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NR 40 • ÅRG 25

Jaktsäsongen 
är igång

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

www.uteinne.se från

249:-

Norma, Gyttorp, Rottweil 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel Jaktservetter 

35:-

Ryggsäck

595:-

Neverlost
ståltermos

Vapenskåp
2.990:-

Jaktradio
Albecom 155 

1.995:-
Ord. pris 2.850:-

Norma, Alaska, Vulkan 
30-06, 308, 6,5x55

Nu 498:-/pkt

Viltsäck älgkalv 

199:-
Kamouflagenät
2x3 m. 

349:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 40

Prisbomb!

/st

Kvisttomater
Nederländerna, klass 1.

2995
 

/kg

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Rimmad fläsklägg
Garant Eko, Sverige, ekologisk, ca 1 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 40

1995
för Bonuskunder

/kg

Laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, färsk, 
4x125 g, jfr-pris 198,00/kg.

5:-
Ekologiska ägg
Garant Eko, från frigående höns, stl. M/L, 12-pack, 
jfr-pris 2,08/st.

4995
för Bonuskunder

/kg

25:-
för Bonuskunder

/st

Passa på!

Mild hårdost
Garant, gäller Grevé, Gouda, Herrgård, Präst, 
Svecia, fetthalt, 28-35%, ca 700 g.

Bullar
Bonjour, gäller kanel, vanilj, tosca,  
90-100 g, jfr-pris 50,00-55,56/kg.

Kanel-
bullens dag  
4 oktober

99:-
 

/st

16-åriga Maja-Stina Svensson var en av målskyttarna som såg till att skjuta hem seriesegern till Åsebro/Brålanda – detta med 2-0 målet.  
Foto: Johan Lind Wahlén.

– Sidan 14 –

Välförtjänt serieseger
– Sidan 5 –

Bättre skolresultat
Efter två år av lägre resultat har nästan 87 pro-
cent av eleverna i Mellerud nu behörighet att 
söka till ett nationellt gymnasieprogram. 

– Sidorna 7 till 11 –

Tema Bil & Motor
Vi fokuserar på miljövänliga fordon, gör nedslag 
hos våra lokala bilhandlare och möter Henrik 
Jansson som konverterat sin Volvo från 1985. 

– Sidan 20 –

Bibliotek får pengar
Dalslandskommunerna får dela på 1,5 miljoner 
kronor i satsningen ”Stärkta bibliotek”. Bland 
annat ska uppsökande verksamhet förbättras.

ÄNDRADE 
ÖPPETTIDER

  

Vardagar  7-18
Lördag 9-13

Gäller fr.o.m. 1 oktober 
VÄLKOMMEN!

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
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5/10  Extrakonsert 200:- /// biljetter kvar!
6/10  Mat & Musik 350:- /// slutsålt

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

HYLLNINGSORKESTERN ÄR TILLBAKA  
med bröderna Gärdestads underbara  musik

Föreläsning på  

DALSLANDS KONSTMUSEUM
Söndag 7 oktober kl. 17.00
Göran Rigmo berättar om den legendariske 
slussvakten, båtbyggaren och konstnären 
Elis Svensson

Equmeniakyrkan Mellerud

Skördefest
söndag 7 oktober kl. 16.00

Medverkan av barn och lovsångsteam 
från Melleruds Kristna Center, Thomas 
Segergren. Lotteri, kaffe, fruktsallad & glass

Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 4/10 kl. 14.00
Tveta Trion

Sång- och musik- 
underhållning från  

Taube till Elvis

 
IOGT-NTO Mellerud/MHF
Tack alla som besökte oss vid marknaden på  Västerråda 
och tog del av vår verksamhet för ett nyktrare samhälle.
Vinnare av tipstävlingen: Gun Stefansson, Tommy Johans-
son, Hans o Lotta Dunbring, samtliga Mellerud. Vinsterna 
är överlämnade.                                                        Styrelsen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

3 oktober – 10 oktober 2018
19:e söndagen efter Trefaldighet
”Trons kraft”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 3/10 14.30 Inställt: Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem. Erica Saaf.
Ons 3/10 18.00 Församlingsafton i Grinstads församlingshem, 
  ”Kvinnor i Bibeln” Inger Lindeskog. Andakt: 
  Martin Edström. Erica Staaf. Fika serveras.
Sön 7/10 18.00 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Martin Edström

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 3/10 12.00 Andakt i kyrkans Hus, därefter lunch. 
  (Anmälningstiden har gått ut)
Tor 4/10 10.00 Morgonmässa och Kafe´kom in i Kyrkans Hus,
   Martin Edström
Tor 4/10 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders 
  Fredriksson. En Ensemble ur Järns sångkör. 
Lör 6/10 10-13.30 Kaffe och Klengås i Kyrkans Hus (f.d mark-
  nadskaffet) Lotterier och brödförsäljning. 
  Gåvor mottages tacksamt! Arr: Svenska kyrkans 
  Internationella arbete i Holms församling. 
  Upplysningar: Diakon Erica Staaf 0530-362 19.
Sön 7/10 11.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Martin Edström, 
  Erica Staaf. Sång: Birgitta och Anders
  Fredriksson. 
Tis 9/10 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 9/10 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 9/10 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 10/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter Lunch.
  Anmälan till lunchen senast tisdag kl. 11.00.
   Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 7/10 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Daniel Westin.
Ons 10/10 18.30 Församlingsafton i Skålleruds församlingshem. 
  Kerstin Öqvist, Elisabette Emanuelsson. ”Kom 
  och sjung läsarsånger med körerna i Skållerud”.
   Tonsatta dikter av Kalle Karlsson. Skålleruds 
  Drängar och Skålleruds Församlingskör

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 3/10 12.15 Andakt på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.
Sön 7/10 18.00 Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Orgelmusik. Nya dopkannan invigs.
Mån 8/10 15.00 Örs kyrkliga syförening har symöte hos Siv 
  Johansson, Makeberg.
Sön 14/10 11.00 Pensionärernas dag i Bystugan Dalskog för 
  boende i Örs församling. Vi börjar med tacksäg-
  elsegudstjänst i Dalskogs kyrka sedan går vi till
  Bystugan, där serveras lunch. Anmälan till 
  expeditionen 0530-36200. Senast 8 oktober.

Söndag 7/10 kl 18.00 

Einar Ekberg
i ord och ton

med Anders Jaktlund och 
Maria o Mattias Johansson

Välkommen!

Tisdag 9 oktober kl. 19.00

Stormöte 
på Nuntorp

Vi lyssnar på Göran Holmberg, ordf. Dinglegymnasiet  
och Marianne Jakobsson, vd Lärlingsgymnasiet

Detta med anledning av Skolinspektionens negativa 
besked för både Lärlingsgymnasiet och Dingle

Diskussion om hur vi kan stödja dem i deras 
överklagandeprocesser

Välkomna!
www.gronaklustret.se

Lördag 6/10  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 6/10  
Kl. 1000-1400

Färgelanda kommun

Medverkande Konferencier kommunchef Susanne Korduner · Gästartist Janne Schaffer med dirigent Ulf Wadenbrandt · Sångsolister: Anders Malmsköld, Jenny 
Pettersson och Karin Wirenborg · Elever och lärare från musik/kulturskolorna: Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda kommun · Dalslandsorkestern

Världens Barngala

Sammarbetspartners  |  Färgelanda kommun Kultur och fritid, COOP, ICA, Högsäter församling, Unga Örnar, Lions, Röda Korset, Valbohem och Stigens Folketshus

SCHAFFER & WADENBRANDT
ANDERS MALMSKÖLD  ·  JENNY PETTERSSON  ·  KARIN WIRENBORG 

DALSLANDS MUSIK OCH KULTURSKOLOR  ·  BARNKÖREN UNGA GUNGET FRÅN HÖGSÄTER
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 Onsdag 3 oktober 2018  kl 18.00   |   Färgelanda Sporthall

Biljettpris inkl fika .......................................................150 :-  
Barn upp till 15 år inkl fika ....................60 :- 

Förköp Färgelanda bibliotek samt  
Biljettförsäljning på plats i Färgelanda Sporthall

Insläpp kl. 17.15   |   Start kl. 18.00

Torget, Mellerud • Tisdag 9 oktober 

Bananbakelse
2-pack 40:-

Torget, Mellerud • Tisdag 20 november

Torget, Mellerud • Tisdag 6 november

20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 23 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 4 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack 40:-

Bananbakelse
2-pack 40:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Filmvisning om Hästefjorden
Torsdag 4/10 kl. 19 Ekebro Bygdegård, Frändefors
Kvällen inleds med Carina Håkanssons minnen 
från barndomen. Sedan visar Jan G Andersson  
sin film om gården Hästefjorden. Den berättar  
om utdikning, om inspelningsårets 1966 års  

moderna metoder att odla potatis. 

Inträde 100:- inkl. fika 

MELLERUD  

JUBILEUMSFEST 

Kulturbruket
Lördag 27 oktober kl 15.00
Mingel och fotoutställning

Buffé i Råda restaurangen 150 kr
Toastmaster Anders Ljungqvist

Underhållning av PRO-kören och Jimsons
Lotteriförsäljning

Sista anmälningsdag 12/10 på PRO-exp  
ring Lennart I 070-524 96 25 Ingegerd A 073-352 00 72

     Välkomna!                                Styrelsen

60 år
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 4/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 9.600:- - 57 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

BINGO

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Höstblommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

FISKBILEN
Färsk nyskuren  

gösfilé

Nykokta havskräftor

199:- 
/kg (helt kg)

99:- 
/1/2 kg 

Torget Mellerud 
tisd. 11-18,    fred. 10-18

Nykokt  
svensk krabba

1 st=59:-, 2 st=99:-

BALDERSNÄS
6 okt. kl. 21.00
ÖLHÄVNING
TÄVLINGAR m.m.
med Anders Frisk

För mer info, ex. bussar:   www.baldersnas.com
Inträde 150:-

Promenad för
Världens Barn

På lördag 6 oktober an-
ordnar Melleruds kommun 
en promenad för Världens 
Barn.
Deltagarna kommer att gå en 
cirka fyra kilometer lång 
promenad i centrala Melle-
rud. Sträckningen är baserad 
på den så kallade Melleruds-
promenaden och en del går 
längs den helt nya gång- och 
cykelbanan mellan brandsta-
tionen och stationen, som på 

detta sätt får sin invigning.
Start och mål sker på den 

stenlagda delen av Köpman-
torget. Samling från och med 
09.30. Promenaden startar kl 
10.00. Kl 11.30 lottas priser 
ut bland dem som promene-
rat.

Före och efter promenaden 
sker insamling till Världens 
Barn. Deltagarna uppmanas 
att lägga minst tio kronor var 
per kilometer.

Aktuellt
 på bio

Papillon
Denna nyinspelning av klas-
sikern från 1973 är baserad 
på en sann historia och en 
bästsäljande bok. Henri "Pa-
pillon" Charriere döms till 
livstids fängelse för ett mord 
han inte begått och skickas 
till straffkolonin i Franska 
Guyana.

Han har bara ett mål: att fly. 
Han slår sig ihop med Dega, 
en man som fängslats för 
skattebrott, och lovar att be-
skydda honom. Efter otaliga 
flyktförsök och år av isole-
ring flyttas Papillon till den 
beryktade straffkolonin på 
Djävulsön. En plats som 
ingen lyckats fly från tidigare.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 7 oktober. 
Ikväll visas ”Johnny English  
stikes again”.

Jaktlund till Mellerud 
med Einar Ekbergs sånger

Det kristna sångprogram-
met ”Minns du sången” 
sändes i svensk TV i slu-
tet av 1990-talet. Anders 
Jaktlund var en av dem 
som ansvarade för sats-
ningen. På söndag kom-
mer han till Mellerud.
Anders Jaktlund konstaterar 
att kyrkornas musikliv genom 
åren varit en bra plantskola för 
begåvningar som gått vidare 
till att på olika sätt jobba med 
musik, men är lite bekymrad 
över att musikutbudet i många 
frikyrkor idag blivit så smalt 
och mer begränsat.

Schaffer och Wadenbrandt på gala

Janne Schaffer var nära vän med 
Ted Gärdestad. Foto: Lars Bergs-
trand.

