriver sig 
själv som en hårt jobbande 
och positiv ytterback som 
alltid ger fullt ös, något Ulf 
bekräftar.

Bäckefors IF värvar Emil Källen 
från Högsäters GF inför lagets 
comeback i division 5. Foto: Bäcke-
fors IF

– Han är en bra lagspelare 
och ger alltid 100 procent, en 
riktigt krigare. Det vi sett av 
honom har varit bra, jag tror 
han kan tillföra oss mycket, 
berättar Ulf.

Emils tävlingsdebut för 
Bäckefors kan komma redan 
i början av mars, då Bäcke-
fors inleder gruppspelet i 
Dalslands Sparbanks Cup 
mot Ellenö IK.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

”Vi spelade 
som ett lag”

Jakobsson var nöjd med tje-
jernas insats i årets första 
match.

– Vi höll lugnet och rullade 
boll. Björkö tog visserligen 
ledningen, men vi vände och 
vann. Vi gick tillbaka till det 
spelet vi hade i början av 
säsongen, vi försökte inte 
hela tiden hitta den avgö-
rande passningen. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lagkapten och tvåmålsskytten 
Sandra Petersson Jakobsson 
tyckte att hennes lag, Åsebro/
Brålanda, spelade med självför-
troende och satte försvarsspelet 
i bortamatchen mot IFK Björkö. 
Foto: Åsebro/Brålanda/Arkivbild

SLUTRESULTAT
IFK Björkö – 

Åsebro/Brålanda
2-7 (1-3)

RFL Norra Götaland
Målskyttar:
5’ 1-0 Wilma Olsson
8’ 1-1 Anna Dahlberg
12’ 1-2 Jessica Vänerlöv
14’ 1-3 Anna Dahlberg
 25’ 1-4 Elin Bååth
27’ 1-5 1Amanda Jonasson
31’ 1-6 Sandra Petersson Jakobsson
32’ 2-6 Tilda Andreasson
37’ 2-7 Sandra Petersson Jakobsson

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda fick en 
perfekt start på det nya 
året när man i söndags 
spelade årets första 
futsalmatch i det regio-
nala seriespelet borta mot 
IFK Björkö. Det blev seger 
med 7-2 trots underläge.
Åsebro/Brålanda fick över 
jul och nyår på sig att glömma 
den tunga hemmaförlusten 
mot serieledarna IFK Udde-
valla som vann i Rådahallen 
med 9-0.

Istället kunde dalslänning-
arna se till att få en bra start 
på 2018, genom att besegra 
IFK Björkö på 7-2 i Hedens 
Idrottshall på Hönö.

– Det känns riktigt bra. Jag 
tycker att vi många gånger 
har väldigt fint spel, så det 
var en rolig match att spela, 
vi spelade som ett lag idag, 
sade lagkapten och tvåmål-
skytten, Sandra Petersson 
Jakobsson efter matchen.

IFK tog ledningen efter 
fem minuter på sin hemmap-
lan, men Anna Dahlberg 
kvitterade några minuter se-
nare, fint framspelad av lag-
kamraten Jennie Larsson. 
Sedan vände matchen helt, 
Åsebro/Brålanda gick ifrån 
till 6-1 innan hemmalaget 
reducerade i mitten av den 
andra halvleken.

– Vi spelar med självför-
troende idag på ett helt annat 
sätt och i försvarsspelet lig-
ger vi nästan hela matchen på 
rätt sida och gjorde även 
många starka hemjobb, be-
rättar lagkapten Petersson 
Jakobsson.

Även tränaren Morgan 
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IFK Vänersborg

IK Sirius
Fredag 12 januari

Matchstart kl. 19.00
Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

Foto: Marcus Palmqvist

Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:

Vuxen: 500:-, ungdom (13-20 år) 300:-
endast Soft: 200:- 
Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:-
Familjejympa: 20:-/barn, Swish eller bankgiro-
betalning

Vårens nyheter:
– Vi firar 15 år i Mellerud, överraskningar varje månad! 
– NYHET!!! DANS CRESCENDO tisdagar 18.00
– TRE JYMPA MEDEL-PASS Varje vecka 
– Jympa Puls NY TID torsdagar 18.00
– Populära CORE fortsätter på fredagar 17.15
– FAMILJEJYMPAx2 Lördagar 10.00 för de mindre, 10.45 från 6 år
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud Instagram –friskissvettismellerud

Prova på Gratis
hela vecka 3!

