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Mån-Fre 9-18, Lör 10-14
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud

 0530-444 40

www.roybil.se

Januariränta!
Nu 1,95% rörlig ränta

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

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

BJÖRKVED
40 L  

1 säck 59:-
3 säckar 165:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 3.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Gräddprodukter
Milda, flera sorter, 4-25% fetthalt, 250 ml,  

jfr-pris 20,00/liter.

5:-/st
Goudaost
Wernerssons, 30% fetthalt, ca 1,2 kg.

Nötfärs
Irland färsk, max 15% fetthalt, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 3

Tvättmedel,  
Sköljmedel
Ariel, Lenor, gäller tvättmedel 675 g, 900 ml, 
sköljmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,37-0,75/tvätt. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 3

Strömmingsfilé
Falkenbergs, Clupea harengus, Östersjön, Skagerrak, 
sillfilé, i tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

3995
 

/kg

Äpplen Royal Gala
Italien, klass 1.

2995

för Bonuskunder
/st

15:-   
för Bonuskunder

/st
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/kg

1995
 

/kg

www.uteinne.se

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

REAjulavdelningen50%

Kihlberg bygger 

– Sidan 4 –

Nu är det klart att det blir Anders Kilhlberg från 
Köpmannebro som ska bygga hus i Sundserud, 
Åsensbruk. Han har köpt fyra hektar av Melle-
ruds kommun för att bygga ett antal naturhus. 
Totalt planeras 30 trähus på området.

Massivt intresse
Omkring 100 personer mötte upp under infor-
mationsmötet i föreningshuset, Åsensbruk, förra 
tisdagen när Green Petrolium berättade om sina 
planer att bygga bensinstation på orten. Företa-
get specialiserar sig på mackcontainrar.

– Sidan 10 –

25 år
1993-2018

Tog viktig poäng 
Åh, så nära det var. FC Mellerud hade segern i 
en liten ask under hemmamatchen i söndags mot 
serietvåan FC Lidköping. Men när det återstod 
32 sekunder av matchen kunde gästerna kvittera 
till 2-2 i den heta seriefinalen.

– Sidan 11 –

Nu är Sophia på plats

Melleruds nya kommunchef, Sophia Vikström, tillträdde den 2 januari. I sitt ledarskap tycker hon om att se andra växa – organisationen i sig är 
det primära. Det handlar om en tvåbarnsmor mitt i livet som har lätt till skratt och som framhåller vikten av att kunna kombinera jobb och familj.

– Sidan 5–
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

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

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 18/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

      

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE  22.000:-   -  57 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Måndagar kl. 10.00
Stavgång Startar 5/2
Tisdagar kl. 11.00
Gymnastik Pågår

Onsdagar kl. 10-12
Stickcafé Pågår
Torsdagar kl. 10

Bingo Ojämna veckor
Välkommen!

 

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt
29 januari till 2 februari

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige sammanträder 
varje månad utom i juli och augusti. 
Från och med 2018 kommer full-
mäktiges sammanträden enbart att 
tillkännages på kommunens anslags-
tavla minst en vecka innan sam-
manträdet. Du hittar anslagstavlan 
på www.mellerud.se (högst upp till 
höger).

Via anslagstavlan når du alltid 
föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena som 
behandlas.

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
också tillgängliga på kommunkonto-
ret och biblioteket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 januari-24 januari 2018
3:dje söndagen efter Trettondedagen
”Jesus skapar tro”

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

All Barn- och Familjeverksamhet samt körer 
startar igen vecka 3 om inget annat anges, 
se Hemsidan och Kyrkfönstret.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Välkomnande av nya och omvalda förtroendevalda 
  i Melleruds pastorat.
Ons 24/1 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Ekumenisk Andakt i Kyrkans Hus, Irja Lignell. 
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag 11.00 
  Tel. 0530-36200
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 18.00  Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans Hus. Kyrkfika.
Tis 23/1 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 23/1 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Ons 24/1 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Irja Lignell. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00 
  Tel. 0530-36200

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst i kyrkan, Pär-Åke Henriksson. Avtack-
  ning av kyrkvärd. 

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Söndagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Kerstin 
  Öqvist.
Ons 24/1 12.15  Mässa på Karolinen, Lena Hildén.

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

Lars Gunnar Larsson 

berättar om  

Dalslandspendeln

   Rotary
Mellerud

Måndag 22/1 -18

Café Gruzzolo kl. 18.15

Res med bygdens bank
Tisdag den 30 januari presenterar vi den årliga kundresan
för våra kunder. Resmålet i år är Champagne. Där besöker vi magnifika 
vingårdar,  tar del av imponerande historia och champagne i världsklass. 
På programmet finns även besök i världsstaden Paris. 
Ytterligare information lämnas vid våra reseinformationsträffar: 

Plats: Dalslands Sparbank i Mellerud eller Bengtsfors
Datum: 30 januari
Tid: kl 10.00 Mellerud eller kl 14.00 Bengtsfors 

Anmäl dig senast 26 januari på telefon 0530-440 00 
p.s Anmälan direkt efter informationen ger förtur till resan. 
Antal platser är begränsat.

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

The Commuter
Onsdag 17/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min.

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Djungelgänget
Söndag 21/1 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 37 min

Molly’s Game
Söndag 21/1 kl. 19.00

Onsdag 24/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 20 min

Maze Runner the 
Death Cure (3D)

Söndag 28/1 kl. 19.00

  

OK Kroppefjäll
På grund av problem 
med vår e-post byter 

vi till en ny e-post: 
okstugan@gmail.com

 OK Kroppefjäll

Ny samling 
dalslandslåtar

Einar Hansander fick för 
många år sedan Zornmärket 
i guld, en utmärkelse som 
bara delas ut till en eller ett 
par personer per år. Han be-
lönades för sina insatser för 
den dalsländska folkmusi-
ken. Nu har Einar två böcker 
på gång med en stor del av de 
hundratals dalslandslåtar 

han samlat på sig genom 
åren. En bok presenterar låtar 
från västra delen av landska-
pet, en från den östra.

Den första boken, på drygt 
200 sidor, blev klar förra 
veckan. Den kommer bland 
annat att kunna köpas genom 
Dalslands Spelmansför-
bund.

Ny bok om 
Dalslands historia

I samband med Bokmässan i 
Göteborg i höst lanseras en 
ny bok om Dalslands histo-
ria. Den är skriven av profes-

Molly’s Game
Många tror att tvåfaldigt Os-
carsnominerade Jessica Chas-
tain ska få ännu en nominering 
för sin starka insats i Molly’s 
Game. Det är den spännande, 
verklighetsbaserade historien 
om Molly Bloom, landslags-
åkerskan i puckelpist som ef-
ter en svår fallolycka sadlar 
om till slipad pokervärdinna 
för filmstjärnor, sportgiganter 
och makthavare. 

Hennes hemliga, lyxiga 
spelverksamhet pågår tills 
ryska maffiamedlemmar drar 
till sig FBI:s uppmärksamhet. 
”The Poker Princess” ende 
allierade är försvarsadvokaten 
Charlie Jaffey (Idris Elba) och 
den hårdaste kritikern hennes 
egen pappa (Kevin Costner). 
Molly’s Game är regisserad av 
Aaron Sorkin (”Vita huset”, 
”Social Network”)

Visas på Centrumsalongen i 
Mellerud den 21 januari.

Aktuellt
 på bio

sor Dick Harrison på uppdrag 
av dalslandskommunerna 
och Dalslands Turist AB.

Det kommer att bli en rikt 
illustrerad bok på drygt 300 
sidor med Dalslands historia 
satt i ett nationellt perspektiv.
Det kommer att finnas möj-
lighet att redan senare i vår 
förhandsbeställa boken till 
ett rabatterat pris. Mer infor-
mation kommer.
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Klubbpris

50ª 
rabatt

när du handlar för 
minst 250ª *

Klubbdagar 
med kostkurs, receptförnyelse 
och blodtrycksmätning

Apotek Hjärtat 
Norra Kungsgatan 1, Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13

* För dig som klubbmedlem. Gäller 25–26/1 på hela 
sortimentet, ej receptbelagda läkemedel eller presentkort.

apotekhjartat.se

Var: Apotek Hjärtat Mellerud
När: 25–26/1 (Kostkurs: 25/1 kl. 18.30)

Välkommen in till oss på en inspirerande kostkurs på 
Apotek Hjärtat kl. 18.30 torsdag 25/1 med kostrådgivare 
Fredrik Skärlund. Det är först till kvarn som gäller så se 
till att boka din plats (max 25 platser). Vi välkomnar också 
till våra klubbdagar 25–26/1 där vi också startar med 
tjänsten blodtrycksmätning och receptförnyelse.

v03_Annons_Mellerud_248x178_REKEAN1792.indd   1 2018-01-10   10:48

Snart 
slutsålt
Om du tänker gå på någon av 
Scenarios konserter i mars 
bör ni boka biljetter snarast. 
I dagsläget återstår samman-
lagt cirka 100 biljetter till de 
tre föreställningarna, flest till 
söndagen. Till lördagen finns 
det bara enstaka platser kvar 
och till fredagen ett tjugotal.

Nytt och gammalt på Kanalyran

Haaks gjorde dundersuccé 2016, nu återkommer de som partyband 
och spelar på Torgscenen vid midnatt natten mellan lördag och söndag.

Årets Kanalyra blir en 
blandning av nytt och 
gammalt. Det är ju 50-års-
jubileum och det kommer 
att märkas, samtidigt som 
man ska kunna känna igen 
sig. Här är de första artis-
ter vi kan presentera, båda 
inför lördagen och båda 
kära återseenden.
Vänersborgs Stadsmusikkår 
har närmast blivit en institu-
tion på Kanalyran. I år blir 
det sjätte året i rad de förgyl-
ler kortegen och lördagsef-
termiddagen. I sina tjusiga 

uniformer och med sin gläd-
jesprittande musik brukar de 
lyfta stämningen rejält.

Stadsmusikkåren är cirka 
25 stycken som spelar olika 
blåsinstrument och slagverk. 
Ledare är Ulf Wadenbrandt.

Ny scen
En nyhet är scenen. Eftersom 
vi på grund av jubileumsåret 
har mer pengar att röra oss 
med och planerar att ha 
några ”större” artister har vi 
också bokat en större scen. 
Den är tio gånger sex meter, 

1968-2018
50 år

För sjätte året deltar Vänersborgs Stadsmusikkår genom att delta i lördagens kortege och spela i centrum 
på eftermiddagen.

av full festivalstorlek, och 
utrustad med verkligt profes-
sionellt ljud, som vi för öv-
rigt alltid har, och ljus. I år 
blir det Ljudmakar’n i Säffle 
som sköter detta.

Haaks kommer tillbaka
2016 gjorde Haaks dunder-
succé som avslutar på lör-
dagseftermiddagen. Därför 
tar vi nu tillbaka dem för att 
markera jubiléet, men vi låter 
dem spela som det de är bäst 
på, som partyband.

Haaks kommer att gå upp 
på Torgscenen vid midnatt 
natten mellan lördag och 
söndag och avsluta Melle-

rudsdelen av Kanalyran. För 
dem som inte minns är Haaks 
ett rutinerat show- och party-
band från Hamburgsund. De 
spelar varje vinter på After 
Ski ibland annat Sälen och 
Åre, och turnerar däremellan 
land och rike runt. De har 
spelat i drygt 20 år, har gjort 
mer än 4 000 spelningar och 
har hundratals låtar på sin 
repertoar.

Kom ihåg Starka kvinna
Som vi tidigare har meddelat 
kommer Starke Man-täv-
lingen i år att vara två, en för 
män och en för kvinnor. 
Männen tävlar fredag kväll 

och lördag, kvinnorna lördag 
och söndag. Som vanligt är 
det Rune Andersson som hål-
ler i tävlingarna och alla som 
tävlar måste vara anslutna till 
någon förening som tillhör 
Riksidrottsförbundet.

Det kommer mera
Från och med nu kommer vi 
varje onsdag att presentera 
något nytt kring årets Kana-
lyra, några artister eller 
några aktiviteter. Parallellt 
med att det presenteras i Mel-
leruds Nyheter lägger vi ut 
informationen på hemsidan, 
www.kanalyran.se. 