Idag 3 oktober anordnas 
en Världens Barn-gala 
i Färgelanda sporthall. 
Medverkar gör bland an-
dra Janne Schaffer och 
dirigenten Ulf Waden-
brandt med musik av Ted 
Gärdestad.
Janne Schaffer  var kamrat 
med Ted Gärdestad under 
hela Teds karriär.

– Av hans 91 låtar var jag 
med på 69 av dem. Vi stod 
varandra oerhört nära. Jag 
var bland annat med och ar-
rangerade låten Satellit när 
Ted vann Melodifestivalen 

med den och tävlade i Israel. 
Jag var också med och slut-
producerade sista plattan 
1994, berättar Janne Schaf-
fer.

Han kommer även att 
spela Björn J:son Lindhs 
musik samt berätta en del om 
sina minnen av Ted och kan-
ske tar Schaffer även upp 
episoder från Teds sista år i 
livet. 

– Det kommer snart en 
biofilm till om Ted, en doku-
mentär som blir mer djuplo-
dande. Det är nu 21 år sedan 
Ted dog, berättar Schaffer 

som är ute och turnerar för 
fullt. 

Medverkar unden galan 
gör även elever från Dals-
lands  musik- och kultursko-
lor.

– Att spela med ungdomar 
är oerhört stimulerande, un-
derstryker Schaffer.

Övriga deltagare är sång-
solisterna Anders Malm-
sköld, Jenny Pettersson och 
Karin Wireborg, Dalslands-
orkestern samt barnkören 
Unga gunget från Högsäter.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ulf Wadenbradt medverkar också 
under galan.

Träffen Båberg 
fyller 30 år

Larz Kristerz medverkar vid 30-årsjubiléet på Träffen Båberg.

30-årsjubiléet firas med 
100 procent kultur tillsam-
mans med Larz Kristerz 
och gamla hederliga JIGS, 
som dagen till ära har dam-
mat av sina instrument för 
denna kväll. Firande kom-
mer att äga rum lördagen 
6 oktober.
Anrika Träffen Båberg star-
tades år 1988 med Viking-
arna. Sedan har det löpt på 
till 2014 i samma anda. Men 

när grundaren lämnade jor-
delivet 2014 övertogs verk-
samheten av nuvarande 
ägare. De nya ägarna öpp-
nade tillsammans med Scotts 
den 19 december 2014. 

– Vi stod där ett helt gäng 
av nära och kära som var helt 
gröna inom detta område. 
Hur många kommer? Fixar 
vi detta? Men det gjorde vi. 
Sedan har det bara rullat på 
säger Tomas Lidén.

Han är övertygad om att 
många skulle uppskatta om 
det också gavs utrymme för 
mer traditionella sånger, med 
ett innehåll av förkunnande 
och berättande karaktär.

Nu kommer Anders Jakt-
lund tillsammans med Mat-
tias och Maria Johansson till 
Mellerud och Smyrnaför-
samlingen på söndag , under 
temat ”Einar Ekberg i ord 
och ton”. Med en önskan om 
att få förmedla den sångskatt 
som den kände sångaren Ei-
nar Ekberg hade.

Kvällens film

Johnny English  
Strikes Againg

Onsdag 3/10 kl. 19.00

Från 7 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 29 min

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Papillon
Fredag 5/10  kl. 19.00

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

2 tim 13 min

Pettson och Findus 
Findus flyttar hemifrån 

(Sv.text(Sv.tal)
Söndag 7/10 kl. 16.00

Barntillåten Biljettpris 80 kr

1 tim 15 min

A Star Is Born
Söndag 7/10 kl. 19.00

Onsdag 10/10 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 16 min

Nytt på Mellerudsmässan
20-21 oktober är det åter dags 
för Mellerudsmässa i Rådahal-
len. Till årets mässa har  i 
dagsläget cirka 70 utställare 
anmält sig. 

Nyheter på årets mässa: B-
hallen ersätts av den nya Boll-
hallen, vilket innebär betydligt 
större och mer lättillgängliga 
ytor för föreningar.

I Bollhallen kommer vi att 
ha en seminariehörna där vi 

erbjuder en rad kostnadsfria 
seminarier. På lördagen blir 
det fyra seminarier på tema 
miljö och energi. De handlar 
om solpaneler, det nya skatte-
systemet för bilar, elbilar och 
biogasbilar. Dessutom håller 
Hörselskadades Riksförbund 
ett seminarium.

Söndagen inleds med att 
Stellan Johansson håller före-
drag om Brånasmeden, sedan 

kommer Melleruds kommun 
att hålla ett antal presentatio-
ner.

Uppvisningsyta för fören-
ingar kommer också att vara i 
Bollhallen. Bland annat blir 
det uppvisningar av judo, 
square dance, line dance och 
Friskis & Svettis.

Minst tre mellerudskonstnä-
rer kommer att ha verk ut-
ställda på mässan.
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 41 

Senior

Måndag Fläskköttgryta smaksatt 
med äpple*, bulgur och kokt broccoli.
Alt: Linsgryta. 
Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
kokt potatis och skivade morötter, 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

Onsdag Fiskbullar i dillsås** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad. 
Alt: Vegetarisk ärtsoppa. 

Fredag Skivad kassler* med pota-
tisgratäng och bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff med dressing. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 8/10: Fläskköttgryta smaksatt med 
äpple, kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 9/10: Kålpudding med brunsås, kokt 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert: Fruktsoppa.  

Onsdag 10/10: Fiskbullar i dillsås, kokt  
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 11/10: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 12/10: Skivad kassler, potatisgratäng 
och bukettgrönsaker.  
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 13/10: Krögarbiff med gräddsås, kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 14/10: Fiskgratäng med kokt potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 41
Mån-tis, tors-lör: Fiskgratäng med potatismos 
och grönsaker. Ons, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

         eller ring   020 79 33 84 
Vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14. 

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. 
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
Mellerud

Weekend i Malmö

Clarion Collection Hotel 
Temperance HHHH 

Vik en helg i kalendern och sätt 
kurs mot Malmö: Här bor du 
centralt på ett charmigt cityho-
tell nära storstadens alla nöjen 
och i priset ingår både bubbel 
på rummet vid ankomst och 
halvpension. Läget är perfekt - 
hotellet ligger bakom Lilla Torg 
och Gamla stan med mängder av 
charmiga sidogator där du kan 
slinka in i mysiga butiker och på 
kaffedoftande caféer. Malmö är 
ju inte Skånes huvudstad för 
intet och här sätter man verk-
ligen fokus på god mat – missa 
t.ex. inte ett besök i Malmös nya 
saluhall (800 m). Passa också på 
att besöka Köpenhamn (43 km).

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

• 2 övernattningar
•  2 x ekologisk frukost-

buffé
•  2 x kaffe med kaka
• 2 x lätt middagsbuffé
•  Bubblor på rummet 

vid ankomst
• Fri Wi-Fi
• Utcheckning kl. 12.00

Julmarknad i Malmö 
i advent

Foto: Henrik Rosenqvist

Ankomst: Fredag t.o.m. 
14/12 2018 samt 4/1-21/6 
och 23/8-13/12 2019.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Som läsare av MellerudS Nyheter 
får du detta speciella läsar erbjud ande. 

uppge reskoden Mellerud 
vid beställ ning – så får du 
automatiskt rabattpriset.

BIlSeMeSter 

Brånasmeden 200 år
22 oktober skulle Johannes 
Olsson, fyllt 200 år. Detta 
uppmärksammas på flera 
sätt. Dels kommer Stellan 
Johansson att hålla ett semi-

narium om honom på Mel-
lerudsmässan, dels blir det 
ett ”födelsedagskalas” i 
Kyrkans Hus 22 oktober.

Tveta Trion 

I morgon torsdag underhåller Tveta Trion på Café Älvan. Foto: Privat.

I morgon, torsdag, är det åter 
dags för underhållning på 
Café Älvan. Då kommer 
Tveta Trion från Säffle och 
underhåller med sång och 
musik. Det är tre musikanter 
som utlovar en repertoar som 
innehåller både Taube och 

Elvis och mycket annat. Det 
kommer att bjudas många 
välkända låtar i en trevlig 
blandning. Alla är som van-
ligt välkomna att lyssna, 
minnas, träffa bekanta och 
kanske ta en kopp kaffe med 
hembakt i caféet .

Hyllningsorkestern 
ger en extra 
 Gärdestadskonsert

Hyllningsorkestern bilda-
des i all hast i våras inför 
evenemanget ”Hyllnings-
konsert till Lill-Babs” 
som gick av stapeln på 
Upperud 9:9. Nu är man 
tillbaka med en redan ut-
såld hyllning till bröderna 
Gärdestad och har satt in 
en extrakonsert.
Fyra sångerskor tolkar brö-
dernas låtar på sitt alldeles 
egna sätt tillsammans med 
orkestern som består av Sö-
ren Blom, Tommy Christen-

Hyllningsorkestern ger en konsert med bröderna Gärdestads musik den 
4 och 5 oktober på Upperud 9:9.

Sång och musik med barn

Caroline Anderberg besöker förskolorna i kommunen för att sjunga 
tillsammans med barnen. Numera finns hon även på biblioteket på 
torsdagar.

Caroline Anderberg är 
projektanställd av Mel-
leruds Kulturskola sedan 
hösten 2017. Hon besöker 
kommunens förskolor 
fyra dagar i veckan, se-
dan någon vecka finns 
hon även på biblioteket 
på torsdagar.

Syftet är att presentera musik 
tidigt för barnen. Det handlar 
inte enbart om musik utan 
även om sång och rörelse 
som blir en naturlig del av 
vardagen.

– Jag tar med mig gitarren 
och det är  väldigt uppskattat. 
Jag brukar avsätta en halv-
timme per grupp. I regel är 

Läsplatta stals
Under en privat fest på Dals-
land Center den 25 augusti 
stals en vit läsplatta av mär-
ket Samsung samt instru-
mentet maracas shakers.

Deltagare har uppmärk-
sammat ett ungt par i 20-års-
åldern som inte var inbjudna 
till festen. De vistades i loka-

lerna och blev också avvisade 
från platsen. Misstanken 
finns att det är detta par som 
genomförde stölderna.

Den eller de som fick med 
sig stöldgodset uppmanas att 
lämna in dem (anonymt) på 
Melleruds Nyheters redak-
tion.

barnen mellan ett och fem år 
gamla, berättar Caroline.

Sedan några veckor till-
baka finns hon även på bib-
lioteket, en halvtimme vid 
lunchtid, för att sjunga till-
sammans med barn.

– Vi testar detta ett tag så 
får vi se, det har inte kommit 
så många barn de två gånger 
jag varit här. Men förhopp-
ningsvis blir det fler framö-
ver, säger Caroline.

Hon är halvtidsanställd av 
kulturskolan. Övrigt tid äg-
nar hon sig åt egen musik. I 
lördags spelade hon med på 
Göran Blues konsert på Kul-
turbruket på Dal, förra ons-
dagen besökte hon N3 i 
Trollhättan och kommande 
helg medverkar Caroline i de 
två hyllningskonserterna till 
Ted Gärdestad på Upperud 
9:9.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

sen, Conny Svahn och Lars 
Pihlström. 

Man kommer till exempel 
att få höra Lina Lönnberg 
sjunga Viking med sin käns-
liga röst, Carro Anderberg 
river av Satellit, jazzbönan 
Anna Lundqvist tolkar Him-
len Är Oskyldigt Blå och 
Sara Kanyinda ger sig hän i 
Den Stora Sorgens Famn.

Hyllningskonserten till   
Gärdestad går av stapeln 
lördagen den 6 oktober på 
Upperud 9:9 och biljetterna 
såldes slut på bara ett par da-
gar. Därför har man enats om 
att göra en extrakonsert fre-
dag 5 oktober. Det kommer 
att bli 70-tal, stämning och 
nostalgi i massor på Upperud 
9:9.

Motion om 
övergångar

Kommunpartiet i Mellerud 
föreslår i en motion att Mel-
leruds kommun i samarbete 
med Trafikverket utreder 
möjligheterna att inrätta 
gångbro eller annan säker 
lösning över E 45 vid Tings-
huset/ Wärdshuset på Dal, 
till och från centrum. 