Friskis&Svettis i Mellerud
våren 2018 v 3-17, start 15 jan
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar med

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
   12.00   10.00/10.45 v.3-12

  JYMPA SOFT   FAMILJEJYMPA X2
  Karin   

  17.00  17.15 
  JYMPA MEDEL  CORE 
  Kajsa  Anders

18.00 18.00  18.00 
JYMPA MEDEL DANS CRESENDO  JYMPA PULS BAS
Ann-Sofie Madeleine  Karin  

 19.00 19.00-20.15  
 JYMPA MEDEL SKIVSTÅNG INTERV  
 Agneta Madeleine/Carolina 

19.45    
HIT/FLEX 
Belinda & Terese    Med reservation för eventuella ändringar

Pallplatser på Julgröten 
och Julruschen 

FRIIDROTT 
Vid tävlingarna 16-17 de-
cember i Göteborg deltog 
Linnea och Johanna Hall-
sten. 

På Julgröten knep Linnea 
Hallsten (F12) guldet genom 
att klara 1,43 i höjd. Det var 
med god vinstmarginal till 
tvåan och trean som båda 
klarade 1,32. Hon gjorde två 
riktigt bra försök på 1,46.

På julruschen fick Johanna 
(F12) till det rejält i kulstöt-
ningen och kom trea med 
nytt personligt rekord på 58 
centimeter. Hon stötte 9,56. 

Dals Södra FFI
Linnea Hallsten som vinnare i F12 höjd, tangerat personligt och klubb-
rekord på 1,43.

Klubbrekord och silverplats
FRIIDROTT 
Andra och tredje decem-
ber arrangerades den 40:e 
upplagan av Julklapps-
jakten i Friidrottens Hus 

i Göteborg med nästan  
3 500 starter. 
Dals Södra hade tre aktiva 
som deltog i denna tävling. 
Jonathan Sörgren deltog i 

Jonathan Sörgren deltog i P16 kula.

P16 Kula och han gjorde sin 
första tävling med fem kilos- 
kulan. Han kom på tionde 
plats med resultatet 7,73. 
Johanna Hallsten deltog i 
F15 Kula och hon kom på 
nionde plats med resultatet 
8,90, åtta centimeter från 
personligt rekord. 

Linnea Hallsten deltog 
F12 Höjd och kom på andra 
plats med resultatet 1,43. De 
är ett nytt klubbrekord i F12 
Höjd. 

Det gamla hade Caroline 
Larsson på 1,40 från 2006. 
Det är nytt personligt rekord 
inomhus för Linnea med sex 
centimeter och det är tre cen-
timeter högre än vad hon 
hoppade i somras.

Andreas Gustafsson 
Dals Södra FFI

Tog brons i rankingtävling

Alexander Strandberg t.h, från 
Brålanda, tog brons i Frogner 
Cup i Norge. Klubbkamraten Toste 
Isaksson t.v. Båda spelar för Troll-
hättans BM.

BADMINTON 
Det blev brons till Alexan-
der Strandberg i ranking-
tävlingen Frogner Cup 
norr om Oslo.
Detta var Alexanders första 
tävling utanför Sverige och 
det blev tre segrar av tre möj-
liga i poolspelet. En av mot-
ståndarna som Alexander 
mötte var Norges femte bäst 
rankade spelare Thomas 
Gruner Fjeldheim. Alexan-
der gjorde en av sina bästa 
matcher någonsin och vann 
med 21-19, 21-19.

Efter vinst i åttondelsfinal 
i två raka väntade Norges 
tredje bäste spelare Elias 
Lenning. Det var en tuff 
match och Alexander förlo-
rade första set med 9-21,  men 
kände ändå vittring på vinst 
vid sidbyte. Han gjorde ett 
mycket bra andra set och 
vann med 21-16. Tyvärr 
lyckades han inte knyta ihop 
tredje set utan det blev en 
hedersam förlust med siff-
rorna 10-21.