 Kanalyrekommittén
Vi tre som står för huvudpla-
neringen av årets Kanalyra är 
undertecknad tillsammans 
med vår näringslivsutveck-
lare Jenni Hagman och folk-
hälsostrategen Glenn Nord-
ling. Vi har runt oss ett antal 
referenspersoner som vi tar 
emot råd och tips från.

Ni får gärna tipsa oss eller 
anmäla intresse för att hjälpa 
till. Det gör ni antingen via 
vår Facebooksida eller via 
e-post till kanalyran@mel-
lerud.se

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Veckans lunch

Öppnar 

igen 

måndag 22 januari

Öppettider: 

Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Dagens 
Lunch
Månd-fred 

kl. 11-14

Pizza  

Á la carte

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 4
Måndag 22/1: Kyclingpyttipanna med stekt 
ägg och broccoli. 
Dessert: Mango/äppelsoppa. 
Tisdag 23/1: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.

Onsdag 24/1: Fiskburgare med bröd,  
hemlagat potatismos, dressing och sallad.  
Dessert: Sega hallonrutor med vaniljsås.

Torsdag 25/1: Stekt fläsk med bruna 
bönor och potatis.   
Dessert: Fruktsoppa.

Fredag 26/1: Lasagne med kycklingfärs och 
vitkålssallad. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 27/1: Spättarullader, skaldjurssås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 28/1: Fläskkarré, gräddsås, potatis 
och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 4
Mån-tors, lör-sön: Köttbullar med pota-
tismos och grönsaker. Fre: Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt och grönsaker. 

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

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Rotsaksgryta med bönor.
Onsdag Fiskburgare** med bröd 
och hemlagat potatismos, dressing 
och sallad.
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag Potatisbullar / 
blodpudding* lingonsylt, vitkålssallad.
Alt: Potatisbullar.

Fredag  Lasagne med kyckling-
färs*, majs. 
Alt: Vegetarisk lasagne.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Nu ska det byggas i Sundserud
Nu kommer det att byggas 
hus i Sundserud, Åsens-
bruk. Anders Kihlberg 
har köpt cirka fyra hektar 
tomtmark av Melleruds 
kommun och planerar att 
bygga ett antal naturhus, 
däribland Dalslandsstu-
gan 2.0.
Sista dagen för att lämna in 
anbud på området var den 8 

januari och det var Anders 
Kihlberg som tog hem upp-
handlingen. Säljaren Melle-
ruds kommun behåller sex 
tomter för framtida försälj-
ning.

– Husen vi ska bygga blir 
naturhus och kommer att 
likna de 22 vi byggt i Dals 
Långed. De är byggda i trä 
helt igenom, vilket ger låg 

koldioxidpåverkan. Vi kom-
mer också att bygga Dals-
landsstugan 2.0, med växthus 
och kretsloppsanläggning i 
samarbete med Anders Sol-
varm, berättar Anders Kihl-
berg. 

Sex villor och tio mindre 
hus kommer att byggas till en 
början. Totalt kommer 30 
trähus att byggas på området. 

Just nu röjer kommunen 
för de vägar som ska anläg-
gas, bland annat en ny utfart, 
längre söderut från den nuva-
rande. 

Magnus Olsson, samhälls-
byggnadschef i Melleruds 
kommun, ser positivt på 
Kihlbergs initiativ.

– Det finns en detaljplan 
från 90-talet för detta områ-

det, men ingen har vågat 
nappa på det hittills. Det är 
roligt att det händer nu, det 
kommer att föra med sig 
mycket positivt för bygden, 
säger han.

I fredags möttes Anders 
Kihlberg och de tre arkitek-
terna för Dalslandsstugan 
2.0, Jim Brunnestom, Ham-
pus Berndtson och Magnus 

Hellum i den redan byggda 
Dalslandsstugan på Krut-
backen i Bengtsfors.

– Vi hoppas få upp stom-
marna till de första husen 
innan sommaren är över, 
berättar Anders Kihlberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Västerläge med utsikt över sjön Åklång. Totalt 30 hus finns det planer för i Sundserud. Anders Kihlberg (främst) ska bygga naturhus i Sundserud, däribland Dalslandsstugan 2.0. Fr.v:  Magnus Hellum 
och Hampus Berndtson, arkitekter, Jonas Hell, byggare och Jim Brunnestom, arkitekt.

Ny hyresgäst i företagsparken
– Vi har nu skrivit avtal med 
en ny hyresgäst som heter 
LB-Lux of Sweden AB. LB-
Lux har för avsikt att bygga 
upp en serverhall i en av våra 
lokaler, meddelar Christer 
Olsson, vd på Håfreströms 
Företagspark.

På företagets Facebooksi-
da står att man jobbar med 
belysning och LED-display. 
Företaget ritar, ljusplanerar 
och hjälper sina kunder att 
välja rätt typ av belysning för 
projekt inom butiker, restau-
ranger, industri, produktion, 

kontor och offentliga bygg-
nader. LB-Lux erbjuder även 
LED-Pixel displayer och 
man ritar och planerar skär-
men efter kundens behov.

 

Christer Olsson, vd på 
Håfreströms Företagspark 
är nöjd med att ytterligare 

en hyresgäst flyttar in i loka-
lerna. Arkivbild.
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Välkomna till oss!

REA
Öppet:

Vard 9-18
Lörd 9-13

Möbler
Mattor
Lampor

Hemtextil
Presentartiklar

Årets 
sko- och stövel

REA
Startar torsdag 18 januari kl. 10.00

Nya kommunchefen gillar att se andra växa
Hon fyller 50 denna veck-
an, Melleruds nyanställda 
kommunchef Sophia Vik-
ström – ett energiknippe 
med lätt till skratt som 
inte är mycket för att de-
taljstyra.
  – Jag gillar att se andra 
växa, det är roligt, konsta-
terar hon.
Tisdagen den 2 januari till-
trädde Sophia som kommun-
chef i Mellerud. Hon bor i 
Vänersborg med maken 
Fredrik och två söner, nio och 
tretton år gamla. Sophia 
växte upp i Norrköping och 
när hon gick ur gymnasiet 
var hon rejält skoltrött.

– Jag fick jobb som väk-
tare på Securitas. Det bästa 
var att jobbet var urtråkigt, 
annars hade jag nog aldrig 
fortsatt att läsa, konstaterar 
hon med ett skratt.

Hon pluggade vidare på 
skogsindustrilinjen i Karl-
stad. Där fick hon praktisera, 
vilket var bra. Skogsindu-
strin behövde ingenjörer.

– Jag fick vara ute på bru-
ken, det var jätteroligt. Sedan 
gick jag fyra år på Svenska 
Akademien i Åbo där jag 
läste kemiteknik för att bli 
civilingenjör, säger hon.

Under sex månader vista-

des Sophia i Maine, USA för 
att göra sitt examensarbete. 
Efter detta fick hon arbete på 
Assi Domän kartongbruk i 
Frövi.

Var förälskad
– Jag var förälskad i bestryk-
ningsteknik och jobbade och 
andades bestrykningsteknik 
i flera år. Det genomfördes en 
stor ombyggnad av bruket 
för 2,2 miljarder kronor 
1996. Jag blev rekryterad till 
USA där jag jobbade som 
specialist i bestrykningstek-
nik för International Paper, 
förklarar Sophia.

Hon arbetade med att kva-
litetsoptimera produkter, 
men allra mest gillade hon att 
ta forskningsresultaten vi-
dare till maskinerna. Sophia 
bodde då i Cincinnati och 
jobbade på deras pappers-
bruk, vilket innebar resor 
världen över.

– Jag upplevde olika kultu-
rer och lärde mig mycket.

Den perioden mötte hon 
också sin blivande man, 
Fredrik, genom en gemen-
sam bekant. Fredrik arbetade 
med ett treårsprojekt i USA 
för Volvo Aero och när hans 
projekttid var slut flyttade 
båda till Vänersborg.

dialog. Jag hörde hemma 
liksom, så jag blev väldigt 
glad att jag fick jobbet, un-
derstryker Sophia. 

Att strukturera
Nu är det naturligtvis myck-
et att ta in för den nya kom-
munchefen, men det gäller 
enligt Sophia att strukturera 
arbetet.

Hur är du som person?
– Nyfiken, ivrig, lat och 

ganska ointelligent. Med 
ointelligent menar jag att jag 
gärna läser handlingar som 
är lätta att förstå, med lat 
menar jag att jag föredrar att 

göra rätt saker för att göra det 
så enkelt som möjligt. Jag 
gillar att skoja om mig själv, 
skratt kommer man långt 
med. Jag gillar att se andra 
växa, det är roligt. Helst hål-
ler jag mig själv i bakgrun-
den, organisationen ska vara 
mittpunkten. Att detaljstyra 
är inte min grej, betonar So-
phia.

Nu ser hon fram emot att 
jobba i kommunen.

– Mellerud är en pärla, det 
gäller att få Mellerud att 
växa. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Mikael tror på mejerinäringen

Mikael Olsson, Dals Rostock, är ny huvudägare i Dalsspira mejeri. Här 
tillsammans med Malin Jakobsson, företagets vd. Foto: Privat.

Mikael Olsson, som äger 
Kroppefjällsanläggningen 
i Dals Rostock, går in som 
ny huvudägare i Dalsspi-
ras mejeri AB i Färgelanda. 
Efter den registrerade före-
trädesemissionen i Dalsspira 
mejeri AB har aktieägaren 
Mikael Olsson ökat sitt inne-
hav till över elva procent av 
röster och kapital. Det inne-
bär att han är största aktieä-
garen i Dalsspira mejeri AB.

– Jag tror på företaget och 
deras affärsidé med lokal-
producerat, det skapar förut-
sättningar för lokala bönder 
att fortsätta med sina verk-
samheter, säger Mikael.

Han har känt Carina Ja-
kobsson, som startade före-
taget, länge och under 2017 
började han köpa aktier i 
bolaget.

– Det behövs goda exem-
pel som Dalsspira som jobbat 
hårt under många år. Företa-
get har växt väldigt fort, så 
jag kommer att vara med 

vd:n Malin Jakobsson  och 
stötta henne i den dagliga 
verksamheten några dagar i 
veckan, berättar Mikael.

Han äger efter genomförd 
företrädsemission privat  
62 870 aktier i Dalsspira och 
via sitt helägda företag JOM 
AB ytterligare 359 110 ak-
tier. Därigenom är Mikael 
direkt och indirekt ägare till 
421 980 aktier i Dalsspira, 
vilket motsvarar 11,42 pro-
cent av såväl röster som ka-
pital.

Mikael Olsson från Färge-
landa är engagerad i ett flertal 
företag och tycker att just 
Dalsspira är extra intressant 
eftersom han själv, likt bola-
get, kommer från Dalsland 
och brinner för att utveckla 
bygden. 

Stark leverantör
– Jag tror att Dalsspira har 
stora möjligheter att bli en 
stark leverantör av komjölk 
på hemmamarknaden i Dals-

land och Bohuslän. Getmjöl-
ken och osten med sin uniki-
tet och potential i Sverige gör 
företaget mer intressant på 
lång sikt, konstaterar Mikael.

– Jag och styrelsen ser 
mycket positivt på Mikaels 
engagemang som tillför bo-
laget viktig kompetens och 
drivkraft för Dalsspiras 
framtida utveckling, säger 
vd:n Malin Jakobsson.

Hon berättar att företaget 
vuxit flera tusen procent på 
kort tid. För två år sedan var 
man enbart tre anställda, idag 
arbetar 18 personer i företa-
get.

– Det har hänt jättemycket 
på alla fronter, så det är väl-
digt positivt att Mikael kom-
mer in i företaget. Han ska 
hjälpa mig på produktions-
sidan så att jag kan fokusera 
på försäljning och att ut-
veckla nya produkter, säger 
Malin.

Senaste nyheten var en 
naturell yoghurt och på gång 
våren 2018 är en vaniljyog-
hurt.

Mellerud är ett av företa-
gets bäst säljande områden 
tillsammans med Väners-
borg och Färgelanda.

– Vi har ett jättespännande 
år framför oss. Lokalt säljer 
vi komjölksprodukter i Dals-
land, Bohuslän och Trollhät-
tan, getmjölksprodukter sat-
sar vi nationellt med. Det 
kommer att hända saker på 
båda områdena, vi ser en 
positiv trend, konstaterar 
Malin.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Hon var gravid vid den ti-
den och gick hem på föräld-
raledighet i december 2008. 
I samband med det sökte 
Vänersborgs kommun en ny 
samhällsbyggnadschef.