Dessutom förslår KiM att 
man utreder möjligheterna 
att bygga en trygg övergång 
över väg 166, vid Västerråda, 
för medborgare boende på 
västra sidan av Melleruds 
centrum.
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10 % på filter, olja och arbete
Boka service för din maskin före 15/10 2018 så får 
du 10% rabatt på olja, filter och arbete. Kvalificerad 
service för CLAAS, SAMSON, HORSCH, LEMKEN 
och AVR. 

Verkmästare Sven-Erik Grund 072-211 26 15 
Swedish Agro Machinery, Nuntorp 324,   
464 64 Brålanda, 0521-315 90

Förlängd betalningsperiod 
till 1/9 2019

STORGATAN 10, MELLERUD

15% 

Från 1 oktober gör vi 

FRANSFÖRLÄNGNING
Boka innan 20/10 så får du

på ett nytt set  
fransar värde 950:-

Avslag på gymnasieansökan
Både Dinglegymnasiet 
och Lärlingsgymnasiet 
har fått negativt besked 
från Skolinspektionen 
om att starta skola på 
Nuntorp. Men båda ut-
bildningsanordnarna tar 
nya tag för att förverkliga 
gymnasieutbildning på 
Nuntorp och överklagar 
beslutet. Här tänker man 
inte ge upp.
– Orsaken till Skolinspektio-
nens avslag anser vi vara 
mycket trivial, vi anser att vi 
har mycket goda förutsätt-
ningar att motbevisa av-
slagsorsaken, kommenterar 
Lars-Göran Berg, verksam-
hetsutvecklare för Gröna 
Klustret Nuntorp.

Det Skolinspektionen vän-
der sig mot är, hur ”elevhäl-
sans samtliga kompetenser 
ska bedriva hälsofrämjande 
eller förebyggande arbete på 
skolenheten, samt att man 
anser att rutiner för att an-
mäla, utreda och vidta åtgär-

der mot kränkande behand-
ling verkar bristfälliga”.   

Beslutet 
Skolinspektionen avslog så-
ledes både Dinglegymna-
siets ansökan om att starta 
gymnasiesärskola inom det 
nationella programmet för 
skog, mark och djur samt det 
individuella programmet vid 
Nuntorpsgymnasiet.

Göran Holmberg, ordfö-
rande för Dinglegymnasiet, 
menar att avslaget är mycket 
förvånande, speciellt med 
tanke på att man i sin ansökan 
angivit precis samma upp-
lägg i frågorna, som använ-
des vid Dinglegymnasiets 
tillstånd. Dessutom har Skol-
inspektionen redan hunnit 
med ett tillsynsbesök på 
skolan, helt utan några an-
märkningar. Holmbergs 
egen tolkning är att Skolin-
spektionens handläggare har 
olika syn på saken.

Lars-Göran Berg med flera i ar-
betet kring Nuntorpsgymnasiet 
är mycket förvånade över Skol-
inspektionens avslag, framförallt 
motivet.

Glädjande skolresultat i Mellerud
Hela 86,7 procent av 
eleverna i årskurs nio i 
Mellerud har behörighet 
att söka till ett nationellt 
gymnasieprogram.
Efter två år av lägre resultat 
går det uppåt i Melleruds 

kommuns högstadieskolor. 
Anledningen till de två årens 
nedgång, från 84 procent 
2014 till 72,8 procent 2017 
är enligt Anders Pettersson, 
utbildningschef i Melleruds 
kommun trångboddheten 

under den period då elevan-
talet ökade kraftig och det 
var svårt att rekrytera behö-
riga lärare. Flera av de unga 
som kom till Mellerud då och 
började sin svenska skolgång 
i årskurs nio hade av förklar-
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Behörighet	åk	9	till	nationellt	gymnasieprogram	2018

Behörighet	inkl	friskolor

Mellerud ligger med i toppen av Fyrbodals kommuner när det gäller behörighet till gymnasiet 2018. 86,7 
procent av eleverna klarar kraven, tätt efter Tanum där resultatet är 88,1 procent.

Gång- och cykelväg 
klar denna vecka

Den nya gång- och cykelväggen mellan brandstationen och resecentrum 
ska stå klar denna veckan.

Den efterlängtade och 
välbehövliga gång- och 
cykelvägen längs Järn-
vägsgatan blir klar denna 
veckan.
Arbetet med den nya gång- 
och cykelvägen mellan 
brandstationen och resecen-
trum har pågått i cirka en 
månad, ett samarbete mellan 
Melleruds kommun och Tra-
fikverket. Projektet har länge 
varit efterfrågat då Järnvägs-
gatan varit farlig för fot-
gängare och cyklister, dess-
utom är sikten skymd.

Sträckan från korsningen 
Vilhelmsgatan till Georgsga-

tan har varit avstängd och 
trafiken samt gångtrafikanter 
har hänvisats till en alterna-
tiv väg med ortange pilar.

– Det är bra att vi hittat den 
här lösningen tillsammans 
med Trafikverket för att höja 
säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter. Trafikver-
ket ska besikta och ta över 
drift och ansvar, berättar 
Patrik Tellander, Melleruds 
kommun.

Kostnaden står kommunen 
för, den slutliga summan är 
ännu inte klar.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

liga skäl svårt att klara må-
len. 

– Vi har jobbat med anpas-
sad studiegång med fokus på 
att klara behörigheten till 
gymnasiet. Det innebär att 
när vi ser att elever inte fixar 
det i nian lyfter vi bort något 
ämne till förmån för till ex-
empel matte. Dessutom har 
vi förbättrat behörigheten 
hos lärarna, säger Anders 
Pettersson. 

Han tillägger att gymna-
siebehörighet är den vikti-
gaste faktorn för att få ett bra 
liv. En gymnasieutbildning 
är idag ett krav för arbete el-
ler studier.

– Både lärare och rektorer  
i Mellerud gör ett mycket bra 
jobb, konstaterar Anders Pet-
tersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Skadegörelse på kommunala lokaler

Nio fönster på Nordalsskolan har skotthål efter den senaste skadegö-
relsen förra veckan. Det kommer att kosta omkring 30 000 kronor att 
återställa fönsterrutorna.

Förra veckan utsattes 
Nordalsskolan återigen 
av skadegörelse. Nio föns-
terrutor hade skotthål på 
onsdagsmorgonen.

– Det är jättetråkigt att man 
skjuter och slår sönder föns-
ter. De sista tre åren har 
skadegörelsen ökat på kom-
munala lokaler, till exempel 

resecentrum och kommu-
nens skolor är utsatta, säger 
Peter Mossberg, kommunens 
fastighetschef.

Resecentrum är numera 
kameraövervakat på grund 
av all skadegörelse.

Det kommer att kosta skat-
tebetalarna cirka 30 000 
kronor att sätta in nio nya 
fönster på Nordalsskolan. 
Kommunen måste använda 
underhållspengar i budge-
ten, vilket innebär att kostna-
den till sist hamnar hos skat-
tebetalarna. För ett par år 
sedan krossades sju fönster 
på Fagerlidsskolan.

Kan det bli aktuellt med 
kameraövervakning på sko-
lor? Mossberg kan inte svara 
på det, men han poängterar 
att han känner sig orolig ef-

tersom man exempelvis eldat 
pizzakartonger vid kommu-
nens fastigheter. Risken 
finns att hela fastigheter 
börjar brinna.

– Vi är mycket tacksamma 
om allmänheten kan hjälpa 
oss och hålla öron och ögon 
öppna, säger Mossberg.

Kommunens kostnad för 
skadegörelse (framför allt 
krossade rutor och graffiti) 
har ökat rejält. 2016 låg kost-
naden på 50 000 kronor. 
2017 hade den ökat till 110 
000 kronor och för 2018 
kommer summan inte att 
vara lägre än för 2017.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Arbetar med överklagan
Man har nu tre veckor på sig 
för en överklagan och arbetet 
har redan börjat. Här kom-
mer man också att ha juridisk 
expertis till sin hjälp. De 
marknadsundersökningar 
som gjorts visar på ett myck-
et starkare underlag på Nun-
torp än vad Dingle kunde 
uppvisa.

Detta har också väl doku-
menterats i de enkätunder-
sökningar som genomförts 
och som redovisats i ansö-
kan. Behovet av utbildad 
arbetskraft inom de gröna 
näringarna, industrin och 
transportbranschen har ock-
så intygats av ett stort antal 
företag. Även detta ska tyd-
ligt framgå av ansökan. 

– Vi har kallat till stormöte 
och hoppas på stor uppslut-
ning. Vi är förvånade över 
motiven till avslaget, vi anser 
att vår ansökan är starkare nu 
framförallt på grund av det 
stora elevintresset, säger 
Lars-Göran Berg. 

Man hoppas på att alla som 
har intresse av att utbildning-
arna på Nuntorp kommer till 
stånd ansluter till stormötet, 
där också Göran Holmberg, 
Dinglegymnasiet samt Mari-
anne Jakobsson, vd Lärlings-
gymnasiet, medverkar.

Ing-Marie Norrman
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T tardeh mos alla llit kca  
m  eräk råv va tenni

Å ek  J  nossna
v  .gnågtrob snah di

T åp nelanosrep llit kca  
S  röf temmehsdurellåk
g  .grosmo hco dråv do

R  dnalo
S  nenrabnoksy

S aksregäv   hco s  regåv

Vårt varma tack
till alla som hedrat minnet 

av vår älskade

Olle Eliasson
i samband med hans  

bortgång och begravning.
Per-Olof och Carina 

Ingrid och Jörgen 
Lars

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

UPPVAKTNING

JORDFÄSTNINGAR

Ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men 
bestämt!

Ingemar Karlsson 
Aspebohl

Ev. uppvaktning
undanbedes.

Sven-Göran Mellander

Grattis på födelsedagen Isa-
belle som fyller 9 år 6 okto-
ber.

Kramar från mamma, pappa, 
storasyskon och farmor

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Mar-
gareta Olsson, Åsensbruk. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Gammal fä-
bodpsalm” av O. Lindberg. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 190, 
249 samt 297. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Air” 
av J. S. Bach. Till minnet av 
Margareta var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Kistan fördes i procession till 
graven på Örs kyrkogård där 
avsked togs av släkt och vän-
ner.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 

Åke Jansson, Ingribyn. Som 
inledning på akten spelade 
Anders Fredriksson ”Air” av 
J. S. Bach varefter  han sjöng 
”O store Gud” av C. Boberg. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
285 samt 190. Solisten sjöng 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son och som avslutningsmu-
sik spelades ”Gammal fä-
bodpsalm” av O. Lindberg. 
Vid kistan togs avskedet av 
släkt och vänner. Till minnet 
av Åke var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Efter ceremonin bjöds gäs-
terna med till Kyrkans Hus 
för en minnesstund. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Holms kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 18 
”Einar Ekberg i ord och 
ton” Anders Jaktlund med 
Maria och Mattias Johans-
son. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18 Tonår i Smyrna. Lörd 12 
Regionsträff i Trollhättan. 
Sönd 16 Skördefest, Tho-
mas Segergren. Medverkan 
av barn, lovsångsteam från 
Melleruds Kristna Center. 
Servering av fruktsallad, 
glass och kaffe. Tag gärna 
med av årets skörd och bak! 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Torsd 18.30 Alpha 
- Grundkurs i kristen tro. 
Fred 18.30 - 20.00 Fredax 
för dig i åk 3-7. 19.30 Li-
feLine, Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Predi-
kan Thomas Granath. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Torsd 15 Kongogrup-
pen. 19 Mötesplats för nya 
och gamla svenskar. Andakt, 
servering. Sönd 18 ”Tron 
som en kraft i livet” Reflek-
tioner varvat med musik. 
Sigward K. Servering.

Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J. 
Carlson. Sönd 11 Gudstj. 
Anette J. Carlson och 
Hembygdskören. Ssk. och 
kyrkfika. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh. Onsd 18 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström.
Sundals-Ryr: Sönd 18  
Musikgudstj. med riks-
spelman Einar Hansander. 
Andakt: Anette J Carlson. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Onsd (10/10) 10-
11.30 Förmiddagskaffe i 
Gestads fsh. ”Möt Björn 
Fredriksson”. Vår nye kan-
tor kommer på besök. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Torsd 10 Bibelsamtal. 
Sönd 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Sönd 
10 Gudstj. m nattv. 18 Mu-
sikgudstj. Damkören Klara 
ensamble från Lysekil. Di-
rigent Mattias Wennberg. 
Margareta Olsson.