Även i dubbel, som Alex-
ander spelar med klubbkom-
pisen Toste Isaksson, blev 
det vinst i samtliga tre  
matcher i poolen. 

Efter en lång dag med 
många matcher väntade 
kvartsfinal på kvällen. Mot-
ståndet var Norges fjärde  
rankade dubbelpar Thomas 
Gruner Fjeldheim/Mathias Ji 
Gong. Toste och Alexander 
förlorade första set med 16-
21, men vände med ett ly-

sande spel till seger med 
siffrorna 21-14, 21-17.

På söndagen väntade semi-
final där det tyvärr blev för-
lust mot Sondre Berg Angell/
Kevin Elson från Kristian-
sand med 18-21, 17-21. 

Det var en nöjd Alexander 
som efter första tävlingen på 
internationell nivå tog en 
bronsmedalj efter mycket 
bra spel under två intensiva 
dagar. 
 

Fina resultat i DM 
FRIIDROTT 
Lördag 6 januari arrang-
erades distriktsmäster-
skap inomhus i Rimners–
hallen i Uddevalla. Från 
Dals Södra deltog sex 
aktiva. 
Det gjordes flera fina resultat 
och sattes även ett nytt 
klubbrekord. Bilal Ali deltog 
i P17 1000 m och gjorde sin 
första tävling för föreningen. 
Han kom på en tredje plats 
med 3.01.23 som är nytt 
klubbrekord i P17. Det 
gamla rekordet hade Per 
Jonsson på 3.10.30 från 
2003. 

Jonathan Sörgren deltog i 
P17 kula och han kom på en 
andra plats på resultatet 7.60 
och det är 13 cm från hans 
personbästa. 

Tobias Nilsson deltog i 
P15 60 m och sprang på 8.42 
i försöken och kom till final 
och i finalen blev han femma 
på tiden 8.41. De är nytt in-
omhuspers. för Tobias med 
34 hundradelar. 

Kasper Löfgren deltog i 
P13 200 m och han kom på 
en fjärde plats på tiden 35.58 
vilket är ett nytt pers. 

I längd kom han på en ni-
onde plats med 3.01 och i 
kula kom han på en fjärde 

plats med 6.23. Andreas 
Nilsson deltog i P13 längd 
och kom på sjunde  plats 
3.38. I kula kom han på en 
3:e plats med 6.61. 

Ebba Lind deltog i F17 200 
m och även hon gjorde sin 
första tävling för Dals Södra. 
Hon kom på en andra plats 
med 30.80. Hon går in på en 
fjärde plats i tiobästalistan 
för kvinnor seniorer.

Efter distriktsmästerska-
pet har fyra aktiva tagits ut 
till kommande helgs di-
striktsmatch; Jonathan Sör-
gren, Tobias Nilsson, Linnea 
och Johanna Hallsten. 
Göran Hallsten, Dals Södra FFI

Tobias Nilsson blev femma i finalen på 60 meter. Foto: Niklas Löfgren.
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Vegagatan 41, Mellerud
Bostadsrättslägenhet  
Trevlig lägenhet med 
3 rum, matplats och kök.
Öppet anbud med fri 
prövningsrätt

Visningar:
Lördag 13 januari kl 11:00 – 12:00 
Tisdag 16 januari kl 18:00 – 19:00

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Vi söker dig som är rask, effektiv och intresserad  
av grönsaksodling i växthus.  
Mer info se  www.facebook.com/gallenasgardogronsaker/ 

Vi söker mer  
personal för 
säsongen 2018 

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

BRÅLANDA
Tommy Håkansson  Tel: 0521-57 73 81
Peter Karlsson        Tel: 0521-57 73 82

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

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

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

Under 130hk

Från 269 000:- + moms

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

Kampanjtraktorer 

fast 5-årsränta

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

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:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