Viktig pusselbit
–  Jag var höggravid under 
anställningsintervjun, inte 
trodde jag att de ville ha en 
avdankad produktionschef. 
Men jag fick jobbet och bör-
jade det med föräldraledig-
het. De ville ha mig eftersom 
de ansåg att jag var rätt per-
son. Det ledarskapet gillar 
jag, man måste kunna kom-
binera jobb och familj. Det är 
en viktig pusselbit i mitt le-
darskap. Både jag och min 
man hämtar och lämnar bar-
nen, kan inte vi chefer ta den 
biten kan vi inte säga till 
någon annan heller, säger 
Sophia.

Hon trivdes bra med att gå 
från privatanställd till att 
jobba i en offentlig organisa-
tion och blev kvar i åtta år,.

– I början visste jag inte ens 
vad kommunfullmäktige var 
för något, det är nog många 
som inte vet det. Nu är jag 
insatt i kommunala verksam-
heten. Jag sökte tjänsten som 
kommunchef i Mellerud och 
fick besked att jag fått an-
ställningen i slutet av au-
gusti 2017. Jag trivdes med 
människorna under intervju-
erna, det blev mer som en 

Sophia Vikström.

Håfreströms bruk
– Då fick jag arbete på Håfre-
ströms bruk i Åsensbruk, 
först som utvecklingschef 
och sedan som produktions-
chef. Den arbetsplatsen 
tyckte jag väldigt mycket 
om. Vi fick varsel flera 
gånger och jag vet när Per 
(Skoglund, brukets vd. red. 
anm.) sade till oss att släcka 
ner maskinerna när vi skulle 
ha möte om nedläggningen. 
Det var fruktansvärt, gub-
barna grät och alla kände en 
stor sorg. En kille sade se-
nare på kvällen att vi skulle 
gå med flaggan i topp, då 
startade vi upp maskinerna 
igen. Det var i september 
2008 och bruket lades ner i 
mars 2009, minns Sophia.
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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!

Delbetala dina glasögon räntefritt

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

 eräk råV

lexA   nossnevS
* 6 sram  8291   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

nybegnåT  6 iraunaj   8102

 litreB
 tranneL

enérI  hco  retsirK
 gitS

tkälS  hco  rennäv

 gnåg ne mos dnah neD
 krats ås rav

 goks tlläf rah mos
 kram taldo hco
  rem je nak ned
 .allits un rä ned

  nedråg revÖ
 allird legåf ne sröh

 anrekram nårf kcat tte
 ttåg uD anragäv hco

 ,tjölp uD anrarkå
 .ttås hco tavrah

netsnäjtsdugsgninvargeB  
akryk sgokslaD i mur regä  
.00.11 .lk iraunaj 62 gaderf  
retfE .nakryk i segat deksvA  
-sennim llit sedujbni netka

mo ravS .nagutsyB i dnuts  
-OF llit saksnö ednagatled
tsanes 54001-0350 .let SUN  
avåg ne åp anräg knäT .1/91  

 .nednofgnuL hco träjH llit
 es.sunof åp adissennim eS

 alla re llit kcat trots ttE
 tardeh ttäs akilo åp mos

 rom råv va tennim

nnA-iviV   ddU
 .gnågtrob senneh div

naröG-sraL  hco  airaM
 rejlimaf dem

 kcat tmraV
ttäs akilo åp mos alla rE llit  
 eräk råv va tennim tardeh

cirE-nevS   nédE
llit kcat tliksräs ttE  

dog röf sgreB åp nelanosrep  
 .eknatmo hco dandråvmo

  regoR ,aneleH ,eiraM
 rejlimaf dem

 attigriB

Vår käre

Christian
Aarsrud
* 18 juli 1938

har idag lämnat oss, syskon
samt övrig släkt och vänner

i stor sorg och saknad.

 29 december 2017

ANITA
Anton, Erika
med familjer

Titti, Patrick
med familjer

Så skimrande var
aldrig havet

och stranden aldrig
så befriande,

fälten, ängarna och träden,
aldrig så vackra

och blommorna aldrig så
ljuvligt doftande
som när du gick

vid min sida

Evert Taube

Begravningen äger rum
tisdagen 30/1 kl. 11.00

i Steneby kyrka.
Efter avsked inbjudes till

minnesstund. Svar om
deltagande önskas till

Ernstssons begravningsbyrå
tel. 0531-611 80, senast

22/1. Tänk gärna på
Sjöräddningssällskapet

tel. 077-579 00 90.
www.ernstssons.se

Min älskade Make 
och livskamrat

Vår käre Pappa, Svärfar 
och Farfar

Rune Thykesson
* 4 juni 1936

har idag lämnat oss, syster,
släkt och vänner i stor sorg

och saknad.

Ryr 6 januari 2018

ELISABETH
Marie-Louise

Patrik och Maria
Henry, Maja

Fredrik, Maria, Sofia 
med familjer

Din hand 
som en gång var så stark 

Som fällt skog och odlat mark 
Den kan ej mer 
Den är nu stilla
Över gården 

hörs en fågel drilla 
Ett tack från ängarna 

Du slått 
Och åkrarna Du plöjt, 

harvat och sått 
Sorgset susar skogen 
Den saknar Dina steg 

Den var Du trogen
tills krafterna svek

Begravningen äger rum
fredagen 9/2 kl. 11.00 i
Steneby kyrka. Efter av-

sked i kyrkan, inbjudes till
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till

Ernstssons begravningsbyrå
tel. 0531-61180. 

Tänk på Hjärnfonden tel.
020-523523.

www.ernstssons.se

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

Öppet hus 
på min 90-årsdag, lördag 
20/1 kl. 10-15 i Templargår-
den, Mellerud.  

Ebbe i Guttvik

UPPVAKTNING

Öppet hus 
Nu när Bengt på Kärra 65 år 
ska fylla den 25 jan. och om 
ni vill vara med och honom 
hylla, är ni välkomna till 
Kärra lördag 27 jan. Öppet 
hus 14-?. Inga presenter, bara 
kul om du kommer.  

TACK

Ett stort tack
till Lions för julgåvan.

Gullan

Fil. dr Christian Aarsrud, 
Södra Blekan Sundals Ryr, 
har avlidit i en ålder av 79 år. 
Närmast sörjande är hustrun 
Anita, barnen Anton och Eri-
ka, barnbarn och övrig familj.

Christian föddes sommaren 
1938, äldst i en syskonskara 
på tre, som son till Knut Aars-
rud och Gudrun, född Hag-
berg. Han kom att växa upp i 
Mustadfors i Dalsland där 
såväl far som farfar varit dis-
ponenter på Mustadfors Bruks 
AB.

Christian skulle i sitt yrkes-
val välja att inte följa familje-
traditionen – något som kan-
ske stod klart redan då han i 
tioårsåldern öppnade sitt eget 
privatmuseum med naturalier 
som insamlats kring hemmet.

För Christian kom intresset 
för kulturhistoria, då främst 
etnologi och konsthistoria, att 
växa sig så starkt att det förde 
honom till Lunds universitet 
där han 1967 avlade fil. kand.-
examen. 

Samma år som Christian  
examinerades tillträdde han 
tjänst som antikvarie vid Vä-
nersborgs museum. Ett par år 
senare inleddes organiseran-
det av en länsmuseiverksam-
het för Älvsborgs län och 
Christian kom här att spela en 
nyckelroll i uppbyggandet av 
verksamheten kring vand-
ringsutställningar. 

Han blev chef för utställ-
ningsavdelningen och senare 
även för Vänersborgs muse-
um. Parallellt påbörjade 
Christian forskarstudier och 
1982 avlade han doktorsexa-
men med avhandlingen 
”Smidda gravkors – en studie 
i folklig formbildning”.

Christian var Älvsborgs 
Länsmuseum trogen i 37 år, 
fram till pensioneringen 2004. 
Under denna tid kom han att 
ansvara för närmare 400 ut-
ställningar och deras turnéer i 
länet.

En stor del av utställning-
arna skapade Christian själv 
såväl vad gällde design och 
innehåll som det alltid ge-
digna forskningsarbete som 
föregick en produktion. En 
stor insats gjordes även i re-
daktionsarbetet med årsböck-
erna Hembygden och Västgö-
ta-Dal.

Under åren kom Christian 
att publicera ett betydande 
antal artiklar och böcker. Ge-
mensamt för den rika produk-
tionen var att merparten knöt 
an till hans hemlandskap 
Dalsland.

Därinom fanns dock en stor 
bredd som spände från Dals-
lands kanals historia, skepps-
byggeri och laxfiske till 
konstnärsbiografier, påsk-
brevstraditioner, sjösänk-
ningsföretag, äldre fisketradi-
tioner, begravningsskick och 
gravvårdar.

Här utgjorde Christian en 
stark länk, kanske den sista, i 
en rad dalslandsforskare med 
en synnerligen bred och djup 
kännedom om sitt landskaps 
historia och dess källmaterial.

Han står här bland namn 
som Anders Lignell, A. G. 
Bördh, Anders Edestam, Per 
Hultqvist och Olle Ljung. 

Christian var även en av 
Dalslands konstnärsprofiler, 

främst akvarellist där han i 
sina verk strävade efter en 
förening av form och ljus, 
gärna i landskapsmotiv.

Han deltog under åren i ett 
stort antal utställningar, såväl 
separata som samlingsutställ-
ningar. Under ett tiotal år 
medverkade han i Dalslands 
Konstvandring med utställ-
ning i Håbol. Christian inval-
des i Dalslands Konstnärsför-
bund 1985. 

När Dalslandsmedaljen 
fästes på Christian bröst Na-
tionaldagen 2007 kunde man 
inte ha funnit en värdigare 
mottagare. 

För oss var Christian i första 
rummet den nära och goda 
vännen under 30 år.

Prestigelöst och ärligt kun-
de vi utbyta tankar och erfa-
renheter liksom att risa eller 
rosa våra litterära alster, ut-
ställningar och föredrag.

Samtalen och skratten var 
många under möten, resor el-
ler då våra familjer återkom-
mande träffades. Sådan var 
han vår mycket saknade vän, 
humanisten, Christian Aars-
rud.

Peter Johansson och 
Ann-Charlott Öberg,  

Vänersborgs museum 

TILL MINNE

Grattis Alfred på 6-årsdagen 
den 22 januari

önskar farmor

Hipp Hipp 

HURRA!

Veckans 
ros...

...till alla snälla som hjälpte 
mig när jag ramlade vid 
Ängenäs.

Kram Birgitta
...vill jag skänka min syster 
Veronika för din styrka och 
hjälpsamhet under och efter 
Idas bortgång.

Syrran

...till alla företag i Brålanda 
som var med och sponsrade 
vår julfest.

SK Granan

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. 19 
Ekumenisk bön i Missions-
kyrkan. Fred 19 Ekumenisk 
gudstj. i Mejeriet med An-
ders Sjöberg EFs. Lörd 15 
Ekumenisk gudstj. i Smyrna 
med Anders Sjöberg. 17 
Kaffe i Missionskyrkan. 18 
Ekumenisk gudstj. i Mis-
sionskyrkan. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson i Smyrna-
kyrkan. 18 Ekumenisk 
gudstj. Kyrkans Hus. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan - 
Missionskyrkan: Onsd 12 
Bön i Kyrkans Hus. Torsd 
19 Bön i Missionskyrkan. 
Fred 19 Mejeriet, Anders 
Sjöberg. Lörd 15 Smyrna, 
Anders Sjöberg. 17 Serve-
ring i Missionskyrkan. 18 
Missionskyrkan, Anders Sjö-
berg. Sönd 18 Avslutning på 
Böneveckan i Kyrkans Hus. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons

BRÅLANDA
Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 19 Jorden runt på 
42 dagar, Reseberättelse 
av Anna Karin och Pether 
Åstrand. Fred 19 Ekumenisk 
bön- & lovsångskväll i fsh. 
Thomas H. , Micke J. m.fl. 
Sönd 11 Gudstj. predikan 
Micke Johansson ”Glädje” 
Ssk. nattv.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Fred 15 
Gemenskapsträff i Service-
huset, program, servering 
och andakt. Sigward K. Lörd 
18 Servering och sedan ge-
menskapskväll och andakt, 
Sigward K. Sönd 11 Gudstj. 

m nattv. Predikan tema ”Berg 
och dalbanetro” Sigward K. 
Kyrkkaffe. Onsd 19 Mötes-
plats, info om trafiksäkerhet, 
NTF och Bilda.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Andakt med årshög-
tid. Sigward K. Servering.
Brålanda: Onsd 19-21 Bön 
i fsh. Fred 19-21 Bön i fsh. 
Lörd 9-10.30 Kvinnofrukost 
i Brålanda fsh. Välkommen 
på enkel frukost med en 
stund av vilsam gemenskap 
och tid för bön och efter-
tanke. Sönd 11 Gudstj. i fsh. 
Thomas Holmström. Ssk och 
kyrklunch.
Gestad: Sönd 14 Gudstj. m 

nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. Tisd 15 Nor-
ra sykretsen hos Siv Anders-
son, Låttsbyn.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Markusläsning. Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan, tema 
”Berg och dalbanetro”, Sig-
ward K. Servering. Tisd 18 
Årshögtid.  
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem. 
Lennart Staaf. Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Håkan Tengberg, cello, sång.