Höstmarknaden på Västerråda
Gó musik strömmar ur 
högtalarna vid Västerråda 
och när man kommer lite 
närmare så möts man 
också av doften av brända 
mandlar. Det är marknad 
på gång!
Hembakat, sylt, marmelader, 
loppisfynd av alla de slag, 
lotterier och godis. Stickat, 
virkat och annat handarbete 
– även tomtarna börjar nu 
synas så smått och på planen 
utanför kan man åka häst-
skjuts. Några fyndar, andra 
tycker bara det är roligt att 
träffa vänner och bekanta.

I motorklubbens cafeteria 
är trängseln påtaglig, men 
gemytlig och här är det varmt 
och gott. Vädergudarna visar 
sig inte från sin bästa sida 
denna dag, snålblåst med 
regn som ruvar bak mörka 
moln.

– Vi har lika många bokade 
platser som förra året, 60 
stycken, berättar Liz Johans-
son, samordnare för höst-
marknaden i Mellerud. Folk 
strömmar till och så länge det 
håller upp så är det ingen 
fara.

– Vi är också väldigt glada 
över att PRO ville ta hand om 
parkeringen här i år, förra 
året blev det ju näst intill 
kaos.

Mycket bakluckeloppis
Av utställarna på marknaden 
består dock de flesta av lop-
pisförsäljare. Knallarna är 
inte fullt så många. Flera av 
utställarna företräder också 
föreningar och säljer till för-
mån för sin verksamhet.

Tomtarna har en given plats bland blommorna vid Barbro Anderssons bord.

Ann-Britt Nilsson från Brålanda kom direkt från marknaden i Bäckefors 
– hon fyndade på båda ställena.

Dalsländska spelmän i Norge

Dalslands Spelmansorkester på scen i Geitebergs Kulturbruk.

Geiteberg Kulturbruk är en 
ombyggd lada en bit utan-
för Tomter, cirka fyra mil 
från Oslo. I undervåningen 
finns bar, samkvämsrum 
och kök. Övervåningen 
är ombyggd till dans- och 
konsertlokal, med plats 
för något hundratal åhö-
rare.
Här håller man sedan något 
år tillbaka en tvådagars folk-

musikfestival med inslag 
från både Skandinavien och 
de brittiska öarna. I år var 
Dalslands Spelmansorkester 
under ledning av Alban Faust 
inbjudna till lördagen. Totalt 
var vi 13 musiker ur orkes-
tern som följde med på resan.

Vi kom vid lunchtid och 
eftermiddagen ägnades åt en 
workshop tillsammans med 
lokala musiker. Vi turades 
om att lära ut låtar från våra 
distrikt. Norrmännen fick 
bland annat lära sig dalsländ-
ska schottisar, valser och 
polskor och vi fick lära oss 
reinländers, hallingar och 

andra typiskt norska låtar.
I avtalet ingick också ett 

framträdande på kvällen. Vi 
spelade som andra grupp och 
bjöd på dryga timmen ur vår 
repertoar. Det blev mest dals-
ländska låtar, med en och 
annan småländsk instoppad, 
och som artighet till våra 
värdar en vals från Folldal 
och reinländern ”Det tömte 
mjödkruset”. Framträdandet 
fick fina applåder och vi fick 
göra ett extranummer innan 
vi lämnade scenen.

Därefter stannade vi kvar 
för att lyssna på de andra, en 
fantastisk lokal duo, flera 

inslag från England och 
Skottland och som avslut-
ning kvartetten Sver. En 
kväll som gav inspiration 
inför höstens övningar.

Som efterspel har norr-
männen kontaktat oss och 
om allt går i lås kommer de 
på svarsvisit till Dalsland om 
knappt ett år. Vi har också fått 
preliminär förfrågan om att 
så småningom spela på en 
festival i Oslo.

För Dalslands  
Spelmansorkester 

Lars Nilsson, basist

Exempel på några av dem 
är Melleruds Ridklubb och 
Unga Örnar från Stigen, som 
just påbörjat sin insamling 
till Världens Barn. Kerstin 
Fredriksson berättar att det 
både är galor och annat, för 
ändamålet, på gång både i 
Färgelanda och Stigen i bör-
jan av oktober. 

Vid ett av marknadsstån-
den träffar vi på Ingrid och 
Sven Eriksson, som bor all-
deles intill och passar på att 
ta en runda bland utställarna. 
De har precis handlat av Gu-
nilla Ek Andersson från Jär-
bo, som bland annat säljer 
trevliga lampor i decopage-
design. Vid ett marknads-
stånd alldeles intill har Bar-
bro Andersson från Mellerud, 
smygstartat julen med sina 
egentillverkade skäggtomtar 

i fleece som hon har till för-
säljning tillsammans med 
blommor och hembakt. 

Lina Ekman, också från 
Mellerud, visar en egentill-
verkad manick, en glashål-
lare i trä att sätta på vinflas-
kan som hon tillsammans 

med mycket annat säljer i sitt 
stånd.

– Jag kallar den för årets 
julklapp, säger hon och visar 
upp hur trevligt det ser ut. 

Ing-Marie Norrman



Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Onsdag
3 oktoberBil och Motor

Konverterade bilen till etanol 
–hoppas på det rena bränslet

Henrik Jansson, konverterade sin Volvo till etanoldrift 1997 och väntar på möjligheten att få köra på ren etanol istället för E85. Etanol kan användas 
i bilar som redan finns.

Ett grönt avgasrör pryder Volvon, årsmodell 1985, konverterad till eta-
noldrift.

Spannmålsbonden Henrik Jansson i Källeberg utanför 
Brålanda har aldrig tankat bensin. 1997 köpte han sin 
Volvo 240, årsmodell 1985, lackade den klarröd och 
byggde om den till etanoldrift. Han kör den fortfarande 
och avgasröret är symboliskt grönt.
– Jag läste om hur man gör, 
det var en enkel match, säger 
Henrik och inflikar att den 
första bilen Henry Ford 
gjorde var en ren etanolbil.  

Han förklarar att en etanol
bil tänder lite tidigare och 
förbrukar lite mer bränsle än 
en bil som går på bensin. 
Tändningen får justeras ge
nom att vrida på fördelarhu
set till tändkablarna och så 
behövs en förvärmare i för
gasaren för att det ska vara 
enklare att starta i kyla. 

– Inga problem för den 
som är intresserad av teknik, 
menar Henrik.

Hans tanke var att köra på 
ren etanol och han ville köpa  
den från en fabrik i Örn
sköldsvik. De hade ett bra 
pris för fat på 200 liter.

– Men det visade sig att jag 
behövde tillstånd från Läke
medelsverket som kräver att 
etanolen denatureras, en 
process som gör den odrick
bar. Utan denaturering skulle 

jag ha fått betala alkoholskatt 
och det hade blivit väldigt 
dyrt, sådär 500 kronor litern 
plus moms, säger Henrik.

Den denaturering som an
vänds i E85 för att göra alko
holen odrickbar har inte 
godkänts som fullständig 
denaturering, vilket krävs för 
att få sälja E100 (ren etanol)
som bränsle. 

Bort från fossila bränslen
I samma veva som Henrik 
konverterade bilen började 
E85 säljas på några pumpsta
tioner i landet. 

– I början var närmsta stäl
let Göteborg, så min bror 
som studerade på Chalmers, 
tog med sig första dunken. 

Att hämta i dunkar i Göte
borg fortsatte en tid, tills E85 
började säljas i Trollhättan. 
Idag finns E85 på de flesta 
tankställen, bränslet innehål
ler 15 procent bensin och 
resten etanol.

– Jag var en av de första, 

men nu finns flera tusen om
byggda bilar. Det är mest 
äldre bilar som görs om. Det 
går att konvertera en helt ny 
men då gäller inte garantin, 
säger Henrik.

Hopp om ren etanol
Han har fortfarande en stark 
önskan om att få köra på ren 
etanol, gjord på biomassa, ett 
svenskt, miljövänligt, koldi
oxidneutralt bränsle.

– Jag har inte givit upp 
hoppet om ren etanol. Jag har 
försökt få till en förändring 
och kontaktade Läkemedels
verket som inte var intresse
rade. Jag kontaktade också 
politiker i riksdagen, men 
inget har hänt. Ren etanol 
borde tillåtas, pumplagen 

måste ändras. Den kom ju till 
för att driva på utvecklingen 
och få ut förnyelsebara driv
medel på marknaden, men 
den tillåter 50 procent fossil
inblandning och det är inte 
hållbart, konstaterar Henrik.

Han förklarar att E85 är ett 
sämre alternativ än E100 ef
tersom E85 ger högre bräns
leförbrukning och dessutom 
är ju E85 inte helt fossilfritt 
på grund av bensinbland
ningen. Med E100 skulle 
man få mycket bättre bräns
leekonomi tack vare högre 
verkningsgrad i motorn, och 
lägre literpris. 

– Det skulle kosta betydligt 
mindre att köra på E100 än 
på bensin eller E85. Man 
skulle också slippa skadliga 

kolväteutsläpp med E100. 
Ren etanol kan användas i 
bilar som redan finns och det 
är bråttom att ställa om för att 
rädda klimatet. Vi har inte tid 
att vänta på att alla befintliga 

bilar ska bytas ut mot nya 
fossilfria bilar, säger Henrik 
Jansson. 
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se– Att konvertera till etanoldrift är en enkel match för den som är tek-
nikintresserad, tycker Henrik Jansson.
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BMW 523 i Touring -05 
Grön, 16.700 mil  59.500 kr 

Chevrolet Orlando 2,0D 163 hk -12 
Grå, 10.700 mil  89.500 kr 

Citroën Berlingo 1,6 HDI Skåp -14 
Vit, 10.200 mil  79.000 kr 

Citroën Berlingo E-HDI 90 Pro-Pack -15 
Vit, 4.900 mil  90.625 kr 

Citroën Berlingo E-HDI 90 Pro-Pack -15 
Vit, 11.700 mil  78.125 kr 

Citroën Jumpy jumpy III 2,0 HDI-13 
Vit, 9.300 mil  99.500 kr

Hyundai i30 KI 2,0 CRDI - 08 
Silver, 22.500 mil  34.500 kr 

Hyundai i40 1,7 CRDI Sedan -12 
Vit, 12.500 mil  119.500 kr 

Hyundai iX20 1,6 CRDI 115 hk -14 
Silver, 4.200 mil  99.500 kr

Mazda 6 F/L kombi 2,2 DE -10 
Grå, 11.500 mil  86.500 kr 

Opel Corsa 1,2 Twinport 5d -14 
Grå, 6.700 mil 84.500 kr 

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00
Besöksadress: Målaregatan 2, 462 69 FRÄNDEFORS. Telefon: 0521 - 192 22

Ford V8 Lincoln Premiere -57
Ljusgrön                  175.500 kr

Opel Insignia 2,0 CDTI AUT -16
Röd, 3.800 mil           189.500 kr 

Peugeot RCZ 1,6 turbo -10 
Vit, 8.900 mil  129.500 kr

Renault Master L2H2 Twinturbo - 15 
Vit, 8.700 mil  171.875 kr

Renault Mégane 1,5 dci sport Tourer - 15 
Brun, 11.400 mil  86.500 kr

Saab 9-3 1,9 TTID 130 hk -11 
Grå, 7.500 mil  97.500 kr

Subaru Legacy 2,0D 150hk -09 
Ljusgul, 17.500 mil  89.500 kr

Volvo S60 T5 245 HK -15 
Röd, 14.500 mil  174.500 kr

Volvo S80 D5 215 hk summun Business -14 
Mörkblå, 12.600 mil 184.500 kr 

Volvo V70 2,0F 145 hk -08 
Svart, 23.500 mil  54.500 kr

Volvo V70 2,4 D AUT -08 
Ljusgrå, 14.990 mil  78.500 kr

Volvo XC70 D5 AWD 205 hk -10 
Ljusgrå, 12.800 mil  134.500 kr 

Volvo XC70 D5 AWD Ocean Race -12 
Blå metallic, 13.500 mil  184.500 kr 

Har utökat med en säljare

Joacim Bergqvist tycker det är positivt att företaget satsar på ytterligare 
en säljare. Han har arbetet som ensam säljare i Mellerud i 17 år.

större skåpbilar som ska bli 
elbilar, berättar Carl-Johan.