Qvantenburgs Säteri AB söker 

Djurskötare 
till en modern slaktsvinsbesättning med 5.000 platser.
Arbetsuppgifter är alla förekommande arbeten som 
finns i slaktsvinsuppfödning. Qvantenburg är beläget på 
Dalboslätten mellan Mellerud och Brålanda. Vi lägger 
stor vikt i personlighet vid denna rekrytering. Rekryte-
ringen sker löpande så vänta inte med att söka!
Tillträde snarast.
Lön efter överenskommelse.
Vid frågor ring Fredrik på 070-485 02 99 eller mail på 
Fredrik.kvantena@gmail.com

LEDIGA PLATSER

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

PRO Mellerud: Kaffeserve-
ring varje helgfri fredag pe-
rioden 12/1 – 29/6.

Start studiecirkeln ”Prak-
tisk matematik” tisdag 16/1 
kl. 14 i PRO-lokalen. Ledare: 
May Larsson.

Start studiecirkeln ”Stick-
orna” torsdag 18/1 kl. 14 i 
PRO-lokalen. Ledare: Mar-
garetha Eriksson.

FÖRENINGSNYTT

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!

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

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILDELAR

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com
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Melodikrysset v.2 - 13 januari

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. 2 – 13 januari

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Auktionssommar
10.55 Biltokig
11.25 Inför Idrottsgalan
11.35 Eran - punk i tre delar
12.35 Stjärnorna på slottet
13.35 Delicious
14.20 Matiné: Den stora stjärn-
 paraden
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: Uppdrag 
 granskning
21.00 Seriestart: Lerins lärlingar
22.00 Den mobila revolutionen
23.00 Rapport
23.05 Besatt av den perfekta 
 kroppen
23.50 Nattsändningar

12.00 Rapport
12.05 Din för alltid
12.35 Ett matäventyr på Man-
 hattan
13.35 Extremt bortskämda barn
14.20 Djur i natur
14.30 Min mor var tysketös
15.00 Vikingarnas tid
16.00 Rapport
16.05 Djur i natur
16.15 Samernas tid
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konstnärsdrömmen: 
 England
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongstart: Hundra 
 procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The C word
23.45 Konstnärsdrömmen
00.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Djurvärldens 
 tappra ungar
17.50 Omöjlig ingenjörskonst
18.35I sbjörn - med dold kamera
19.25 Att inreda ett slott
20.10 Seriestart: Kate Humble 
 lever med nomader
21.00 Expedition Mars
22.30 Kvinnan bakom Obamas 
 slogan
00.05 The Vietnam war

21.00 Lerins lärlingar - syntolkat
22.00 I Dickens magiska värld
23.20 Bates Motel
00.00 Martina har sett alla mina 
	 filmer
01.00 Den döende detektiven 
 - syntolkat
02.00 Fröken Frimans krig 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Skidskytte
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 En kör full av stjärnor
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Nattsändningar

05.00 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Bullet to the head
22.50 Seinfeld
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.20 Cops
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.30 Family guy
04.20 American dad
04.40 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Lerins lärlingar
10.55 Uppdrag granskning
11.55 Martina har sett alla mina 
	 filmer
12.55 På spåret
13.55 Delicious
14.40 Inför Idrottsgalan
14.50 Sven Jerring – rösten som 
 öppnade världen
15.35 Sven Jerring – rösten som 
 öppnade världen
16.20 Min natur
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Antikrundan
21.00 Seriestart: Den svenska 
 välfärden
22.00 Säsongstart: Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

11.30 Din för alltid
12.00 Rapport
12.05 Förväxlingen
12.35 Konstnärsdrömmen
13.35 Extremt bortskämda barn
14.20 Djur i natur
14.30 Min mor var tysketös
15.00 Vikingarnas tid
16.00 Rapport
16.05 Djur i natur
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konstnärsdrömmen
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Venus – låt oss tala om sex
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 En natt i Havanna
23.50 Konstnärsdrömmen
00.50 Nyhetstecken
01.00 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Fågelskådare på 
 Utsira
17.15 Grekland med Simon 
 Reeve
18.15 Min matresa i Bangladesh
19.15 Tasmanien - landet 
 Annorlunda
20.05 Gertrude Bell, rebell och 
 diplomat
21.00 Seriestart: Antikmagasinet
21.30 Isbjörn - med dold kamera
22.20 Jamie Olivers sockerchock
23.05 Kvinnan bakom Obamas 
 slogan