PREDIKOTURER



 Gymnasiekurser för högskolebehörighet

 Heltid eller deltid

 Kostnadsfritt och CSN-berättigat

Ansökan sker via vuxenutbildningen. 
www.hermods.se/mellerud

Studera komvux på Hermods! 

Nytt år,
nya möjligheter.

Jag gillar hälsa!
Hitta kundaliniyoga,
jive och mycket
mer på www.sv.se.

Vi har det du gillar.
#jaggillar

vast@sv.se  010-33 00 900

Studier & Utbildning
ONSDAG 17 JANUARI 2018

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

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 18/1 kl. 18.00

Vi behöver hjälp med fler vuxna under våren.
För mer info gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

Släktforskningens dag
Lördag 20/1 kl. 11-15, Melleruds Museum

         Nyfiken på släktforskning?
Öppet hus i arkivet

Sökning av porträtt från  
      KF Karlsson & Malmqvist Foto

VÄLKOMNA!

www.dahlrot.se

Släktforskarkurs för nybörjare
Start 24 januari kl. 11.00-14.00 8 ggr

Melleruds museum 
600:- Anm. till Melleruds museum,  

0530-132 14
Arr: Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening

Kulturskolan provar nya vägar

Musikläraren Cecilia ”Cici” Albinsson och Clas-Göran Jansson, kulturskolans rektor, är mycket nöjda med det utökade kursutbud som erbjuds 
tack vare pengarna från Statens Kulturråd.

Med hjälp av cirka  
280 000 kronor från 
Statens Kulturråd har 
Kulturskolan i Melle-
rud anordnat ett flertal 
lyckade aktiviteter. Vad 
sägs om balett för vuxna, 
afrikanska trummor och 
rytmik för förskolebarn?
Statens Kulturråd gick ut 
med ett stöttningsförslag till 
Sveriges kulturskolor för att 
lyfta fram betydelsen av 
verksamheterna på ett gene-
rellt plan. Alla skulle kunna 
ta del av satsningen.

– Man kunde antingen 
söka stöd till sänkta avgifter 
eller kvalitetshöjande åtgär-
der. Det är en fantastisk 
möjlighet att kunna erbjuda 
det lite mer annorlunda utbu-
det och det är möjligt tack 
vare pengarna och all duktig 
personal. Det är högutbilda-
de människor med enorma 
kunskaper som kommer till 
uttryck här, konstaterar Clas-
Göran Jansson, rektor på 
Kulturskolan Mellerud.

– För ett år sedan satte vi 
ihop en lärargrupp som 
skulle söka pengar. Vi bol-
lade idéer hur vi skulle kunna 
bredda utbudet, det var vik-
tigt att tänka brett så att 
pengarna kunde nås av så 
många som möjligt, förkla-
rar brassläraren Cecilia 
”Cici” Albinsson.

Kulåret
Ett integrationsprojekt star-
tade på Ungdomshuset Stin-
sen, med Jonathan Bryntes-
son som ledare. Detta ska 
fortsätta i vår med eventuellt 
Sofia Petrén som ledare.

Samtliga elever i årskurs 
två har fått prova alla instru-
ment som kulturskolan er-
bjuder, ett projekt som kallas 

”Kulåret”. Samtliga kultur-
skolans lärare var delaktiga i 
detta projekt, som föll väl-
digt väl ut och fortsätter vå-
ren 2018.

Alla barn som redan går på 
kulturskolan (stråk, blås och 
slagverk) har åkt på turné till 
kommunens fem skolor, de 
spelade i skolorna gymnas-
tiksalar för elever i förskole-
klass upp till fyran. Dagen 

avslutades i Sparbanksa-
longen på Kulturbruket på 
Dal där de äldre eleverna på 
kulturskolan stöttade upp i 
orkestern.

– Det var verkligen lyckat, 
eleverna sade att det var det 
roligaste de gjort på höstter-
minen. Vi ska ut på turné 
hösten 2018 också, säger 
Cici.

För att nå barn som inte 

börjar skolan ännu startade 
en barnrytmikgrupp (sång 
och rörelse) med Klara 
Skogqvist som ledare.  Barn-
grupper från förskolan Lun-
den och flera föräldrar med 
barn har deltagit i detta 
lyckade projektet.

Balett för vuxna
– Vi ville bredda utbudet för 
vuxna också, så det startade 

en balettgrupp för vuxna, 
ledd av Mattias Vargbo. Han 
startade på prov i våras och 
det blev superattraktivt och 
gruppen fylldes direkt. Må-
let var att alla skulle våga 
framträda och gruppen hade 
högt i tak, berättar Cici.

Djembe, afrikansk trumma 
för vuxna, startade för 
Renske Spek. Gehör för 
vuxna körsångare med Ma-

ria Jacobsson var ett annat 
lyckat projekt under hösten, 
det fortsätter i vår med Agnes 
Casimir Lindholm som le-
dare. En kurs i kammarmusik 
för vuxna startade för Skål-
lerudsbrasset som haft lek-
tioner för Cici och Elisabette 
Emanuelsson. Den fortsätter 
också under våren.

Under vårterminen 2018 
startar en grupp med stråkar, 
blandat barn och vuxna, för 
Clas-Göran Jansson. Klara 
Skogqvist och Agnes Casi-
mir Lindholm. Dessutom 
drar Cici igång en valthorns-
grupp under våren.

Djembegruppen kommer 
att medverka vid kultursko-
lans mitt-terminskonsert 
”Här är vi nu” den 21 mars.

– Vi hoppas att Skålleruds-
brasset också ska vara med 
då. Stråkgruppen träffas en 
helg i vår i samband med 
Dalslandsorkesterns repeti-
tioner, berättar Cici.

Höjt kvaliteten
Hon konstaterar att kultur-
skolan höjt kvaliteten och 
blivit mer professionell tack 
vare kulturrådspengarna.

– Vi upptäckte att det finns 
så enormt stor potential i vår 
verktygslåda. Melleruds 
kommun ska vara stolt över 
att det finns så mycket kun-
skap mitt framför ögonen. 
Att prova nya vägar är vårt 
uppdrag och detta är en sådan 
del, understryker Clas-Gö-
ran.

Den som är intresserad av 
att ta del av projekten kan 
vända sig till kulturskolan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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STENEBY 
ÖPPET HUS

26-27/1
10-16

KONST 
HANTVERK 
DESIGN

Välkommen till  
Vuxenutbildningen Mellerud

Nyheter våren 2018
• Studie och yrkesvägledning på kvällstid 

tisdagar mellan kl 17 – 20 startar v 4

• Utbildning i svenska för invandrare – SFI  
på kvällstid start v 4

• Studiecenter – nu har du som studerar inom 
Vuxenutbildningen möjlighet att få pedagogiskt 
stöd i Dina studier  - tisdag 13 – 15 och  
fredag 10-12

• Förberedande Vård och omsorgsutbildning 
med språkstöd – start v 6

• Matematik , Svenska/svenska som andra-
språk och Engelska på grundläggande nivå 
erbjuder vi nu på plats på VUX.

Vid frågor - kontakta gärna:
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman 

Telefon: 0530-183 82
E-post: susanne.dahlman@mellerud.se

Studier & Utbildning

Välkommen att söka till 
 

• Nyhet! HT 2018 startar vi lärlingsutbildning inom 
   naturbruksprogrammet med inriktning trädgård

På skolan har vi även:
• Hotell- och turismprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom 
   autismspektrum
• Gymnasiesärskolans program
 • Nationella program (4 st)
 • Individuella program
Vi har även ett introduktionsprogram för elever inom 
autismspektrum
Det finns möjlighet att bo hos oss på något av våra 
internat samtidigt som du läser
För mer info besök vår hemsida http://www.utsikten.info/

Ibrahim förverkligar en dröm
Ibrahim Wardi, 18, kom till 
Sverige från Syrien i juni 
2016. Nu har han blivit an-
tagen till läkarutbildning-
en på Karolinska Institutet 
i Stockholm. Att bli läkare 
har han velat sedan han 
var barn.
– Jag har en morbror som är 
läkare och han är kul, därför 
ville jag också bli läkare fast 
jag funderade att kort tag på 
ingenjör också, eftersom 
mina föräldrar är det. Min 
morbror bor i Tyskland, han 
jobbar som sjuksköterska 
medan han lär sig språket, 
berättar Ibrahim.

Han kom till Sverige i juni 
2016, tillsammans med sin 
pappa och äldsta lillasyster. 
Mamman och den yngsta 
systern fanns då redan i Sve-
rige sedan ett år och nio 
månader.

– Vi hade inte råd att åka 
alla samtidigt och bestämde 
att mamma skulle åka först 
med min lillasyster som då 
var ett år. Mamma var bäst på 
att ta hand om henne och det 

var lättare för pappa att klara 
oss i Syrien, med allt som 
hände där, säger han.

Gymnasiet i Syrien och här
Ibrahim kunde gå klart gym-
nasiet i Syrien, familjen 
bodde i en relativt trygg del 
av landet och skolan fung-
erade, det var bara mot slutet 
som den saknade el och vat-
ten. 

Flykten från Syrien gick 
med taxi till Libanon och 
därifrån med flyg till Köpen-
hamn. I juni återförenades 
familjen i Mellerud och Ibra-
him började på gymnasiets 
individuella program i au-
gusti.

– Jag kompletterade mina 
syriska betyg och läste 
svenska. Jag hade ingen tid 
att förbereda mig på svenska 
i Syrien, vi hade tio prov i 
månaden på slutet. Jag bör-
jade öva på svenska under 
sommaren, kollade mycket 
på youtubeklipp, berättar 
han.

Ibrahim Wardi är 18 år och gick ut gymnasiet i Mellerud innan jul. Att bli läkare har han alltid velat och han 
börjar på läkarutbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm nu i januari.

Studier på distans
Eftersom det inte finns något 
naturvetenskapligt program 
på gymnasiet i Mellerud har 
Ibrahim läst fysik och kemi 
på distans på Hermods. Han 
tycker att det inte varit hund-
raprocentigt bra, språket var 
en barriär och det var inte 
mycket kontakt mellan elev 
och lärare på Hermods.

– En live-lärare hade ju 
varit bättre, men lärarna på 
Dahlstiernska som jag haft i 
engelska och svenska har 
stöttat mig mycket. Jag gillar 
fotboll och hejar på Liver-
pool, en av lärarna jag haft 
här i Mellerud håller på Ar-
senal, det har varit roligt. Jag 
har också fått massor av 
boktips och har läst åtta ro-
maner i svenskakursen. Bo-
ken om Zlatan var den första 
jag läste, men Bröderna Le-
jonhjärta är min favorit, be-
rättar Ibrahim. 

Kraftansträngning 
för betyg
Att läsa in gymnasiet på 
svenska under så kort tid är 
en prestation och Ibrahim 
säger att han skulle ljuga om 
han sade att det varit lätt. Det 
har krävts en enorm an-
strängning för att nå det höga 
betyg han nu har uppnått.

– Det känns häftigt att ha 
kommit in på läkarutbild-

ningen. Nu är det 5,5 år till 
läkarexamen, 1,5 som AT-
läkare och för att bli specia-
list tar det ytterligare 2,5 – 5 
år. Jag vet inte ännu vad jag 
ska sikta på, jag tar ett steg i 
taget. Till en början ska jag 

bo hos kompisar i Stock-
holm, det tar tid att få ett 
studentrum. Min familj stan-
nar här i Mellerud. Min ena 
syster är 15 år nu och går i 
åttan, min lillasyster har just 
fyllt fem.