Han understryker att in-
tresset för elbilar ökar hela 
tiden.

– Hög efterfrågan innebär 
leveranstider därefter. I Sve-
rige är efterfrågan större än 
tillgången, säger Carl-Johan.

Han nämner också Renault 
ZOE, en liten kompakt elbil 
som man kommer mellan 30-
40 mil med. Modellen är nu 
uppdaterad med ett krafti-
gare batteri.

Vid leasing av en Renault 
elbil har du garanti på batte-
riet under hela bilens livs-
längd. Om du däremot köper 

Carl-Johan Andersson är ny säljare sedan 1 juni 2018 på Bröderna Brandt Personbilar AB i Mellerud.

Laddbara nya bilar populära
BIL Swedens statistiska 
årsbok Bilismen i Sverige 
2018 har nu publicerats. 
Här är några axplock ur 
årsboken.
Andelen dieslar av de totala 
nybilsregistreringarna i Sve-
rige har minskat. Under 2017 
var dieselandelen 49 procent 
jämfört med toppåret 2012 
då andelen var 67 procent.

Bensindrivna bilar, elhy-
brider och laddbara bilar, det 
vill säga elbilar och laddhy-
brider, har ökat sin andel 
under senare år. Sverige lig-
ger på tredje plats i Europa, 
efter Norge och Island, när 
det gäller andelen laddbara 
bilar av nyregistreringarna. 

Under första halvåret i år 
hade bensindrivna bilar en 
marknadsandel på 46,3 pro-
cent, dieselbilar 41,5 pro-
cent, laddbara bilar 5,6 pro-

cent och elhybrider 5,5 
procent, visar BIL Swedens 
årsbok Bilismen i Sverige 
2018. 

Antalet trafikdödade  
rekordlågt under 2017
Antalet personer som om-
kom i vägtrafikolyckor under 
2017 var det lägsta sedan 
andra världskriget. Det hög-
sta antalet dödade i vägtrafi-
ken var det 1965 och 1966 
med 1313, vilket kan jämfö-
ras med siffran för 2017 som 
var 253 dödade. Under 
samma period, sedan mitten 
på 60-talet, har antalet for-
don på våra vägar ökat från 
ca 2 miljoner till 5,5 miljoner 
idag. Sverige tillhör de län-
der i världen som har lägst 
antal trafikdödade i förhål-
lande till folkmängden.

Sverige ligger på tredje plats i Europa, efter Norge och Island, när det 
gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna. 

Rekordår för globala  
fordonsproduktionen 
Under 2017 tillverkades 97 
miljoner personbilar, lastbi-
lar och bussar i hela världen, 
vilket är en uppgång med två 
procent jämfört med 2016 
och den högsta nivån någon-

sin, enligt BIL Swedens års-
bok Bilismen i Sverige 2018.

Kina, som tillverkar flest 
fordon i världen ökade sin 
tillverkning med tre procent 
till 29 miljoner fordon. 

Källa: BIL Sweden

Bröderna Brandt Person-
bilar AB i Mellerud har 
utökat med en säljare. 
41-årige Carl-Johan An-
dersson från Erikstad har 
börjat arbeta med fokus 
på transportbilar och be-
gagnatmarknaden.
Carl-Johan kommer närmast 
från Hanssons Bil i Väners-
borg där han arbetade som 
säljare i åtta år. Innan dess var 
han på Saab sedan 1997 med 
olika befattningar, bland an-
nat med teknisk utveckling 
under elva år.

– Jag har jobbat i bilbran-
schen i 21 år. När tjänsten på 
Brandt i Mellerud kom ut 
kändes det som ett naturligt 
val. Det innebär också kor-
tare pendling för mig, säger 
Carl-Johan, som bor på en 
gård mellan Erikstad och As-
sarebyn med sambo och 
femårig son.

Fokus på transportbilar
Carl-Johan har fokus på för-
säljning av transportbilar   av 
märket Renault och Dacia 
samt begagnade bilar, men 
han är även behjälplig med 
övrig bilförsäljning. Han har 
sitt kontor i ena hörnet av 
bilhallen.

– Det känns jättebra att 
jobba här. Det är ett bra före-
tag med bra struktur och 
personalpolitik. Företaget 
månar om sina anställda och 
det är positivt att man får ta 
mycket eget ansvar, säger 
Carl-Johan.

Brandt säljer inga nya gas-
bilar, utan erbjuder elbilar 
och hybrider när det gäller 
miljöbilar.

 – Renault har en ren el-
skåpbil; Kangoo Z.E. Den 
kan du köra cirka 20 mil med. 
Renault har även en del 

väntas att hälften är elbilar.
– Vi får många frågor om 

el- och hybridbilar av våra 
kunder. En del vill vänta med 
köp eftersom priserna går ner 
och räckvidden ökar. Miljö-

bilar ligger i tiden. Men jag 
säljer fortfarande mest die-
selbilar, förklarar Joacim.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

batteriet gäller garantin för 
Kangoo Z.E i max 10 000 mil 
och för Renault ZOE i 16 000 
mil.

– Jag tror de flesta hyr bat-
teriet, säger han.

Får säljkollega
Joacim Bergqvist har varit 
ensam säljare på Brandt un-
der många år och är mycket 
nöjd över att få en säljkolle-
ga.

– Det är jätteroligt att vi 
satsar, det ska vara minst två 
säljare på varje anläggning. 
Det handlar om mycket spe-
ciallösningar med transport-
bilar och jag såg mig inte ha 
tiden för den biten, säger 
Joacim.

Vi tar upp frågan om fram-
tidens miljöbilar, där utveck-
lingen går rasande fort.

– Vill du köpa en laddhy-
brid idag kan jag lösa det åt 
dig. Det finns på alla model-
ler på Volvosidan. Renault 
har en ren elbil och är på gång 
med hybrider, säger han.

Efterfrågan är mycket stor, 
understryker Joacim. Volvo 
T8 är en populär laddhybrid 
som köpare står i kö till. Or-
saken till den långa leveran-
sen är brist på batterier.

2019 kommer Volvo med 
rena elbilar samt så kallade 
”mildhybrider”. Volvos vi-
sion för 2025 är att fördubb-
la dagens försäljning på cirka 
600 000 bilar till cirka 1,2 
miljoner bilar. Av dessa för-

Bil och Motor
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Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

Introduktionspris från: 319.000 kr

1.6 T-GDi DCT7 GT LINE
1.6 CRDi DCT7 GT LINE

Utrustad med bl.a. autobroms inkl. fotgängarskydd,  
8”  navigationssystem med backkamera, Harman Kardon® 
 ljudsystem, sportläderklädsel, elmanövrerad baklucka,  
eluppvärmd läderratt, självparkeringssystem och   
solgardiner bakre rutor. 

Med nya Kia Optima SW finns det gott om plats att ta med hela familjen ut 
i  naturen. Och med sitt stora bagageutrymme ryms allt du behöver oavsett 
 aktivitet. Nya Kia Optima SW är en familjekombi som i GT Line-utförande   
erbjuder dynamiska köregenskaper, riklig utrustning och de senaste säkerhets-  
och  infotainmentsystemen. Modellen finns även som plug-in hybrid. 

Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC 2.0) nya Optima SW GT Line 4,6-6,5 l/100 km; CO2-utsläpp 122-149 g/km. 
Miljöklass Euro6d-TEMP. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Utrustning varierar beroende på version. Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

kia.com

Karlstadsvägen 34, 662 36 Åmål
Telefon 0532 – 167 00  • eijesbil.se

Följ oss på

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

 

Bra priser 
på däck!
Brett sortiment och standard

dimensioner i lager

Vi kan också erbjuda:
• Att släcka besiktningens 2:or, efter utfört arbete

• Certifierad reparation och kontroll av ACsystem

• Fri lånebil vid service och reparationer 

•  1 års assistansförsäkring ingår  
vid service* 

Rökila Bilservice AB  
Rökila 130
0521-310 04

Öppettider
Månd–torsd 08.00–19.00
Fred 08.00–17.00

*Se mekonomen.se för fullständiga villkor

Husvagnar, husbilar bilar, båtar m.m.
Alla storlekar max höjd 4 meter (portmått).

Torra, fina lokaler (kallförråd) med godkända lås och 
avtal med Aspera mot skadedjur.

Pris från 2.200 kr inkl. moms för hela perioden.
Inställning 13/10 och 10/11 kl. 10-12.

Uttagning 13/4
Även frostfri förvaring

Bokning och övriga frågor 070-620 21 21 Thore

VINTERFÖRVARING

Kommunen byter 
ut sina fordon

Melleruds kommun byter ut 
hela sin fordonsflotta, ett 40-
tal bilar byts ut till biogasbi-
lar de närmaste månaderna.

De första bilarna ska ut i 
verksamheten denna veckan. 
Det handlar om bilar av mär-
kena Opel, Seat och Fiat  som 
drivs av både bensin och 

biogas. Bilarna leasas under 
tre år.

Man väntar nu på att gas-
stationen ska bli klar och 
bilarna kommer att köras på 
bensin fram till detta. Både 
gas och bensin ska tankas på 
Q-Star på Västerråda.

Tankstation för 
biogas väntas bli 
klar i november

Tankstationen för biogas 
som byggs på Västerråda av 
företaget BRC var planerad 
att vara klar i april, men det 
väntas nu bli i november.

Förseningen har enligt Per 
Andersson på BRC sin för-
klaring i att det varit svårt 
med personal och entrepre-

nörer som hunnit åta sig ar-
bete med bygget av stationen 
i Mellerud. 

BRC Sweden är ett av Sve-
riges ledande företag inom 
utveckling av gasdrivna for-
don och gastankstationer. 

Din fordonsverkstad 
 även för tyngre 

fordon och  
lantbruksmaskiner

Bil och Motor

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Gasbilarna kommer allt mer

Erik Palö, transport- och företagsansvarig säljare, med en Isuzu pickup som kan köras med det fossilfria bränslet HVO100. Det är landets första 
pickupmodell som är godkänd för detta. 

Säljaren Rune Persson tror starkt på framtiden för gasbilar. Bilbolaget 
kommer att leverera ett 30-tal gasdrivna Suzukibilar till Melleruds- och 
Bengtsfors kommuner under hösten. De kan självklart även köras på 
bensin.

Melleruds kommuns personal kommer att köra runt i Suzuki Vitara. 
Samtliga bilar är fyrhjulsdrivna.

Den svenska termen för CNG är fordonsgas, och trots den engelska 
förkortningen kan fordonsgasen bestå både av naturgas och biogas.

Vad är fordonsgas?
Fordonsgas är samlingsnamnet 
för biogas och naturgas eller en 
blandning av de båda, som an-
vänds som drivmedel till fordon. 
Gasen består till största delen av 
metan. Biogas är förnybar och 
tillför inte någon ny koldioxid till 
atmosfären vid förbränning. Na-
turgas är ett fossilt bränsle som 
medför en minskad miljöpåver-
kan jämfört med bensin och 
diesel.

FAKTA

Hög efterfrågan på elbilar

Adam Kristiansson har arbetat som säljare för Mercedes och Hyundai i ett år på Bilbolaget i Mellerud. Här 
med en Mercedes E350e (laddhybrid).

I dagsläget säljer Roy 
Andersson Bilbolaget AB 
i Mellerud en eldriven 
bilmodell; Hyundai Ioniq.  
Efterfrågan är stor, leve-
ranstiden ligger på upp till 
tio månader.
Du kan välja vilken nivå av 
eldrift som passar dig – helel, 
laddhybrid eller elhybrid.

– Helel är mest populär, 
med laddhybriden på andra 
plats. Vi har både privatper-
soner och företag som kun-
der. Intresset ökar hela tiden. 
Vi ser allt fler användarvän-
liga bilar, säger Adam.

Bonusen för en elbil ligger 
på 60 000 kronor, den höjdes 
i våras genom ett nytt skat-
tesystem. Även hybridbilar 
får en bonus, fast lägre än den 
rena elbilen.