21.00 Den svenska välfärden
22.00 Veckans brott
23.00 Ömheten
00.15 Hundra procent bonde
00.45 Den döende detektiven 
 - syntolkat
01.45 Fröken Frimans krig 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Skidskytte
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Bygglov
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 Partners in crime
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Oblivion
23.30 Seinfeld
00.25 Family guy
01.25 American dad
01.55 Cops
02.40 Scrubs
03.30 My name is Earl
03.50 Family guy
04.40 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Genialt eller galet
10.15 Inför Idrottsgalan
10.20 Alpint: Världscupen
11.45 Den svenska välfärden
12.45 Antikrundan
13.45 Inför Idrottsgalan
13.50 Alpint: Världscupen
15.00 Inför Idrottsgalan
15.10 Opinion live
15.55 Kallbad i Trondheim
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Säsongstart: Skavlan
22.00 Seriestart: Scott & Bailey
22.50 Seriestart: Leif & Billy
23.05 Rapport
23.10 Seriestart: Suits
23.55 Nattsändningar

12.00 Rapport
12.05 Förväxlingen
12.35 Konstnärsdrömmen
13.35 Extremt bortskämda barn
14.20 Djur i natur
14.30 Min mor var tysketös
15.00 Kulturveckan
16.00 Rapport
16.05 Klipp ur Strömsö
16.15 Hundra procent bonde
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konstnärsdrömmen
18.55 Flaskpostsamlare
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Harry Dean Stanton 
 – skådespelarikon
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Det vita folket
23.05 Bates Motel
23.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Örter - naturens 
 eget apotek
17.20 Kate Humble lever med 
 nomader
18.10 Guld på godset
19.10 I alla slags väder
19.40 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.10 Mäktiga miljöer
21.00 Historiska hemligheter: 
 Jesus svepning
21.50 Att inreda ett slott
22.35 Omöjlig ingenjörskonst
23.20 Kallt blod, heta känslor

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 En sång för Marion
23.35 Hundra procent bonde
00.05 Stjärnorna på slottet
01.05 Den döende detektiven 
 - syntolkat
02.05 Fröken Frimans krig 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
14.30 Skidskytte
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 Baksmällan del 3
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Baksmällan del 3, forts
23.50 Pride and glory
02.25	 Cloverfield
04.05 Ambassaden – uppläst text

05.00 Community
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Hellboy
23.25 Pitch black
01.35 Seinfeld
02.35 Cops
03.25 Salem
04.15 Scrubs

05.05 Go'kväll
05.50 Strömsö
06.20 Fråga doktorn
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Opinion live
08.50 Karl för sin kilt
09.45 Vintermagasin
10.30 Vinterstudion
11.00 Skicross: Världscupen
12.20 Längdskidor: Världscupen
14.00 Vinterstudion
14.30 Bob: Världscupserien
15.25 Vinterstudion
15.50 Skavlan
16.50 På spåret
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Säsongstart: Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
21.00 Lördagsbio: Shakespeare 
 in Love
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Skräcken	från	
 Svarta lagunen
00.25 Sändningsuppehåll
04.50 Go'kväll

08.05 Vem vet mest?
10.35 Alpint: Världscupen
12.20 Alpint: Världscupen
13.55 The Hyperglot
14.20 Förväxlingen
14.50 Venus – låt oss tala om sex
15.50 Sverige idag 
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag 
16.15 En riktig hit – vad är det?
16.55 Hemliga norska rum
17.05 Tasmanien - landet 
 Annorlunda
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Ishockey: NHL
21.45 Kulturstudion
21.50 Birgit-almanackan
21.55 Kulturstudion
22.00 Allt jag gjorde var att 
 ändra tangon - Astor 
 Piazzolla
22.50 Kulturstudion
22.5 5Seriestart: Treme
23.55 Kulturveckan
00.55 Sportnytt
01.10 Extremt bortskämda barn