Kanske kan jag göra min AT-
tjänst på NÄL i framtiden, då 
kan jag hälsa på här i Mel-
lerud ofta, säger Ibrahim 
Wardi.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nytt inför höstterminen
Nu är det dags för niorna 
att söka till gymnasiet.  
I Mellerud erbjuds en ny-
het, lärlingsvarianten av 
naturbruksprogrammet, 
inriktning lantbruk.
På Dahlstiernska gymnasiet 
erbjuds inför höstterminen 
följande utbildningar: Barn 
och Fritid, VVS- och fastig-
het samt Estetiska program-
met med inriktning media 
och musik. Gymnasiet har 
även åtta olika yrkesprogram 
som   lärling. Lärlingsvarian-
ten finns på bygg, barn- och 
fritid, el, fordon, handel, in-

Från och med i höst erbjuds en lärlingsvariant av naturbruksprogram-
met, inriktning lantbruk, på Dahlstiernska gymnasiet.

erbjuda en utbildning i en 
bransch där kompetensför-
sörjningen är mycket angelä-
gen. Vi har under hösten haft 
flera yrkesråd med yrkesfö-
reträdare för att arbeta fram 
en bra start. Det är viktigt 
med delaktighet och samver-
kan, berättar Matti Bertils-
son, rektor på Dahlstiernska 
gymnasiet. 

En agroteknikerstuderan-
de har också genomfört en 
intervju-undersökning bland 
en handfull lantbrukare för 
att förbereda utförande mel-
lan skola och arbetsplats.

– Arbetsmarknaden är 
överlag bra på alla yrkespro-
gram. Vi marknadsför och 
inbjuder nu innan gymnasie-
valet till individuella träffar 
med elever och föräldrar. Jag 
vill också slå ett slag för vårt 
estetprogram. Att få ägna sig 
åt musik eller media och 
dessutom få högskolebehö-
righet är en bra och bred 
kombination. Vägarna efter-
åt är många vilket vi märkt 
när vi hört vart våra tidigare 
elever tagit sina yrkesvägar. 
Vi har sammantaget en bra 
bredd av olika program och 
en mycket proffsig lärarkår. 
Nu håller vi tummarna för ett 
bra söktal både från Råda-
skolan och externa högsta-
dieskolors elever, säger 
Matti.

dustri, vård och omsorg samt 
lantbruksgrenen av natur-
bruksprogrammet. 

– Den sistnämnda är vår 
stora nyhet inför året och det 
känns inspirerande att kunna 



MELLERUDS NYHETER 9ONSDAG 17 JANUARI 2018

gymnasiet

Barn & Fritid

Estetiska

VVS &
Fastighet

Lärling
• Bygg    • El

• Fordon    • Handel
• Industri

• Naturbruk - Lantbruk
• Restaurang

• Vård & Omsorg

NYHET!

Naturbruksprogrammet, 

inriktning lantbruk

VÅRA PROGRAMVÅRA PROGRAM

dahlstiernska
Besök oss på

dahlstiernska.se

Studier & Utbildning

Konst, hantverk och design
Modedesigner, möbel-
snickare, smyckekonstnär, 
scenograf, inredningsar-
kitekt, bilsadelmakare, 
modist,  skräddare, spelde-
signer, reklamare, konst-
smed, projektledare, arki-
tekt, möbelrestaurerare, 
skulptör, båtbyggare, art 
director, stylist, brodös, 
kostymör, tapetserare, 
textilingenjör...
Låter dessa yrken spännan-
de? I vårt landskap finns en 
av Sveriges absolut bästa och 
mest respekterade skolor 
inom området, nämligen 
Stenebyskolan i Dals Långed 
som sedan 1934 utbildat 
inom konst, hantverk och 
design.

På Stenebyskolan kan du 

gå en tvåårig konst- och kul-
turutbildning som förbereder 
dig för vidare studier inom 
något konstnärligt eller krea-
tivt ämne. Vill du till exem-
pel söka till modeprogram-
met på Textilhögskolan i 
Borås, plugga grafisk design 
på Konstfack eller kanske 
läsa på en konstskola i utlan-
det så behöver du först gå en 
grundutbildning för att 
komma in. På grundutbild-
ningen blir du duktig på att 
skissa och jobba med idéer, 
du lär dig att tänka kreativt 
och jobba i projektform. 

Du får även välja en inrikt-
ning på material och får mas-
sor av kunskap och hant-
verkskunnande. Sista 
terminen på utbildningen 

handlar mycket om att välja 
utbildning och göra ansök-
ningar. Inom dessa ämnen 
söker du inte på betyg i första 
hand utan på arbetsprover 
och portfolio. Skolorna for-
mulerar olika uppgifter som 
man ska lösa och skicka in. 
Detta får du hjälp med på 
Stenebyskolan. 

Hantverksyrke
På Stenebyskolan utbildar 
man även till tre hantverks-
yrken: Finsnickare, möbel-
restauratör och möbeltapet-
serare. De utbildningarna är 
exklusiva med endast några 
få antagna varje år. Här får 
du jobba med skarpa projekt 
mot kund. Du lär dig allt om 
hur man driver företag som 

Alla utbildningar på Steneby är 
berättigade för studiemedel.
Skolan har internatrum och 
egen restaurang.
Totalt pluggar 170 studenter på 
Steneby.
Det tar ca 40 minuter att köra 
till Steneby från Mellerud.

BRA ATT VETA

Uppstartsprojekt på Stenebyskolans utbildning Kläder: Att skapa något nytt från förra årets klass spillmaterial.

Ellen Ljungqvist från Dals Rostock ar gått fem år på Stenebyskolan.

Fullt upp för Börje

Börje Ekman arbetar som studie-och yrkesvägledare sedan 1 december.

Den 1 december 2017 
började Börje Ekman från 
Åmål som studie- och 
yrkesvägledare för Råda-
skolans och Dahlstiernska 
gymnasiets elever.
Börje har arbetat som studie- 

och yrkesvägledare på Karl-
bergsgymnasiet i Åmål under 
många år. När tjänsten i Mel-
lerud utlystes tvekade han 
inte att söka.

– Jag såg nya utmaningar 
och möjligheter helt enkelt. 

Det har varit jättebra här hit-
tills, precis som jag trodde 
det skulle vara. Jag har blivit 
väl mottagen, berättar Börje.

Han har fullt upp, eleverna 
knackar ofta på dörren. Ni-
orna söker  till gymnasiet nu 
och många har frågor till 
Börje.

– De vill diskutera och 
jämföra olika program. Nu 
söker de på höstterminens 
betyg och får ett preliminärt 
svar i april. Senare i vår finns 
det möjlighet till omval un-
der tre veckor, förklarar 
Börje.

Svar på den slutliga antag-
ningen brukar komma hem  
efter midsommar, då baseras 
det på slutbetyget i juni.

Börje arbetar även med 
gymnasieeleverna. Ett hög-
skoleprov är på gång, anmä-
lan ska vara inne senast den 
1 februari.

– Jag får ofta frågor om 
studieplanen i gymnasiet och 
programfördjupningskurser. 
Jag tycker om mitt jobb som 
innebär mycket elevkontak-
ter, det är jätteroligt, säger 
Börje.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

hantverkare och du får prak-
tisera i näringslivet. Utbild-
ningen är tvåårig och leder 
till yrkeshögskoleexamen.

HDK
På Steneby finns Göteborgs 
universitet med fyra högsko-
leprogram: Metallgestalt-
ning, textil-kropp-rum, mö-
beldesign inriktning trä samt 
masterprogrammet Applied 
Arts and Design. Här stude-
rar ytterligare 70 studenter 
från hela världen vilket gör 
lilla Dals Långed till en ko-
kande kulturell gryta!

Ellen Ljungqvist 
Studenterna kommer ofta 
långväga ifrån men ibland 
dyker det upp ett lokalt känt 
ansikte. Ellen Ljungqvist 
från Dals Rostock har spen-
derat inte mindre än fem år 
på Stenebyskolan innan hon 
sökte till utbildningen Ädel-
lab på Konstfack där hon nu 
går andra året. 

Ellen säger: ”Steneby har 
blivit som en del av mig. Som 
en valk som aldrig försvin-
ner. På så sätt är känslan av 
skolan alltid närvarande i 
mina händer då jag arbe-
tar. Jag känner att jag har 
mjölkat ut allt jag kunnat på 
mina fem år på skolan – och 
nu mjölkar jag vidare i Stock-
holm och bygger fetare val-
kar! Jag fick fantastisk fin 

hjälp på Steneby, både stu-
dievägledare och lärare är väl 
medvetna om vad som krävs 
för att söka vidare och är 
otroligt engagerade i studen-
terna!” 

Öppet hus i januari
I slutet av januari är det öppet 
hus på skolan. Ett ypperligt 
tillfälle att titta runt i alla 
lokaler och verkstäder, att 
träffa lärare och studenter 
och prata med studievägle-
dare. Samtidigt visar konst-
hallen en spännande utställ-

ning med 15 före detta 
metallstudenter. 

Bodil Söderlund Davidson, 
kommunikatör Steneby 
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Green Petroleum 
till Åsensbruk

Det finns mycket stora 
möjligheter till att det nu 
byggs en bensinmack i 
Åsensbruk. När det förra 
veckan bjöds in till infor-
mationsmöte kring det 
hela i Föreningshuset, 
så strömmade folk till. 
Bortemot 100 personer 
dök upp.
Rosmarie Mowitz, butiks-

chef på Coop Konsum i 
Åsensbruk, var den som fick 
bollen att börja rulla. I buti-
ken har det funnits kunder 
som lyft frågan om möjlighe-
ten till en tapp på orten.

Rosmarie i sin tur tog kon-
taktade Jenni Hagman, nä-
ringslivsutvecklare i Melle-
ruds kommun, som kom med 
lite tips. Man insåg att före-

Håkan Pettersson från Green Petroleum såg kvällens uppslutning som 
mycket positiv

Åsensbruksborna mötte upp och visade sitt intresse för möjligheten 
till bensinmack

Byalagets damer bjöd alla intresserade som mötte upp på kaffe. 

Christer Olsson och Rosmarie Mowitz har båda engagerat sig i orts-
bornas önskemål 

Brålanda • Frändefors

Fyrtioårig tradition 
lever vidare

SK Granan arrangerade i 
söndags sin traditionella 
julfest. Lotterier, dans 
kring granen, fiskdamm 
och naturligtvis besök av 

tomten garanterade att 
alla barnen fick en trevlig 
eftermiddag.
Det var aktivitetskommittén 
i SK Granan som stod för 

Syskonen Oliver och Astrid började julfesten med att köpa lotter

Även tomten hängde med i dansen kring granen

Barnen deltog engagerat i söndagseftermiddagens musik och sång

Maja-Nillas engagerade alla med sina sånger

söndagens arrangemang i 
Sporthallen i Brålanda.

Hit kom under söndagsef-
termiddagen barn och vuxna 
för att dansa ut julen. Man 
köpte lotter, korv och bröd, 
kaffe och prövade lyckan vid 
fiskdammen. Priserna i lot-
terierna var skänkta av ett 
fyrtiotal företag verksamma 
i och kring Brålanda.  

Tradition och nostalgi
– Det här är vår äldsta tradi-
tion. Några år i början på 
90-talet hade vi så lite besö-
kare så vi var nära att ge upp. 
Men så vände det och vi 
brukar nu ha en publik runt 
200 personer, berättar Berith 
Pettersson, ordförande i för-
eningen.

Flera av de föräldrar som 
idag följt sina barn hit till 
idrottshallen, minns också 
när de själva var små och hur 
roligt det var med SK Gra-
nans julfest. 

En av dem är Susanne Bro-
berg som var fyra år första 
gången det begav sig. Även 
Martin Persson berättar om 
barndomens julfester.

 – Men det var inte alltid vi 
var med, jag minns att det 
också krockade med skidtäv-
lingarna på den tiden, säger 
han. Idag är han här med fa-
miljen och barnen Astrid och 
Oliver.

Maja-Nillas engagerade
Marianne Larsson och Gu-
nilla Andersson från Väners-
borg bildar duon Maja-Nil-
las. De bjuder på 
musikunderhållning för 
barn. Sång, skrammel och 
vipp på rumpan. De får också 
denna eftermiddag alla barn 
med sig på tåget och håller 
avslutningsvis även i dansen 
kring granen, som traditions-
enligt avslutas med ”Rake-
ten”. Slutligen kom också 
tomten och delade ut godis-
påsar till alla barnen.