– Jag tror på detta, utveck-
lingen går så fruktansvärt 
snabbt. Fler och fler tillver-
kare kommer med elbilar och 
det innebär att det sätts upp 
allt fler laddstolpar. I början 
såg man en koncentration av 
elbilar i storstäderna, men nu 
blir de vanligare även här, 
säger Adam.

Mercedes har ett brett mo-

dellprogram med mycket på 
gång. I dagsläget finns det 
hybridbilar, men en ren elbil 
ska släppas sommaren 2019.

Hur är intresset för elbi-
lar här i Mellerud?

– Lokalt sett finns ett in-
tresse och det ökar. Men 
framför allt ökar förfråg-
ningarna från företag och i 
storstäder. Jag sålde en elbil, 
en Hyundai Ioniq, förra 
veckan för leverans i novem-
ber, förklarar säljaren Adam 
Kristiansson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds kommun satsar på gasbilar i sin fordons-
flotta. Leverantör är bland andra  Bilbolaget Roy An-
dersson AB, där säljaren Rune Persson talar sig varm 
om gasbilarnas framtid.
– Intresset ökar allt mer för 
gasbilar, jag tror på detta, 
konstaterar Rune.

Elva kilo gas innebär en 
körsträcka på 30 mil. Bensin-
tanken tar vid när gasen är 
slut, så den sammanlagda 
möjliga körsträckan är van-
ligtvis längre än med mot-
svarande bensinbilsmodell.

– Du tjänar cirka två kro-
nor per mil på att tanka gas. 
Vi har ju biogas i Dalsland, 
så varför inte utnyttja det? 90 
procent av utsläppen mins-
kas med biogas som drivme-
del, så det är ännu mer mil-
jövänligt än naturgas,  
understryker Rune.

Han berättar att en soppåse 
med två dagars matavfall hos 
en tvåbarnsfamilj ger 1,2 
mils färd med en gasbil.

Samtliga Suzukimodeller 
och vissa av Opels modeller 
kan konverteras till gasdrift i 
dagsläget.

Levererar gasbilar
Bilbolaget kommer att leve-
vera ett 30-tal gasbilar till 
Melleruds- och Bengtsfors 
kommuner under hösten. 
Båda kommunerna ska köra 
Suzukibilar av modellerna 
Vitara och S-Cross – enbart 
fyrhjulsdrivna bilar.

Erik Palö, transport- och 
företagsansvarig säljare, vi-
sar stolt Isuzus pickup HVO 
100 som är landets första och 

Det byggs en plåtverkstad 
i de befintliga lokalerna i 
norra delen av fastigheten. 
Däckhotellet flyttar till den 
före detta lackverkstaden på 
baksidan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

enda pickup som är godkänd 
att köras på fossilfritt bränsle.

– Det  kommer allt mer på 
lätta transport- och personbi-
lar. Isuzus samtliga pickup-
modeller är godkända för 
detta, förklarar Erik.

Flyttade till Mellerud
Den 1 juni stängde Bilbola-
gets anläggning i Bäckefors 
och sju personal flyttade till 
anläggningen i Mellerud, 
som idag har totalt 16 an-
ställda. Målet är att personal-
styrkan ska utökas.

Det finns fyra säljare. Rune 
Persson flyttade med från 
Bäckefors. Övriga säljare är 
Adam Kristiansson, Erik 
Palö och Henric Kallin.

Bil och Motor
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AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för service på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

Vi testar ditt bilbatteri  
– helt gratis.
Nu är det dags att vinterrusta bilen hos oss. Kom in och njut av 
en kopp kaffe medan vi kontrollerar att ditt batteri klarar den 
långa kalla vintern. Testet bjuder vi på, helt gratis. 

Välkommen!

BDS Bildelsshopen Mellerud AB
Landsvägsgatan 80.
Tel 0530-73 07 40.
Mån-fre 7-18, lör 10-14. 
Bds.se/bds/bildelsshopenmellerudab

ÄR BILEN REDO 
FÖR VINTERN?

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 5,3-6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 123-158g/km. Bränsleförbrukning avser 
grundutrustat fordon. Bilarna på bilden är extrautrustad. Kan ej kombineras med Ramavtal eller andra kampanjer/ 
erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Nu börjar prisracet.
Vi rensar lagret med kanonerbjudanden på massor av nya bilar.

 Mercedes A 200 AMG Line  313.000 kr.
 SE Edition, Advantagepaket, Aut, Aktiv 
Parkeringsassistent, Backkamera, MB 
Navigation, Ord. Pris 334.450 kr. 

 Mercedes C 200 Avantgarde  361.900 kr.
 SE Edition, Kombipaket, Premiumpaket, Aut, 
Backkamera, Infällbar dragkrok, Adaptiva 
LED-strålkastare, Ord. Pris 443.150 kr. 

 Mercedes E 200 4MATIC  448.900 kr.
 AVANTGARDE, Aut, Ord. Pris 539 550 kr. 

 Mercede GLC 220d AMG Sky  479.900 kr.
 SE Edition, Premiumpaket, Parkeringspaket, 
Aut, Adaptiva LED-strålkastare, Ord. Pris 
544.450 kr. 

Justnukandugöraenriktigtbraaffärivårstoralagerutförsäljning.Mendu 
behövervarasnabb–lagretärbegränsatochvårabästaerbjudandengårfort. 
 Välkommen in och hitta din nya bil!

Det finns inga kompromisser om du vill vara bäst. Bridgestone Noranza är utvecklat för nordisk vinter. 
För dig som vill känna dig trygg och köra säkert även när det är halt. Speciellt utformat för att ge 
förbättrad kontroll på is, lössnö och slask. Med en ny typ av dubbar som ger extremt bra grepp och 
ojämförlig bromsförmåga. 

www.bridgestone.se

m
cg

ar
re

tt.
se

Utmärkt 
isgrepp

Utomordentlig 
kontroll

Säkerhet

Känn dig trygg och 
säker oavsett väglag

208x278_AMS1808Noranza.indd   1 2018-08-16   09:08

Prisexempel
195/65R15 Bridgestone N001 1295 kr 

205/60R16 Bridgestone N001 1595 kr

Mån-fre 7.00-17.00
Tel. 0530-101 77 •www.dackteam.se

www.bridgestone.se Besök oss på 
Mellerudsmässan
för ytterligare erbjudande

Produkterna 
finns hos oss!

Oljan i Mellerud

Oljan i Mellerud
Wibergsgatan 1, 464 31 Mellerud

520:-
Valvoline olja
HVLP 46 & 32
20 liter

0530-470 01 

Förbered bilen 
för vintern

Bil och Motor
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Sluta aldrig försöka hjälpa mig
Ovanstående ord är ett 
barns, ett maskrosbarns. 
Ett annat ber om att bli 
tillfrågad hur han mår, 
många, många gånger. 
Många vittnar om att om-
sorg från vuxna är oerhört 
viktig. Detta och mycket 
mer var budskapet i det 
föredrag som i torsdags 
hölls på Kulturbruket på 
Dal.
Maskrosbarn finns till som 
stöd för de barn och ungdo-
mar som har föräldrar med 
missbruk eller psykisk sjuk-
dom. Organisationen finns 
att nå över hela Sverige och 
erbjuder olika former av 
stödverksamhet.

I Stockholm och Göteborg 
finns ungdomsgårdar som 
drivs av Maskrosbarn, med 
möjlighet till coach, stöd-
samtal samt helgläger. I öv-
riga delar av landet erbjuds 
chatt, coach online samt lä-
ger över loven. Det finns 
också möjlighet till barnom-
bud och allt är kostnadsfritt. 
Verksamheten bygger på tre 
grundprinciper; frivillighet, 
långsiktighet och identifika-
tion.

I torsdags gästades Kultur-
bruket av en av Maskros-
barns representanter, som 
höll ett intressant föredrag. 
Hon inledde med att berätta 
om sin egen uppväxt, en gri-
pande historia om ett barn 
som hade behövt stöttning 
och hjälp men inte vågade 
berätta om vad som pågick i 
familjen av rädsla för att de 
som hon älskade mest skulle 
tas ifrån henne. 

Marias historia
Maria växte upp i en helt 
normal familj där föräldrarna 
efter några år gick skilda 
väger och med en uppslitande 
vårdnadstvist som följd. Ma-
ria och hennes syster bodde 
kvar i hemmet med fadern, 
världens bästa, som inled-
ningsvis var väldigt depri-
merad efter skilsmässan.

Han hade varit rolig, glad 
och snäll men skilsmässan 
förändrade allt. Maria var då 
sju år och det blev hennes 
uppgift att trösta, hon ville 
göra allt bra. Första gången 
hon hittar pappan, sovande, 
redlöst berusad, förstod hon 
inte vad det var. Så små-
ningom träffar fadern en ny 
kvinna, de gifte sig, familjen 
växte, de flyttar till större hus 
ute på landet och de hade det 
bra ekonomiskt. Dock fanns 
det något som inte var som 
det skulle, den nya frun var 
som två olika personer i en. 
I hemmet fanns också alltid 
gott om vin, sprit och burkar. 
Men hon hade ju inget att 
jämföra med, kanske var det 
så här det skulle vara? 

När Maria var i tonåren 
rasar alltsammans. Faderns 
företag går omkull, de får 
sälja allt; barnens djur, bilen 
och till slut huset. Familjen 
får flytta till en liten lägenhet.

Maria är då 15 år, det finns 
inga pengar, ingen mat och 
det kommer konstiga brev 
och hon levde endast på skol-
lunchen. Fortfarande vågar 
hon inte berätta, hon skäms 
och ingen frågar. När famil-
jen efter ett tag blev vräkta 

Att få möjlighet att se ljuset i tunneln, att det finns hopp, är viktigt inte 
minst för ett barn som har det besvärligt.

och socialtjänsten hjälpte till 
med ny lägenhet förstod hon 
att det var riktigt allvarligt.

Hon skämdes än mer, hen-
nes enda önskan var att få 
vara som alla andra. Hon 
kände sig otillräcklig, trodde 
allt var hennes fel. Hon hade 
alltid haft det lätt för sig i 
skolan, men i gymnasiet tog 
det stopp. Ingen vuxen 
brydde sig, hon etablerade ett 
självskadebeteende. 

Får aldrig sluta bry sig
Sista året i gymnasiet kom 
också brytningen. Som tur 
var, var Maria innerst inne 
stark. Hon valde att sticka 
hemifrån och fick jobb utom-
lands, fick nya vänner och 
vågade så småningom äntli-
gen berätta.

Liknande berättelser mö-
ter hon idag bland sina mask-
rosbarn. Rop på hjälp, att 
någon vuxen bryr sig, unga 
som vill vara som alla andra. 
Många vågar inte berätta, 

vågar inte lita på någon. 
Många är ensamma, rädda, 
otrygga och har ingen fram-
tidstro.

De tror att allt är deras fel 
och har ofta dubbla känslor; 
både älskar och hatar sina 
föräldrar. Allt detta leder 
också till andra problem som 
ångest, koncentrationssvå-
righeter, aggressivitet, de-
pression, kriminalitet och så 
vidare. Det man kan göra är 
att prata om problemen tidigt 
för att minska tabun, ge in-
formation, våga fråga om 
och om igen, och visa att man 
vill hjälpa samt kontakta so-
cialtjänsten, säger Maria.   

Det var flera som kom till 
torsdagskvällens föredrag på 
Kulturbruket. Dessförinnan 
under dagen hade Maria 
också träffat socialtjänsten 
och skolpersonal. En kollega 
till henne mötte högstadie-
eleverna för information.  

Ing-Marie Norrman

Blir IQ-projekt 

Helena Hultman och Petter Olsson från Ungdomshuset Stinsen tar emot 
diplomet av IQ:s representant.

IQ, ett fristående dotter-
bolag till Systembolaget, 
har delat ut diplom för att 
uppmärksamma att Café 
Sober, en nykter festkväll 
för vuxna arrangerat av 
ungdomar på Stinsen, 
blivit IQ-projekt nummer 
1281. 
Ungdomshuset Stinsen i 
Mellerud har genomfört 
många nyktra och drogfria 
arrangemang med och för 
kommunens ungdomar. Hu-
vudsyftet har varit att erbjuda 
ungdomarna arenor där de 
kan ha kul utan rus. Att ta 
vara på ungas idéer och ini-
tiativ är en viktig del av 
verksamheten på Stinsen. 