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Omöjlig ingenjörs-
 konst
15.45 Att inreda ett slott
16.35 Historiska hemligheter: 
 Jesus svepning
17.20 Kate Humble lever med 
 nomader
18.10 Antikmagasinet
18.40 Expedition Mars
20.10 Seriestart: Flyg till världens
  ände
21.00 Djurvärldens tappra ungar
21.50 The Vietnam war
22.50 Dokument utifrån: Dop-
 ningsjakten
23.50 Gertrude Bell, rebell och 
 diplomat

21.00 Leif & Billy
21.15 The C word
22.45 Scott & Bailey
23.30 Dox: Where to invade next
01.25 Bron - syntolkat
02.25 Den svenska välfärden

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Sveriges mästerkock
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Gladiatorerna
21.30 Robocop
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Robocop
00.00 Snakes on a plane
02.15 Hammer of the Gods
04.15 Ambassaden – uppläst text

05.05 My name is Earl
05.30 Community
06.00 Wizard wars
06.50 Grimm
07.35 Jims värld
08.55 Anger management
09.50 The spy next door
11.50 Amazing race: All-stars
12.50 Ink master USA
13.40 NCIS: Los Angeles
15.30 The Goldbergs
16.30 Man with a plan
17.00 The cable guy
19.00 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 21
23.30 Kill for me
01.25 Oblivion
03.35 Beneath

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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Min natur
06.15 Auktionssommar
07.15 Antikrundan
08.15 Den svenska välfärden
09.15 Go'kväll
10.00 Vinterstudion
10.15 Alpint: Världscupen
11.00 Vinterstudion
11.15 Längdskidor: Världscupen
12.00 Skicross: Världscupen
13.20 Alpint: Världscupen
14.00 Vinterstudion
14.25 Sverige!
14.55 Så ska det låta
15.55 Lerins lärlingar
16.55 Stjärnorna på slottet
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Säsongstart: Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Bron
22.00 Seriestart: Hard sun
23.00 Rapport
23.05 Seriestart: Akuten
23.50 Nattsändningar

08.40 Sverige idag på romani chib
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Seriestart: Det söta livet
11.05 Alpint: Världscupen
12.40 Stillbild
13.00 Konstnärsdrömmen: England
13.55 Harry Dean Stanton – skåde-
 spelarikon
14.50 Birgit-almanackan
14.55 Allt jag gjorde var att ändra 
 tangon - Astor Piazzolla
15.50 Sverige idag på romani chi
16.15 Stigcykling med Aksel
16.30 Renskötare i Jotunheimen
17.00 Popreel
17.15 Sprich los!, 17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Världens natur: Den suveräna 
 uttern
19.55 Eget gårdsspinneri
20.00 Seriestart: Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Säsongstart: Agenda
22.00 Seriestart: Dokument utifrån
22.55 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 I alla slags väder
15.35 Guld på godset
16.35 Dox: Where to invade next
18.30 Kate Humble lever med nomader
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Seriestart: Det vilda Colombia
21.00 Grekland med Simon Reeve
22.00 Flyg till världens ände
22.50 Kvinnan bakom Obamas slogan
00.25 Jamie Olivers sockerchock

21.00 Bron - syntolkat
22.00 Lawless ocean
22.45 Hannah Arendt
00.35 Studio Sápmi
01.05 Auktionssommar - syntolkat
02.05 Lerins lärlingar - syntolkat

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Tareq Taylors nordiska matresa
12.00 Skidskytte
13.00 Gladiatorerna
14.30 Skidskytte
15.25 Paul Hollywood bakar jorden runt
16.00 Sveriges mästerkock
16.55 Mandelmanns gård
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Änglagård: Tredje gången gillt
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Änglagård: Tredje gången gillt
23.45 Riviera
00.45	 Jayne	Mansfield's	car
03.10	 Top	five