Ing-Marie Norrman

tagsparken skulle passa ut-
märkt för ändamålet och 
Christer Olsson, vd i Håfre-
ströms Företagspark, kopp-
lades in.

På den vägen är det och i 
tisdags hölls ett informa-
tionsmöte i frågan, där Hå-
kan Pettersson från Green 
Petroleum berättade om 
planerna och svarade på frå-
gor.

Green Petroleum är ett fö-
retag som kommit att specia-
lisera sig på mackcontainrar 
på lite mindre orter. Man ut-
går från Falköping och finns 
etablerade på ett 30-tal stäl-
len runt om i Mellansverige, 
bland annat i Högsäter och 
Hedekas.

Företaget startades 2008 
och man levererar också eld-
ningsolja och diesel till indu-
strier och lantbruk. I Före-
tagsparken i Åsensbruk 
skulle det komma att bli 
möjligt att tanka dels diesel 
och dels 95-oktanig bensin. 
Har man tur kan macken vara 
på plats innan sommaren.

Positivt med stor 
uppslutning
– Vi bjuder in till informa-
tionsträff för att skönja in-
tresset och en sådan här 
uppslutning har jag inte 
upplevt tidigare. Vårt mål är 
att det ska tankas 1000 liter 
per dygn och enkelt räknat 
räcker det ju med att 20 per-
soner tankar 50 liter under ett 
dygn. Med så många intres-
serade på plats här så känns 
det tryggt, säger Håkan Pet-
tersson. 

Han berättar att tanken var 
att arbetet skulle påbörjas 
under våren, men att han nu 
vill påskynda det hela och att 
bygglovsansökan kommer  
att lämnas in med det sna-
raste, liksom ansökan till 
räddningstjänsten. Finansie-
ringsfrågan måste också lö-
sas. Här tänker man sig del-
finansiering med det 
landsbygdsstöd som finns 
speciellt för sådana här ända-
mål och ansöks hos Jord-
bruksverket. Totalt handlar 
det om en investering på 1 – 
1,2 miljoner. 

Frågorna Håkan Petters-
son fick under kvällen från 
ortsborna handlade om allt 
från bensinpris, skyltning 
och belysning till AdBlue. 

Alla fick svar på sina frå-
gor och Christer Olsson 
kunde också informera om 
de lite mer platsspecifika 
funderingarna. Båda menade 
också att det finns olika saker 
som måste klaras ut, men 
man ser inga omöjligheter 
utan man får nu diskutera sig 
fram till olika lösningar, 
bland annat kring skötseln av 
macken. 

Ing-Marie Norrman
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IFK Vänersborg

Bollnäs GoIF
Söndag 21 januari

Matchstart kl. 17.00
Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag  19 januari kl. 20.00

Melleruds IBK -  Herrestads AIF

Wänerlöv målskytt när damerna kryssade

kunde Råtorp kvittera då en 
boll turligt tog på ryggen på 
en Åsebro/Brålanda spelare 
och in i mål, som betydde 
1-1.

– Vi har hela matchen 
egentligen, de stod bara och 
väntade, berättade en besvi-
ken tränare i Morgan Jacobs-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Jessica Wänerlöv avstod borta-
match med handbollslaget för att 
spela med sitt Åsebro/Brålanda 
och blev poängräddare på hem-
maplan. Foto: Åsebro/Brålanda/
Arkivbild.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda

– Råtorps IK
1-1 (0-0)

RFL Norra Götaland
Målskyttar:
33’ 1-0 Jessica Wänerlöv
38’ 1-1 Felicia Fahlander

SPORT

FUTSAL 
Det blev en målsnål till-
ställning i Rådahallen på 
söndagskvällen, när Rå-
torps IK gästade Åsebro/
Brålanda i futsalens regi-
onala seriespel. Gästerna 

kvitterade sent till 1-1, som 
blev slutresultatet.
Gästerna bjöd inte upp till 
dans i söndagens seriematch 
i futsal för Åsebro/Brålanda. 
Råtorp ställde upp i en defen-
siv formation för att styra ut 
hemmalaget och alla försök 
till anfallsspel.

– Det var en tråkig match, 
Råtorp ställde upp sig i en 
trekant framför sitt mål och 
försvarade sig defensivt i 
hela matchen, berättade trä-
naren Morgan Jacobsson ef-
ter matchen.

Den första halvleken slu-
tade mållös, något tränaren 
inte var nöjd med.

– Vi borde ha kunnat rulla 
upp dem, lösa upp deras för-
svar, men vi hade inte rörel-
sen idag, sade Jacobsson.

Just rörelsen i anfallsspelet 
har varit Åsebro/Brålandas 
akilleshäl under säsongen, 
då man stundtals blivit för 
statiska och fantasilösa.

Dock fick man ett mål i 
mitten av andra halvleken.
Jessica Wänerlöv, som av-
stod bortamatch med Melle-
ruds handbollsdamer, testade 
skott från distans. Bollen le-
tade sig in i nätmaskorna, 
mycket tack vare att Sandra 
Petersson Jacobsson såg till 
att skymma Råtorps målvakt.

Men gästerna tog då ut sin 
målvakt för att få ett nume-
rärt överläge, något man fick 
utdelning på.

– Vi var inte med och var 
ofokuserade när 1-1 kom, 
berättar tränaren.

Med två minuter kvar 

FC Mellerud tog viktig poäng
FUTSAL 
FC Mellerud hade segern 
i en liten ask i sönda-
gens hemmamatch mot 
serietvåan FC Lidköping 
United. Med 32 sekunder 
kvar kvitterade gästerna 
till 2-2 i en het seriefinal 
där mycket stod på spel, 
inför stor publik i Råda-
hallen.
Om Mellerud hade vunnit 
söndagens hemmamatch, 
hade seriesegern varit klar. 
Men med 32 sekunder kvar 
av matchen fick Lidköping 
tillbaka hoppet om ett SFL-
kval, när man lyckades få in 
bollen bakom en av match-
ens giganter, Melleruds kee-
per Mathias Karlsson.

 Matchen inleddes i hög 
fart från båda lagen som vis-
ste att första målet skulle bli 
viktigt. Men det dröjde till 
den 14:e matchminuten inn-
an Melleruds Ali Al-Habobi 
spräckte nollan.

Chanser hade däremot inte 
saknats. En stolpträff av 
Melleruds lagkapten Simon 
Schullström och ett ribbskott 
av United, hade kunnat för-
ändra matchbilden. 

Alis mål öppnade upp dör-
rarna på vid gavel och bara 

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

FC Lidköping United
2-2 (2-1)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar:
14:41 Ali Al-Habobi
15:08 Simon Schullström Jansson
16:18 Elias Lindell
39:28 Oscar Norlin

Ali Al-Habobi spräckte nollan i seriefinalen för sitt Mellerud, mot FC 
Lidköping United. Matchen slutade dock 2-2. Foto: Marcus Ek.

två minuter senare stod det 
2-1 till hemmalaget som 
också hade velat ha 3-1 nå-
gon minut senare.

En boll som United lycka-
des hålla kvar på mållinjen, 
ansågs innanför av hemma-
laget. Heta känslor svallade 
upp och det märktes att det 
var en seriefinal, både på 
läktaren och på planen.

Ledningen höll sig långt in 
i andra halvlek. Kanske 
borde Mellerud ha tagit till-
vara på någon av de kon-
tringar som bjöds på av ett 
offensivare United. För Mel-
lerud var det dock stängt 
bakåt, något man förbättrat 
avsevärt sedan förra säsong-
en.

– Jag tycker vi håller det 
bra, kanske skapar vi för lite, 
men defensivt är vi bra, sade 
lagkapten Simon Schull-

ström, som också gjorde mål.
United lyckades dock 

krångla in en kvittering innan 
matchen var slut.

– Surt såklart, att släppa 
sista där, sade lagkapten 
Schullström, som ändå är 
nöjd med drabbningen.

– Det var hett, men det är 
så det ska vara, seriefinal och 
allt, precis som det ska vara. 
Det var roligt och en bra 
match.

Nu lever division 1 Norra 

Götaland in i sista omgången 
nästa helg. Då möter United 
serietrean Afghanska FC 
medan Mellerud ställs mot 
Vara SK ett dygn senare.

– Det är fullt fokus såklart, 
går inte att slappna av. Vi 
förlorade mot dem hemma, 
men tar vi en trea så löser det 
sig, säger Simon Schull-
ström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stark insats av pojklaget
HANDBOLL 
I lördagens hemmamöte 
tog killarna i 05/06 emot 
Kungälvs HK. Sist lagen 
möttes blev det storseger 
för Kungälv som var både 
spelskickliga och kon-
tringssnabba. 
Då hade vi bara en avbytare 
och orkade inte hänga med i 
motståndarnas snabba om-
ställningar. I returmötet blev 
det en helt annan matchbild, 
hemmalaget Melleruds HK 
bjöd inte på en enda kontring. 
Försvarsspelet fungerade 

riktigt bra och framåt force-
rade laget in 19 mål. 

Att slutresultatet blev 19-
26 spelade inte så stor roll, 
hela laginsatsen och killar-
nas mentala styrka känns 
som en stor seger och våra 
killar visade större glädje 
efter matchen än de som 
vann i målprotokollet. 

Den här säsongen har vi 
stött på svårt motstånd och då 
är det lätt att börja hänga med 
huvudet, därför har vi jobbat 
både medvetet och intensivt 
med den mentala biten och 

Melleruds Hk:s pojkar 05/06 gjorde en stark insats på hemmaplan mot 
Kungälvs HK.

Stark upphämtning

För handbollstjejerna i 07/08 
laget är det första säsongen 
med spel på stor plan och i 
höstas var det lite kämpigt i 
matcherna. 

Innan jul började det lossna 
och tjejerna började ta för sig 
mer och mer i anfall och 
försvar. Efter juluppehållet 
har det fortsatt på den vägen 
och nu spelar tjejerna ett tufft 

försvar och kreativt anfalls-
spel. 

Under lördagen kom Lyse-
kils HK på besök och det såg 
till en början tufft ut för hem-
malaget med underläge 1-6 i 
halvlek. Efter pausen påbör-
jade tjejerna en makalös 
upphämtning och matchen 
slutade oavgjort 9-9.

F 07/08 var så här glada efter matchen mot Lysekils HK.

Bra försvarsspel 
räckte inte

HANDBOLL 
Efter ett fullständigt blän-
dande försvarsspel i mötet 
med IK Sävehof så nollade 
flickorna i 03/04 motstån-
darna i målprotokollet i hela 
åtta minuter. 

Gästerna fick dock igång 
sitt rörliga och fartfyllda an-
fallsspel och i halvlek stod 
det 6-8 till gästerna. Det var 
det knackiga anfallsspelet 
som bidrog till upphämt-

ningen och att Sävehof till 
slut kunde vinna ganska 
komfortabelt. 

Mot ett såpass bra mot-
stånd kan man inte bjuda på 
så mycket egna misstag som 
tappade passningar och tek-
niska fel. Det positiva är det 
otroligt rörliga och stabila 
försvarsspelet som laget pre-
sterade i framförallt första 
halvlek. 

Ledarna

att vi som lag ska ge varandra 
energi och självförtroende. 

Pojkarna i Melleruds HK 
kan vara mycket stolta över 

sin insats i matchen mot 
Kungälvs HK.

Ledarna
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Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Gräs o buskröjning
Väg/åker/diken

Boka i god tid
Ring 073-050 04 17

Tage Andersson

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

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

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

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 golvmattorQvantenburgs 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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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 

OBS!!! Gäller januari ut

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

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

SäljeS
VAD VET DU OM GRINI? 
Min dokumenation om detta 
fångläger ger mer info. 170:- inkl. 
porto. Lars Borke 0302-120 06.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 80:- 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:                                                

SNÖSLUNGA STIGA 523 
5 hk. 60 cm. Bra skick. 
Pris 2.700:- 070-357 12 91.

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

PRO Mellerud: Start stu-
diecirkeln ”Litteratur” tisdag 
23/1 kl. 10 i PRO-lokalen. 
Ledare: Kerstin Ohlsson.