Musik för vuxna
I samarbete med ungdomar 
från kommunen föddes idén 
om att göra ett musikarrang-
emang för vuxna där man 
erbjöd bra livemusik och god 
fika. Initiativet fick namnet 
Café Sober. Genom detta 
ville man bidra till att även 
vuxna uppmanades att ha kul 
utan rus. Ungdomarna såg 
till att idén blev verklighet 
genom samarbete med flera 
aktörer och med eget ansvar 
för café och entré. Arrange-
manget genomfördes för 
första gången den 18 mars 
2017. Det blev en mycket 
uppskattad och kul aktivitet 
som samlade många Melle-
rudsbor, både unga och 
vuxna. 

– Musikspelningar och 
klubbar är arrangemang som 
ofta är kopplade till alkohol. 
Men en grym kväll behöver 
inte innehålla alkohol, sna-
rare tvärtom. Idén till Café 
Sober kom från ungdomarna 
själva, de ville inspirera fler 
vuxna att välja alkholfria 
kvällar. Att arrangemanget 
blev en succé och samtidigt 
bidrar till att färre berusar sig 
känns mycket bra, säger He-
lena Hultman, föreståndare 
på Ungdomshuset Stinsen.

Om IQ och IQ-projekt
IQ är en idéburen aktör och 
ett fristående dotterbolag till 
Systembolaget, som arbetar 
för ett smartare förhållning-
sätt till alkohol. Ett IQ-pro-
jekt är ett bra exempel på en 
aktivitet som förebygger el-
ler begränsar alkoholens 
skadeverkningar. Syftet med 
IQ-projekten är att sprida 
dem vidare som goda exem-
pel så att fler kan göra mer. 
Café Sober blir nu IQ-projekt 
nummer 1281.

– Det här är ett exempel på 
hur man kan arbeta förebyg-
gande tillsammans med 
ungdomar, med en kul akti-
vitet som samlar både unga 
och vuxna. Ett fantastiskt 
exempel på hur man kan göra 
skillnad och som jag hoppas 
att fler tar efter, säger Sara 
Dinwiddie, ansvarig för IQs 
nätverk.

Regionen för fler tågstopp
Vid sitt sammanträde den 
25 september beslutade 
regionstyrelsen bland 
annat om Västtågsut-
redningen. Man föreslår 
regionfullmäktige att 
utveckla tågtrafiken med 
fler stationer.
Västra Götalandsregionen 
vill i dialog med Västtrafik 
och kommunerna utveckla 
tågtrafiken med fler stationer 
där tågen stannar. En Väst-
tågsutredning har gjorts som 
syftar till att komplettera 
Målbild tåg 2035 med mål 
om nya tågstationer.

Regionstyrelsen föreslår 
att regionfullmäktige kom-
pletterar Målbild tåg 2035 
med nio punkter. En av dem 
påverkar vårt område: 
Sträckan Öxnered – Halden: 
Målbild tåg 2035 komplet-
teras med mål om nya statio-
ner i Dals Rockstock, Bäcke-
fors, Brålanda och 
Frändefors.

En annan punkt gäller 
sträckan Öxnered – Göte-
borg: Förutsättningarna för 
en station vid NÄL utreds 
vidare innan mål att öppna ny 
station kan tas. NÄL ska i 

första hand hanteras som ett 
regionalt intresse.

Högsta prioritet för Västra 
stambanan är att verka för 
förbättrad kapacitet och ro-
busthet.

Före införandet av nya 
stationer ska avtal om kom-
munal medfinansiering och 
anpassning av busstrafiken 
tas fram i samverkan med 
berörda kommuner.

Vid förändrade förutsätt-
ningar eller bedömningar 
som gör att kriterierna kan 
uppfyllas kan stationslägen 
omprövas.

Positivt besked för Dalslands sjukhus
Vid sammanträdet i tors-
dags beslutade hälso- och 
sjukvårdsnämnden norra, 
om steg för att utveckla 
lokalsjukhusen i Bäcke-
fors,  Lysekil och Ström-
stad. 
Praktikertjänst får nu en för-
längning att driva sina nuva-
rande mottagningar i ytterli-
gare två år, efter det att 
nuvarande avtal löper ut 31 
oktober 2019.

Nämnden vill också att 

förberedelserna för ett nytt 
avtal kommer igång med 
målet att utöka och stärka 
den nära vården. Man gav 
tjänstemännen ett uppdrag 
att ta fram en behovsanalys 
som underlag för den nya 
upphandlingen. Analysen 
ska belysa nuvarande inne-
håll, tillgängligheten till vård 
samt framtida utvecklings-
områden, för att utöka och 
stärka den nära vården.

När upphandlingen av öp-
pen specialiserad vård på 
lokalsjukhusen i Bäckefors, 

Lysekil och Strömstad ge-
nomfördes var avsikten att 
säkra upp verksamhet och 
flytta så mycket som möjligt 
av den öppna somatiska spe-
cialistvården närmare invå-
narna i Norra Bohuslän och 
Dalsland. Sedan dess bedri-
ver Praktikertjänst verksam-
heten och det finns nu en stor 
verksamhet på lokalsjukhu-
sen. Uppföljning av avtalet 
visar att invånarna i de kom-
muner som främst är berörda 
får allt mer av sin öppna 
specialiserade länssjukvård 

på lokalsjukhusen, lite olika 
beroende på specialitet.

– Nämnden är överens om 
att utveckla och utöka den 
nära vården. Det är också i 
linje med den omställning av 
hälso- och sjukvården som 
nu genomförs i Västra Göta-
landsregionen. Vi förlänger 
därför nuvarande avtal och 
påbörjar arbetet med att ta 
fram ett förfrågningsunder-
lag för en ny upphandling 
med utvecklade uppdrag, 
säger Ulrik Hammar (L), 
nämndens ordförande.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SPORTSMAN 570 SP EPS
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Frändefors kyrka 
Söndag 7 oktober kl. 18.00

KONSERT 
Klara Ensemble 

Damkör från Lysekil 
Mattias Wennberg dirigent 
Margareta Olsson aftonbön 

Välkomna!

Konsert med
irländska toner

– Irländska spelmanslåtar 
går det ofta att dansa schottis 
till, banjo och fiol var instru-
menten vid logdans, berät-
tade Dag.

– Intressant att lyssna på, 
han är väldigt duktig. Det är 
ju lite speciell musik så det 
är bra att han förklarar inne-
hållet, för det vill till att 
hinna med att förstå alla ord, 
säger Christer Natt och Dag, 
Brålanda.

– Det är jättebra musik. Jag 
har varit och lyssnat på plats 
i Irland, väldigt trevligt, det 
kan rekommenderas, säger 
Barbro Arvidsson, Brålanda.

– Vi har fått lyssna på ett 
urval av irländsk och skotsk 
musik på högsta nivå. En 
sällsynt fin upplevelse fick vi 
vara med om, sammanfattar 
Eva Hjalmarsson, som var 
dagens konferencier.

Marianne Karlsson 

P-O Gustafsson, Brålanda Väntjänst, Dag Westling, underhållare, Lasse 
Karlsson, Sven-Göran och Inga-Britt Svensson, Eva Hjalmarsson, Gun-
Britt Nordström, Gudrun Larsson och Inger Bertilsson, Brålanda Vän-
tjänst, ordnade välsmakande mingel till den uppskattade konserten.

Ur den enkla irländska flöjten bjöd Dag Westling på ljuv musik.

Marknad med långväga besökare

Lions i Bäckefors sålde lotter i snålblåsten. Från vänster: Anders Perme, 
Jonny Bengtsson och Jimmy Bjärkansmo.

I snålblåst och kyla ge-
nomfördes Bäckefors 
marknad i lördags. Bland 
besökarna fanns personer 
från både Torrskog och 
Hunnebostrand.
Naturligtvis kom även 
många ortsbor på den tradi-
tionella marknaden runt tor-
get. Barnen bar glatt på bal-
longer och smaskade på 
godis, andra kikade runt på 
de olika varorna som knal-
larna hade till försäljning.

– Vi har fikat i Missions-
kyrkan, det är mysigt att gå 
dit, berättar Jonas Nilsson 
som besökte marknaden med 
sina barn Elsa och Benjamin 
samt bonusbarnet Axel.

Eleonor Molin från Hun-
nebostrand berättar att famil-
jen tog en sista tur innan 
vintersäsongen med husbi-
len.

– Vi valde att köra inåt 
landet och frågade efter tips 
på vad man kan hitta på. Då 
fick vi reda på att det var 
marknad här i Bäckefors. Det 
var perfekt. Vi övernattar i 
husbilen vid Marsjön här i 

Lördagens marknad i Bäckefors lockade ung som gammal.

Eleonor Molin från Hunnebostrand handlar hembakat av Sune Karlsson, 
Dalskog och Arne Höglund, Sunnanå.

Bäckefors IF:s lottförsäljare representerades av från vänster: David Lin-
dén, Daniel Karlsen och Rohan Bajrami. Kompisen Hampuz Myrås t.h. 
Främst står Jonas Nilsson med Elsa Nilsson 4 år, Benjamin Nilsson 5 år 
och Axel Andersson 8 år.

Årets höstkonsert med 
bidrag ur Dagny och Sven-
Erik Johanssons minnes-
fond bjöd på uppskattade 
irländska toner.  Brålanda 
Väntjänst i samarbete 
med studieförbundet 
Vuxenskolan samlade i 
fredags 95 personer till 
detta välordnade evene-
mang i musikskolans lokal 
i Brålanda.
Han har varit i Brålanda tidi-
gare när det ofta förekom 
irländsk musik på dåvarande 
Westmans. Dag Westling, 
Stockholm, turnerar i Sveri-
ge med denna musik som 
soloartist och tillsammans 
med sitt band, Quilty som 
firar 25 år i år.

Som 25-åring kom han till 
Sverige från Berlin. I tonåren 
blev den irländska folkmusi-
ken hans intresse och han 
framför den på flöjt, banjo, 
gitarr och med sång.

– Jag tycker det är särskilt 
roligt att sjunga i landsbygd 
och glesbygd och träffa pu-
bliken bortom allfartsvägar-
na, säger Dag Westling.

Folkmusik
Han sjöng och berättade his-
torien bakom låtarna som 
handlade om medeltida 
svartsjukedrama, olika kär-
leksdraman, sillstim, dryck-
esvisor och den ofrivillige 
piraten. Instrumentalt fram-
fördes bland annat en fin-
stämd skotsk visa ”The mu-
sic of Spey”.

Ungdomsrådet på bokmässan
I torsdags fick Melleruds 
Ungdomsråd chansen att 
berätta om sitt arbete 
i Dalslands monter på 
Bokmässan i Göteborg.  
Melleruds Ungdomsråd blev 
tillsammans med represen-
tanter för Kulturrepubliken 
Dalsland inbjudna till Dals-
lands monter på Bokmässan. 
Ungdomsrådet fick vara med 
och berätta om hur de får vara 
med och påverka i kommu-
nen, om vikten av ungdomars 
åsikter och om hur det var att 
genomföra Dalslands allra 
första Pridefestival i Mel-
lerud 2016.

– Det var kul och givande 
i kombination med nyttan av 
att visa hur duktiga och 
drivna våra ungdomar är, 
säger Petter Olsson som var 
med ungdomarna i Göteborg 
under förra veckan. 

Hoppas inspirera
– Att vara med och prata på 
bokmässan kändes nervöst, 
men efteråt kändes det väl-
digt bra, säger Sindre Skan-
sen som är vice ordförande i 
Ungdomsrådet. 

Han blev intervjuad i mon-

Ungdomsrådet berättade om hur det var att starta Melleruds första Pridefestival.

tern under torsdagförmida-
gen och säger att han hoppas 
kunna inspirera andra till att 
starta ungdomsråd och för-
söka vara med och påverka. 

Kultur för integration
Kalle Karlsson från Kultur-
republiken Dalsland fick 
tillsammans med ungdo-
marna Sattar Gholami och 
Patricia Andersson från Gö-
teborg berätta hur man gjort 
utbyten mellan Dalslands-

kommuner och större kom-
muner i Västra Götaland, för 
att minska segregationen 
bland unga, med evene-
manget Kultur 4ür Götaland.

De framförde tydligt pro-
jektets syfte att krympa av-
stånden mellan stad och 
landsbygd och vikten av 
kultur för integration.