05.05 Anger management
06.00 Wizard wars
06.50 Grimm
07.35 Amazing race: All-stars
08.30 Ink master USA
09.20 The Goldbergs
09.50 Simpsons
10.50 The cable guy
12.50 NCIS: Los Angeles
15.30 The spy next door
17.30 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Trainwreck
00.35	 Selfless
02.50 24: Live another day
04.20 Amazing race

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Kamera
10.35 Sportspegeln
11.05 Stjärnorna på slottet
12.05 Så ska det låta
13.05 På spåret
14.05 Skavlan
15.05 Matiné: I dur och skur
16.30 Seriestart: I terrängbil genom 
 Indokina
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Idrottsgalan
22.30 Rapport
22.35	 Nattfilm:	I	spel	och	kärlek...
00.25 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Popreel
08.15 Sprich los!
08.25 ¡Habla ya!
08.37 Alors demande!
08.48	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Seriestart: Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konstnärsdrömmen: England
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Samernas tid
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötare i Jotunheimen
22.45 Syriens barn
23.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 7-årig hundspannsförare
17.05 Mäktiga miljöer
17.55 Expedition Mars
19.25 Historiska hemligheter: Jesus 
 svepning
20.10 Seriestart: Framtidens öar
21.00 Världens natur: Den suveräna 
 uttern
21.55 I alla slags väder
22.25 Grekland med Simon Reeve
23.25 The Vietnam war

21.00 Stjärnorna på slottet
22.00 Treme
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Den svenska välfärden
01.15 Uppdrag granskning
02.15 Studio Sápmi

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Anders Jansson – Kom in och 
 stäng dörren
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 Partners in crime
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.30 How I met your mother
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Ink master USA
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Cops
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 I terrängbil genom Indokina
10.25 Kamera
10.35 Idrottsgalan
13.05 Den mobila revolutionen
14.05 Stjärnorna på slottet
15.05 Matiné: Anna Lans
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Veckans brott
22.00	 Dox:	Kattfilmen
23.20 Rapport
23.25 Den svenska välfärden
00.25 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.45 Förväxlingen
08.15 Agenda
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vem vet mest?
18.30 Ishockey: Champions hockey 
 league
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Bates Motel
23.00 Harry Dean Stanton – skåde-
 spelarikon
23.55 Renskötare i Jotunheimen
00.25 Hundra procent bonde
01.25 Nyhetstecken
01.35 Sportnytt
01.50 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Flyggalen
17.15 Grekland med Simon 
 Reeve
18.15 Världens natur: Den suveräna 
 uttern
19.10 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.40 Antikmagasinet
20.10 Djurvärldens tappra ungar
21.00 Dokument utifrån: Exodus 2 
 - resan fortsätter
22.00 Att inreda ett slott
22.50 Nattsändningar

20.00 Ishockey: Champions hockey 
 league
21.00 Auktionssommar - syntolkat
22.00 Min natur
22.40 Suits
23.20 Skavlan
00.20 Bron - syntolkat
01.20 På spåret - syntolkat
02.20 Studio Sápmi

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Mandelmanns gård
21.00 Riviera
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 Partners in crime
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 På smällen
23.40 Seinfeld
00.40 Simpsons
01.10 Family guy
01.40 American dad
02.10 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring för visning!

Mellerud / Åsensbruk / Tallvägen 16
Denna välvårdade villa ligger i ett lugnt och barnvänligt område på en höjd med närhet till sjön Höljen. 5 rok. Boyta: 153 kvm.
Tomtareal: 873 kvm. Pris: 890 000:-

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

Ring för visning!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Funderar du på 

vad ditt hus är 

värt?

Vi hjälper dig 

med värdering!

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

Pris 795.000:-

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

Pris 975.000:- 

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

Pris 875.000:- 

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

Pris 795.000:- 
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RÖJSÅG 
FS 460 C-EM K
Kort riggrör.
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Motorsåg 
MS 261 C-M
Ord. pris 8.490:-

KAMPANJPRIS 

6.990:-

    

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

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

Följ oss på

Herrjeans
”Westside”
”Little Italy”

DambyxaSänkt pris 

på massor 

av varor

100:-
/par

100:-
/st

Från

100:-
/st

Barnjacka 
”Kille”

Herrjackor

150:-
/st

99:-
/par

Barnjacka ”Tjej”

Med reservation för slutförsäljning

Judoträning i dagarna två

Pelle Larsson, Kroppefjälls IF:s judosektion svingar Alva Larsson, Troll-
hättans Judoklubb.