Start gymnastik/linedance 
onsdag 24/1 kl. 10 i PRO-
lokalen. Ledare: Kerstin 
Ohlsson.

FÖRENINGSNYTT

”Bara ostoppbart 
som gäller”

Ny seger för fortsatt suveräna Melleruds HK. Obesegrade efter 9 
matcher och serieledare, efter 23-14 på bortaplan mot Hovdamerna. 
Foto: Tobias Coster/Arkivbild.

SLUTRESULTAT
Hovdamerna –
Melleruds HK

14-23 (7-11)
Div. 5 Västsvenska V

HANDBOLL 
Melleruds handbollsda-
mer är fortsatt suveräna i 
seriespelet denna säsong 
och behåller serieledning-
en. Den åttonde segern 
kom i söndags eftermid-
dag då Mellerud vann med 
23-14, på bortaplan mot 
Hovdamerna.
Åtta segrar av nio möjliga 
och en oavgjord match, det 
är säsongens facit så här 
långt. Inte mycket talar för att 
laget skall åka på någon för-
lust, men samtidigt återstår 
sju matcher att spela. Mot 
Hovdamerna inledde man 
första halvlek jämnt, då stod 
det 7-11 i paus.

– Det var en långsam 
match, Hovdamerna höll 
nere tempot och vi fick stora 
problem då vi sjönk in i 
samma tempo, berättade trä-
naren Johan Eriksson efter 
matchen.

Lagen bytte mål med var-
andra även om Mellerud 
kunde dra ifrån till en fyra-
målsledning före pausen. 
Inför andra halvlek valde 
tränaren att göra en del posi-
tionsbyten för att försöka få 
upp matchtempot på sina 
tjejer, vilket han också fick.

– Vi löste det till slut ge-
nom positionsbyten och så 
fick vi igång kantspelet. Då 
drog vi på, berättar Eriksson.

I andra halvlek var det 
Mellerud som ökade och fick 
utdelning i målskyttet. Mel-
lerud har seriens bästa an-
fallsspel, vilket man även 
visade denna eftermiddag.

– Vi är nöjda som tusan. Nu 

är det bara ostoppbart som 
gäller, berättar Johan Eriks-
son, som hoppas på att kunna 
gå obesegrade igenom se-
rien.

– Vi har råd att förlora en 
match som tabellen ser ut nu, 
men målet är att gå obeseg-
rade. Nästa match är det en 
tuff match, men det är på 
hemmaplan. Det är alltid 
roligt att spela i Rådahallen, 
mer tryck och mer publik än 
hos någon av de andra lagen, 
berättar tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT  ÖNSKAS HYRA
Hus på landet 
Tel. 073-040 49 49. 
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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 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?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
ST BYGGSERVICE

ST
Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

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

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
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Melodikrysset v.3 - 20 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. 3 – 20 januari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Svenska tv-historier: Fel i 
 rutan
09.40 Konståknings-EM
15.30 Auktionssommar
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar
22.00 Min farfars hemliga krig
23.00 Bella loggar in
23.15 Rapport
23.20 Bron
00.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.00 Konstnärsdrömmen: 
 England
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Konsthistorier: Porträtt
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Konståknings-EM
23.15 Treme
00.15 Konstnärsdrömmen: 
01.15 Nyhetstecken
01.25 Sportnytt
01.40 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 I Egners fotspår
17.15 I alla slags väder
17.45 Djurvärldens tappra ungar
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Mäktiga miljöer
20.10 Kate Humble lever med 
 nomader
21.00 Seriestart: Mars
21.45 Min okända Dali
22.40 Det vilda Colombia

21.00 Lerins lärlingar - syntolkat
22.00 Akuten
22.45 Antikrundan
23.45 Bates Motel
00.25 Strömsö
00.55 Så ska det låta
01.55 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
17.50 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 Ledin på Capri
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Vem vet mest?
10.25 Konståknings-EM
16.50 Konståknings-EM
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 Antikrundan
21.00 Den svenska välfärden
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Sverige idag
23.05 Lawless ocean
23.55 Hard sun

08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konståknings-EM
20.00 Sealers
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vem vet mest?
22.50 Sällskapet - El club
00.25 Konsthistorier: Porträtt
00.55 Nyhetstecken
01.05 Sportnytt
01.25 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Vårt vilda liv 
 - familjeäventyr i 
 Kenya
17.30 Grekland med Simon 
 Reeve
18.30 Flyg till världens ände
19.15 Världens natur: Den 
 suveräna uttern
20.10 Seriestart: USA från svart-
 vitt till färg
21.00 Antikmagasinet
21.25 Det vilda Colombia
22.15 Framtidens öar
23.10 Min okända Dali

21.00 Den svenska välfärden 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Veckans brott
23.00 Hundra procent bonde
23.30 Konsthistorier: Porträtt
00.00 I terrängbil genom 
 Indokina
00.30 Renskötare i Jotunheimen
01.00 Lerins lärlingar - syntolkat
02.00 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 Skidskytte
15.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
16.00 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 CSI
23.55 Law & order: Special 
victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Nattsändningar

05.10 Community
05.35 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 Maze Runner: The scorch 
 trials
23.35 Seinfeld
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.05 Cops
02.50 Nattsändningar

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 The maze runner
23.20 Seinfeld
00.20 Family guy
01.20 American dad
01.50 Cops
02.40 Scrubs
03.30 My name is Earl
03.55 Family guy
04.45 American dad

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.50 En dröm av is
10.05 Alpint: Världscupen
11.20 Alpint: Världscupen
12.45 Afternoon tea
13.00 Antikrundan
14.00 Opinion live
14.45 Karl för sin kilt
15.40 Konståknings-EM
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 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.50 Leif & Billy
23.05 Rapport
23.10 Sverige idag
23.25 Suits
00.05 Veckans brott

08.00 Konstnärsdrömmen: 
 England
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Idévärlden
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konståknings-EM
20.05 Leonora Carrington – den 
 glömda surrealisten
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vem vet mest?
22.15 Brokeback Mountain
00.25 Bates Motel
01.10 Nyhetstecken
01.20 Sportnytt
01.35 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Örter - naturens 
 eget apotek
17.20 Kate Humble lever med 
 nomader
18.10 Seriestart: 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: 
	 Sfinxen	i	Giza
21.50 Seriestart: Nationalskat-
 tens hemligheter
22.30 Omöjlig ingenjörskonst
23.20 Världens natur: Den 
 suveräna uttern 

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Så ska det låta
23.00 Din för alltid
23.30 Sealers
00.30 Stjärnorna på slottet
01.30 Den svenska välfärden
  - teckenspråkstolkat

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
15.50 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodlotteriets grannyra
20.00 Talang
21.30 American sniper
22.00 Nyheter och sport
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.10 Väder
22.15 American sniper, forts
00.25 Runner runner
02.10 Side effects
04.30 Ambassaden – uppläst text

05.10 Community
05.30 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 Haywire
22.55 Death sentence
01.00 Seinfeld
02.05 Cops
02.50 Nattsändningar

05.05 Sverige idag
05.20 Go'kväll
06.05 Uppdrag granskning
07.05 Opinion live
07.50 Karl för sin kilt
08.45 Vintermagasin
09.45 Vinterstudion
10.00 Alpint: Världscupen
11.05 Vinterstudion
11.30 Alpint: Världscupen
12.35 Vinterstudion
13.00 Längdskidor: Världscupen
14.40 Vinterstudion
15.00 Sverigeresan
15.05 Genialt eller galet
15.25 På spåret
16.25 Konståknings-EM
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
21.00 P3 Guldgalan 2018
22.40 Rapport
22.45	 The	five	year	engagement

08.05 Vem vet mest?
10.35 Sealers
11.35 Konståknings-EM
15.15 Stråkmakaren
15.20 Studio Sápmi
15.50 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.15 Studio Sápmi
16.45 Fjällvandring genom 
 telekomhistorien
16.55 Världens natur: Den 
 suveräna uttern
17.50 Konståknings-EM
20.45 Kulturstudion
20.50 Birgit-almanackan
20.55 Kulturstudion
21.00 Dracula - föreställningen
23.00 Kulturstudion
23.05 Treme
00.05 Kulturveckan
01.05 Idévärlden
02.05 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 I Egners fotspår
15.15 Vårt vilda liv 
 - familjeäventyr i Kenya
15.45 Omöjlig ingenjörskonst
16.35 Nationalskattens hemligheter
17.15 Historiska hemligheter: 
18.05 Kate Humble lever med 
 nomader
18.55 Antikmagasinet
19.25 Mars
20.15 Flyg till världens ände
21.00 Djurvärldens tappra ungar
21.55 The Vietnam war
22.55 Dokument utifrån: Exodus 
 2 - resan fortsätter
23.55 USA från svartvitt till färg

20.00 Skicross: Världscupen
21.00 Leif & Billy
21.15 Scott & Bailey
22.00 En natt i Havanna
23.25 Din för alltid
23.55 Auktionssommar
00.55 Bron - syntolkat
01.55 På spåret - syntolkat

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Skidskytte
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
magic
14.30 Ishockey: Brynäs–Djurgår-
den
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 drömvins-
ten
20.00 Gladiatorerna
21.30 San Andreas
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 San Andreas
00.00 Hotet inifrån
02.20 The bling ring
04.05 Ambassaden – uppläst text

05.10 Våra värsta år
06.00 Wizard wars
06.50 Grimm
07.50 Jims värld
08.50 Anger management
09.50 Bring it on again
11.45 Amazing race: All-stars
12.40 Ink master USA
13.35 NCIS: Los Angeles
15.35 The Goldbergs
16.35 Man with a plan
17.10 Sgt Bilko
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Last knights
23.20 Arena
01.15 Ghost storm
02.55 Maze Runner: The scorch 
 trials

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Topp  
till tå

Hälsa, livsstil, stil och 
trender

Onsdag 31 januari
Manusstopp:

Torsdag 25 januari
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Sverige!
05.30 Go'kväll
06.15 Auktionssommar
07.15 Antikrundan
08.15 Stjärnorna på slottet
09.15 Vinterstudion
09.30 Längdskidor: Världscupen
10.30 Alpint: Världscupen
11.15 Vinterstudion
11.45 Alpint: Världscupen
12.30 Längdskidor: Världscupen
13.55 Vinterstudion
14.00 Alpint: Världscupen
14.15 Vinterstudion
15.00 Konståknings-EM
17.30 Sverigeresan
17.35 Genialt eller galet
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Bron
22.00 Hard sun
22.55 Rapport
23.00 Nattsändningar

08.10 Sverige idag på romani chib
08.30 Konsthistorier: Porträtt
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Renskötare i Jotunheimen
11.15 Birgit-almanackan
11.20 Dracula - föreställningen
13.20 Alpint: Världscupen
14.00 Ridsport: Världscupen hoppning
16.30 Rapport
16.35 Sverige idag
16.55 Jørgen och ångbåten
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: Yellowstone
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40 Sealers
00.40 Samernas tid
01.40 Syriens barn

09.00 UR Samtiden
15.00 I alla slags väder
15.30 Mäktiga miljöer
16.20 Guld på godset
17.20 Kate Humble lever med nomader
18.10	 Dox:	Kattfilmen
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Det vilda Colombia
21.00 Colombia med Simon Reeve
21.50 Flyg till världens ände
22.35 Min okända Dali
23.30 Framtidens öar

21.00 Bron - syntolkat
22.00 Lawless ocean
22.50 Sverige!
23.20 Din för alltid
23.50	 Dox:	Kattfilmen
01.10 Auktionssommar - syntolkat
02.10 Lerins lärlingar - syntolkat

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Mandelmanns gård
12.30 Skidskytte
13.20 Bygglov
14.30 Skidskytte
15.30 Paul Hollywood bakar jorden runt
16.00 Sveriges mästerkock
16.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Medicinen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Medicinen
23.35 Riviera
00.35 About Schmidt
03.15 Yves Saint Laurent

05.00 Anger management
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.30 Ink master USA
08.20 Nitro circus crazy train
09.20 The Goldbergs
10.20 Simpsons
11.20 Sgt Bilko
13.10 NCIS: Los Angeles
16.10 Bring it on again
18.00 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 Man of Tai Chi
00.10 The promotion
01.50 24: Live another day
03.35 Amazing race
04.25 Deadbeat