Två tjejer som tränar med Kroppefjälls IF:s judosektion: Johanna Nord-
ling (stående) och Selma Larsson.

Ledarna Lasse Johansson, Kroppefjälls IF:s judosektion och Catrine Mattsson, Trollhättans Judoklubb har samlat deltagarna inför sista tränings-
passet i söndags.

JUDO 
Både lördag och söndag 
den gångna helgen anord-
nades ett uppstartsläger i 
idrottshuset i Mellerud för 
distriktets judoutövare. 
Ett 30-tal deltagare fanns 
på plats.
Bente Lindström Larsson har 
med sig hela familjen till 
idrottshuset. Maken Micael 
Larsson, som planerar att 
börja träna judo och de fem 
barnen Selma 10 år, Pelle 7 
år, Elliot 6 år, Leon 3 år och 
Artur 6 månader. 

Med på uppstartslägret är 
Selma, Pelle och Elliot, även 
om unge Leon gärna skulle 
vilja vara med på mattan.

– Det är riktigt roligt! Bar-
nen är engagerade i samma 
sport och Leon är med för att 
titta och lära. Han vill också 
gärna börja träna när han blir 
lite äldre, säger Bente.

Ett tiotal medlemmar i 
Kroppefjälls IF:s judosek-
tion deltar på lägret. Klubben 
står bakom arrangemanget i 
samarbete med judoklub-
barna i Trollhättan, Väners-
borg och Lilla Edet. Även 
Vara och Färgelanda var in-
bjudna, men kunde inte när-
vara.

– Syftet med uppstartslä-
gret efter juluppehållet är att 
alla ska kunna träffas, lära 
känna varandra och komma 

igång igen. När man sedan 
ses ute på tävlingar så känner 
de igen varandra. Vi ledare 
får också lite tid för att träffas 
och diskutera, till exempel 
framtida tävlingar, gemen-
samma träningar och fram-
tida samarbete, berättar 
Glenn Nordling, KIF:s judo-
sektion.

Åtta timmars träning
Med på lägret var också flera 
ledare från de andra klub-
barna. Fyra timmars träning 
både lördag och söndag tar ut 
sin rätt, många av barnen var 
ganska trötta på söndag efter-
middag. 

En vanlig träning brukar 

bestå av en till 1,5 timmes 
träning per vecka.

KIF:s judosektion, som 
bildades 4 april 2016, har ett 
30-tal aktiva utövare. Man 
tillhör Bohuslän Dal Judo-
förbund. Det är flera täv-
lingar klubben alltid åker till, 
såsom nybörjartävlingen 
Lilla Trollträffen i Trollhät-
tan och Go Cup i Stenung-
sund. 

– Vi har diskuterat om att 
åka till Stockholm och delta 
i Södra Open och till Troll-
hättan och delta i Stora Troll-
träffen, berättar Lasse Jo-
hansson, ledare i KIF:s 
judosektion och ordförande i 
Trollhättans Judoklubb.

Tävlar flitigt
Den som kanske tävlat allra 
flitigast i klubben är sjuårige 
Pelle Larsson. Han tog ex-
empelvis guld i höstas vid 
Södra Open, Stockholm i 
klassen U9 -44 kilo. Dagen 
efter kammade han hem gul-
det vid en tävling i Färge-
landa, då i U11 -44 kilo.

– Jag tycker det är roligt! 
konstaterar han.

Idag onsdag 10 januari 
startar en nybörjarträning i 
gymnastiksalen på Karolin-
serskolan, där sker för övrigt 
alla träningspass.

Klubben har träning med 
både fortsättningsgruppen 
och vuxengruppen på mån-
dagar och onsdagar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Det var två intensiva dagar med totalt åtta timmars judoträning.