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sportspegeln
10.55 P3 Guldgalan 2018
12.35 Hitlåtens historia på två minuter
12.40 Sverige!
13.10 På spåret
14.10 Skavlan
15.10 Matiné: Som fallen från skyarna
16.30 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 Guldbaggen 2018
22.00 Kulturnyheterna
22.30 Rapport
22.35 Monica Z
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
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Barnsjukhuset
18.50 Seriestart: Det söta livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötare i Jotunheimen
22.45 Cricketkrigarna
23.35 Agenda
00.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Nationalskattens 
 hemligheter
17.45 Mäktiga miljöer
18.35 Mars
19.20	 Historiska	hemligheter:	Sfinxen	i	
 Giza
20.10 Framtidens öar
21.00 Seriestart: Världens natur: 
 Yellowstone
22.00 I alla slags väder
22.30 Colombia med Simon Reeve
23.20 The Vietnam war

21.00 Stjärnorna på slottet
22.00 Treme
23.00 Agenda
23.45 Sportspegeln - teckenspråks-
 tolkat
00.15 Den svenska välfärden - tecken-
 språkstolkat
01.15 Uppdrag granskning

05.25 Köket
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 knackar på
21.00 Kalla fakta
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 CSI
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.10 How I met your mother
05.35 The exes
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 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 I terrängbil genom Indokina
09.40 Kamera
09.50 Alpint: Världscupen
11.00 En bild berättar
11.05 Min farfars hemliga krig
12.05 Fråga doktorn
12.50 Alpint: Världscupen
14.00 Så ska det låta
15.00 Genialt eller galet
15.20 Matiné: Brott och straff
17.05 Vem vet mest?
17.35 Alpint: Världscupen
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: The Road movie
23.10 Rapport
23.15 Sverige idag
23.30 Den svenska välfärden

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: Världscupen
18.40 Auschwitz i mina tankar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
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 Leonora Carrington – den glömda 
 surrealisten
23.55 Konsthistorier: Porträtt
00.25 Renskötare i Jotunheimen
00.55 Hundra procent bonde
01.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Hjortkalven
17.15 Seriestart: Guld på godset
18.15 Colombia med Simon Reeve
19.05 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.35 Antikmagasinet
20.05 Djurvärldens tappra ungar
21.00 Dokument utifrån: Exodus 2 
 - resan fortsätter
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.45 Mäktiga miljöer
23.35 USA från svartvitt till färg

20.35 Alpint: Världscupen
21.40 Auktionssommar - syntolkat
22.40 Suits
23.20 Skavlan
00.20 Bron - syntolkat
01.20 På spåret - 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 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 CSI
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 Child 44
23.50 Seinfeld
00.50 Simpsons
01.20 Family guy
01.50 American dad
02.20 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 25/1 kl. 17.00-18.00

Ring för visning!

Mellerud / Dals Rostock / Syrenvägen 21
Förvärva en vacker 40-talsvilla i centrala Dals-Rostock som är tillbyggd och renoverad av hög klass. Villan är på totalt 165 kvm fördelad 
på 7 rum varav 4 sovrum. Härlig uteplats i söderläge samt redskapsbod. Tomtareal: 1 165 kvm. Pris: 2 190 000:-

Mellerud / Centralt / Bergsgatan 12
Med ett attraktivt centralt läge ligger denna välvårdade etagevilla. Vidbyggt garage. 5 rok. Boyta 125 kvm. Biyta 100 kvm.  
Tomtareal: 563 kvm. Pris : 1 490 000:-

NYTT PRIS!

Nyinkommet!

Boka nu!
Christina eller Maggan   

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

Jubileumstidning
Onsdag 31 januari

Vi fyller 25 år
Manusstopp: Torsdag 25 januari
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Lyckat projekt där unga leder unga

Claes-Håkan ”Closse” Jonsson, projektledare och Glenn Nordling, kommunens folkhälsosamordnare, är nöjda 
med inkluderingsprojektet vars syfte var att skapa aktiviteter där människor med olika bakgrund möts.

Under 2017 genomfördes 
ett inkluderingsprojekt i 
Melleruds kommun med 
Claes-Håkan ”Closse” 
Jonsson som projektle-
dare. Av fem planerade 
aktiviteter för ungdomar 
kunde fyra av dem reali-
seras.
De fyra aktiviteterna som 
genomfördes var matlag-
ning, gitarrskola, måla/rita 
och teater. Femte aktiviteten 
var foto, men den kunde inte 
starta på grund av att det 
krävdes för dyr utrustning.

– Vi lade allt krut på de 
andra istället, förklarar 
Closse.

Totalt har ett 50-tal ungdo-
mar med bakgrund från Af-
ghanistan, Somalia, Sverige, 
Nederländerna och Libanon 
deltagit i någon av de fyra 
aktiviteterna. Bland annat 
har man lyckats locka tjejer i 
åldern 13-18 år med icke-
svensk bakgrund, som inte 
alltid ges samma möjligheter 
som flickor med svensk bak-
grund.

En slutrapport ska presen-
teras för kultur- och utbild-
ningsnämnden, som hittills 
fått en delrapport.

– Tanken är att göra en 
visuell slutrapport där vi 
bjuder in politikerna till en 
kväll på Kulturbruket på Dal 
där grupper deltar och visar 
upp vad de lärt sig, säger 
Glenn Nordling, kommu-
nens folkhälsostrateg.

Kostnadsfria aktiviteter
21 december 2016 beslutade 
kultur- och utbildnings-
nämnden om uppstart av ett 
integrationsprojekt, utifrån 
en skrivelse från Clas-Göran 
Jansson, kulturenhetens 
chef. Syftet var att skapa 
möjligheter för ungdomar 
med olika bakgrund att mö-
tas och utvecklas tillsam-
mans. Att aktiviteterna dess-
utom var kostnadsfria skulle 
öppna upp möjligheter för 
alla att kunna delta, oavsett 
ekonomiska förutsättningar. 
Projektet kom att kallas in-
kluderingsprojekt.

Projektet skulle löpa till 31 
december 2017 och en styr-
grupp bildades med Clas-
Göran Jansson, Katarina 
Kjörling, kulturutvecklare 
på Kulturbruket på Dal och 
Glenn Nordling. 

Projektledaren Closse an-
ställdes på halvtid. Han be-

sökte skolor i kommunen 
våren 2017 och informerade 
om projektet och genomför-
de sedan en enkätundersök-
ning där eleverna själva fick 
komma med önskemål. För-
vånansvärt nog fick matlag-
ning överlägset flest röster. 
Sedan gällde det att hitta 
lämpliga lokaler, ledare och 
deltagare.

Svårt att få ledare
– Det var svårt att få tag i 
ungdomar som ledare. En 
annan sak vi lärt oss är att det 
är betydligt lättare att få med 
ungdomar med utländsk bak-
grund, jämfört med ungdo-
mar med svensk bakgrund. 
Det beror på, tror vi, att 
många svenska ungdomar 
redan är aktiva och fören-
ingsanslutna, säger Closse.

Matlagningskursen var 
förlagd till Rådaskolans 
hemkunskapssalar och lock-
ade i snitt tio-femton delta-
gare som träffades tolv 
gånger.

– Det blev som vi hoppa-
des, väldigt lyckat – en 
klockren grupp. Mycket tack 
vare en helt fantastisk ledare 
i Ali Mandes. Eleverna, mes-
tadels tjejer, träffades en 

gång i veckan och ansvarade 
själva för planering, inköp 
och tillagning, berättar 
Closse.

Klockren kurs
Målarkursen fick en ledare 
via Census i Bengtsfors, då 
det var omöjligt att ordna 
någon lokalt. Mellan tio-
femton deltagare, lika många 
killar som tjejer, träffades i 
en bildsal på skolan och hade 
olika teman varje gång. De 
sågs vid nio tillfällen.

När det gäller gitarrkursen 

var det svårt att få med del-
tagare, men enkelt att hitta 
ledare. Tre killar med svensk 
bakgrund deltog och träffa-
des tre gånger.

Teatergruppen hade länge 
problem att få ledare,  vilket 
innebar en ganska kort kurs-
tid. Ett tiotal deltagare hann 
träffas tre gånger för att 
skriva manus, tyvärr fanns 
ingen tid att öva tillsammans.

– Deltagarna var ambitiösa 
och jätteduktiga. Här deltog 
flera ungdomar som jag ald-
rig trott skulle vara med i en 

sådan grupp, men de visade 
sig vara väldigt drivande, 
berättar Closse.

  – Hela projektet visar hur 
vi ska tänka framöver. Vi 
som varit involverade ser ju 
att man med enkla medel 
skulle kunna jobba med akti-
viteter efter skoltid som 
lockar ungdomar, utan att det 
behöver kosta skjortan, un-
derstryker Glenn.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Storslam i Stockholm – två fina segrar
HUNDSPORT 
Melleruds Nyheter skrev 
i höstas om Diana Berg-
ström, Melleruds BK och 
hennes border collietik 
Tindra efter deras USM-
silver i lydnad. I december 
kammade de hem två pre-
stigefyllda rallylydnads-
segrar under Stockholms 
Hundmässa.
Under hösten lyckades de 
kvala till finalen i Agria Ral-

lylydnadscup som avgjordes 
under Stockholms Hund-
mässa 16 december 2017. De 
tävlade i Mästarklass för 
ungdomar, där tio ekipage 
från hela Sverige kvalat in.

– Ringen låg mitt på mäs-
storget, så det var lite kaos 
runt om med massor av hun-
dar och människor. Jag visste 
ju inte hur Tindra skulle rea-
gera på alla störningar. Men 
det enda hon reagerade på 

var när någon fotade med 
blixt mot oss när vi gick ba-
nan. Jag trodde inte vi skulle 
vinna, det var en helt okej 
runda med lite missar, berät-
tar Diana. De fick ihop 93 
poäng, som räckte till vinst.

– De delade ut priserna 
bakifrån och jag trodde man 
hade glömt mig när de när-
made sig pallplatserna. Jag 
trodde inte det var sant när 
det visade sig att vi vunnit 

Diana Bergström med Tindra efter söndagens seger i rallylydnad på Stockholms Hundmässa. Foto: Privat.

Elin Brorson och Grabben, Melleruds BK fick uppflyttningspoäng i Av-
ancerad klass under My Dog i Göteborg. Foto: Privat.

alltihop, det var jättekul, sä-
ger Diana glatt.

Detta var deras största se-
ger hittills i rallylydnad. 
Prisbordet var välfyllt och 
Diana vann 2 500 kronor, 
foder, leksaker, hundgodis, 
ryggsäck och väska.

Dagen efter arrangerades 
”vanlig” rallylydnadstävling 
på mässan. Diana och Tindra 
ställde upp i Mästarklass, 
denna gång var den öppen för 
alla åldrar.

Inga avdrag alls
– Rundan kändes jättefin, 
men de höll på resultaten tills 
att klassen nästan var slut. Vi 
fick inga avdrag alls! Det 
blev en 100-poängrunda och 
vi vann igen, berättar Diana.

De ställde upp i ytterligare 
en klass under eftermidda-
gen, men då gick Diana bort 
sig och hon beslutade sig för 
att diska ut sig.

– Jag tyckte att Tindra hade 
jobbat så fint, så vi lekte istäl-
let. Det är viktigt att sluta 
med något positivt, förklarar 
Diana.

De deltog även i rallylyd-
naden under My Dog i Göte-
borg i början av januari.

– Men det var inte vår helg, 
jag diskade ut oss på lörda-
gen och lekte istället, på 
söndagen gick jag fel. Men 

desto roligare var det att det 
gick så bra för Elin Brorson 
och hennes hund Grabben. 
De fick uppflyttningspoäng i 
Avancerad klass båda da-
garna och behöver bara upp-
flyttningspoäng en gång till 
för att tävla i Mästarklassen. 
Det var jättekul att se dem 
tävla, konstaterar Diana, som 
fram till april i år pluggar till 
djurvårdare med utökad be-
hörighet i Östersund.

Framtidsplaner?
– Att kvala till Lydnads-

SM igen, men Tindra har lite 
problem med sin epilepsi nu. 
Hon fick det hösten 2016 och 
kastrerades våren 2017. Vi 
medicinerar henne sedan 
november 2017 och hoppas 
få kontroll på det. Jag får bra 
hjälp av Tassainn i Brålanda 
med att hålla kroppen mjuk 
på Tindra när det strular med 
epilepsin. Vi har dispens för 
att få tävla, förklarar Diana.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se