I Mellerud genomfördes 
evenemanget för första 
gången i samband med skol- 
och kulturrallyt 2017. Då 

samlades ungdomar från 
Lidköping, Mark, Bergsjön 
och Mellerud för en kväll full 
av rap, poesi, psykadelisk 
rock och mycket annat. Ung-
domarna framförde tydligt 
projektets syfte att krympa 
avstånden mellan stad och 
landsbygd och vikten av kul-
tur för integration.

Karolina H. Wessman

Brålanda • Frändefors

närheten, säger hon leende.
Anders Perme, Jonny 

Bengtsson och Jimmy Bjär-
kansmo från Lions sålde 
lotter.

– Det är kallt men trevligt, 
konstaterade Jonny.

– Lions gör alltid bra saker, 
det får man stödja, menar 
Göran Bergh, som kört från 
Torrskog i norra Dalsland.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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SPORT

FOTBOLL 
Mellerud har nytt kontrakt 
till division 3 nästa säsong 
och det märktes i säsongens 
sista hemmamatch på Råda-
vallen inför en tapper skara 
åskådare, när Tidaholms 
GoIF gästade. Målkalas är en 
bra sammanfattning av 
matchen som inte bjöd på 
mycket skönspel, däremot 
mål i massor. MIF tog led-
ningen genom drömmål från 
Viktor Öhrling. Men gäster-
na kvitterade snabbt och 
vände sedan matchen till sin 
fördel. Målen avlöste sedan 

Hockeysiffror när 
MIF tappade segern

SLUTRESULTAT
Melleruds IF -
Tidaholm GoIF
6-6 (2-3)

Div. 3 M Götaland

varandra i den andra halvle-
ken då lagen körde med 
öppna spjäll, men trots 
5-3-ledning för MIF kunde 
GoIF på tilläggstid göra 6-6 
via fyramålskytten, Hannes 
Nilsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Tösse IF hade inte mycket att 
sätta emot när Brålanda IF 
kom på besök, revanschsug-
na efter förra veckans deba-
cle mot Färgelanda. Marcus 
Hermansson inledde mål-
skyttet efter en kvart och 
sedan dröjde det till slutkvar-
ten i matchen innan Erik 
Aronsson kunde utöka till 
2-0 för BIF. De har fortfa-
rande en teoretiskt chans på 

Revanschsugna BIF 
– säkra vinnare

SLUTRESULTAT
Tösse IF - Brålanda IF

0-3 (0-1)
Division 5 Dalsland

seriesegern i den sista om-
gången, tack vare 3-0-segern 
mot Tösse.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors besegrade Ellenö 
IK i lördags med hela 7-2. 
Med 2-1-ledning i paus loss-
nade det rejält för nykom-
lingarna efter paus och fram-
för allt i slutet av matchen då 
Ellenö tappade allt. 3-2 blev 
7-2 inom loppet av tio minu-
ter. Patrik Strand blev något 
av en matchhjälte, med sina 

Bäckefors vann stort
SLUTRESULTAT
Ellenö IK - Bäckefors

2-7 (1-2)
Division 5 Dalsland

tre mål som bäddade för se-
gern.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det har inte varit lätt för 
Frändefors denna säsong re-
sultatmässigt. I lördags för-
lorade man för tionde gången 
och det med 1-4 mot Melle-
ruds andralag. Men Frände-
fors hade ledningen efter 1-0 
av Andrej Savemo. MIF och 
framför allt Hamed Hosseini 
vände på steken med sina tre 

Frändefors förlorade
SLUTRESULTAT

Frändefors IF -
Melleruds IF lag 2

1-4 (1-1)
Division 5 Dalsland

mål och kunde vinna på 
Frendevi IP.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

U-SM i handboll
Till helgen hålls Ungdoms-
SM i handboll i Rådahallen. 
Arrangörer är Melleruds HK 
och den grupp som kommer 
att spela i Mellerud är Grupp 
19. Förutom Melleruds HK:s 
flickor 16 är det lagen HK 
Aranäs, OV Helsingborg 

samt HK Järnvägen som 
kommer på besök till Dals-
land. Dessa matcher är steg 
1 i USM och i gruppspelet är 
det ettan och tvåan som av-
ancerar vidare till steg två.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda är tillbaka i div 2
FOTBOLL 
För tre veckor sedan såg 
man inte detta komma, 
men plötsligt står Åse-
bro/Brålanda som serie-
segrare i division 3 efter 
hemmaseger mot Eds FF 
med 3-1.
– Tjejerna är så välförtjänta 
av det här, sade tränaren 
Morgan Jacobsson efter slut-
signal.

Åsebro/Brålanda har hela 
säsongen jagat bakom suve-
räna Svarteborg/Stångenäs/
Lysekil, men var mot slutet 
hela sju poäng bakom. 

Å/B gav inte upp utan fort-
satte att vinna sina matcher. 
Samtidigt vacklade seriele-
darna och förlorade först två 
matcher på raken. Inför sista 
omgången i helgen behövde 
de bara vinna hemma mot 
Munkedal för att ändå säkra 
seriesegern. Strax före 
klockan 17 i lördags stod det 
dock klart att Svarteborg/
Stångenäs/Lysekil bara fick 
1-1 och plötsligt blev sönda-
gens drabbning mellan Åse-
bro/Brålanda och Eds FF 
superintressant, då båda la-
gen med sina 41 poäng hade 
chans på serieseger.

Nervöst
Matchen gick helt Åsebro/
Brålandas väg. Efter knappt 
30 minuter kom en hörna 
från Jessica Wänerlöv som 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Eds FF
3-1 (1-0)

Division 3 Bohuslän/
Dal

Målskyttar:
28’ 1-0 Therese Nolin
50’ 2-0 Maja-Stina Svensson
67’ 2-1 Lovisa Blom
86’ 3-1 Sandra Petersson Jacobsson

Laget som gjorde det, Åsebro/Brålanda vann division 3 och är klara för division 2 säsongen 2019. Foto: Johan 
Lind Wahlén.

trycktes in i mål, oklart om 
det var Therese Nolin som 
var sist på bollen eller om det 
var självmål av en edspelare. 

Klart är att målet var vik-
tigt. Direkt efter pausen var 
det dags igen, då fick Maja-
Stina Svensson agera mål-
skytt i denna stora viktiga 
match. Det skulle bli en 
gastkramande historia.

– Det var fruktansvärt ner-
vöst när vi har en tvåmålsled-
ning och de reducerar och 
sedan efter det trycker på 
med fyra-fem anfallare, då 
var det jobbigt. Men när 3-1 
kom så kändes det som om vi 
skulle klara det, det var lite  
som en saga, berättar Mor-
gan Jacobsson, som gjorde 

sin sista match som tränare 
för laget. Och vilket avslut 
han fick.

– Det känns stort, jag är så 
jäkla glad för tjejernas skull 
och för att få avsluta såhär för 
egen del. Det är helt otroligt. 
Det går inte att få det bättre, 
man hade aldrig kunnat tro 
att det skulle gå så här, när 
Svarteborg haft en så stor 
ledning, säger Morgan som 
hyllar sina spelare efter 
matchen.

– Vi sade inte så mycket 
efter matchen, det var bara en 
stor lycka hos alla. Tjejerna 
är så väl förtjänta av detta, de 
har verkligen kämpat. Förra 
året medräknat, allt det job-
biga de gick igenom då och 

ändå står de så sammansvet-
sade idag, jag är väldigt glad, 
avslutar Morgan Jacobsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lagkaptenen om seriesegern
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda vann 
division 3 efter drama i de 
sista omgångarna. Lag-
kapten Wänerlöv berättar 
om känslorna kring serie-
segern, som inte såg ut 
att bli av för några veckor 
sedan.
– Det var mäktigt, det är 
nästan ingen i laget som vun-
nit en serie förut. Så det var 
en häftig känsla, vi har  

knappt fattat att Svarteborg 
tappat. Men med facit i hand 
så var detta det bästa och 
roligaste sättet att vinna på, 
mot ett lag som också kunde 
vinna, berättar Jessica som 
fick vinna efter en tuff säsong 
i division 2 förra året.

Nu står man bättre rustade.
– Det var väldigt tufft sist 

och då hade vi inte så bred 
trupp. Nu har de yngre tje-
jerna blivit äldre och varit 

med och fått speltid och få 
vinna matcher. Får vi också 
några nyförvärv så hoppas 
jag det går bättre, säger lag-
kaptenen.

Otippat
Segern mot Ed:s FF var 
ingen lätt match, mycket stod 
på spel, men till slut klarade 
man av att hålla nerverna i 
schack och vinna. Helt otip-
pat sett till Svarteborg/Stån-

genäs/Lysekils stora serie-
ledning.

– Det gör det ännu häfti-
gare, det var så mycket som 
skulle stämma för att vi 
skulle kunna vinna och så 
vinner vi, det var som om det 
var meningen att det skulle 
hända, berättar Wänerlöv, 
som nu laddar om för en sä-
song med Melleruds Hand-
bollsklubb.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HIF bara formaliter ifrån seriesegern
terna Brålanda. Nu är man 
ruskigt nära en serieseger, 
efter 2-1 borta mot Färge-
landa IF.
Det är inte helt klart, men 
Håfreström kan förmodligen 
redan känna segerbrisen 
fläkta en aning på Håvåsen 
där champagnen redan står 
på kylning. Efter 2-1 borta 
mot Färgelanda skiljer det tre 
poäng och elva plusmål mot 
tvåan Brålanda IF. Men allt 
kan hända i fotboll, därav en 
försiktig assisterande tränare 
i Glenn Öder.

– Det var ruskigt skönt att 
vinna, men vi har inte tagit ut 

något än. Men det är klart att 
det ser bra ut, det kan man 
inte säga annat om, vi har det 
i egna händer, säger han.

Håfreström tog ledningen 
i den första halvleken mot 
Färgelanda genom Martin 
Salén som gjort comeback 
efter skada. Efter paus hotade 
Färgelanda gång efter annan 
och fick en kvittering efter 
självmål från Håfreström. 
Men gästerna kunde omgå-
ende återta ledningen och 
höll ut till slutsignal, även om 
det var nära att man tappade.

– Vi gör en bra första halv-
lek, men vi gör inte mål på 

våra chanser. Sedan är de inte 
ofarliga när de kommer upp, 
de har Bäckström på topp 
som är ruskigt snabb och 
farlig hela tiden. Mot slutet 
började tankarna snurra att 
det skulle bli som mot Åse-
bro, när vi tappade i slutet. 
De hade en frispark där i 
sista sekunderna som hade 
gått rakt upp i krysset om inte 
vår målvakt hade varit där 
och snuddat i bollen så den 
tog i ribban. Vi hade stolpe in 
i denna matchen, sade Glenn 
Öder, assisterande i Håfre-
ström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 
Håfreströms IF

1-2 (0-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
39’ 0-1 Martin Salén
66’ 1-1 Självmål
67’ 1-2 Altib Al Mubarak

FOTBOLL 
Säsongen har gått Håfre-
ströms väg. Serieledarna 
tappade poäng senast, 
men då förlorade samti-
digt största konkurren-
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Huvudsponsor:

Lördag 6/10 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Tösse IF
Matchbollarna skänkta av: 

Tendenz, Dalslands Glashytta, Sands Fiber & Markentreprenad

Kroppefjäll har chans på serieseger

SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors 

– Kroppefjälls IF
1-3 (0-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
25’ 0-1 Hilmar Thor Olafsson
49’ 0-2 Ali Makiya
71’ 0-3 Mahdi Nazari
76’ 1-3 Johan Henriksson

FOTBOLL 
I lördags kom en ny seger 
för Kroppefjälls IF i divi-
sion 6 Dalsland när man 
besegrade Ärtemark/Bil-
lingsfors med 3-1 på borta-
plan. Tack vare att andra 
resultat gick KIF:s väg har 
man nu chans på seriese-
ger inför sista omgången.

Fiffen seriesegrare
FOTBOLL 
Frändefors IF:s andralag 
vann division 7 med tre po-
ängs marginal före Tösse 
IF:s andralag. ”Fiffen” hade 
dock chansen redan förra 
veckan att ta hem segern, i 
seriefinalen mot just Tösse. 

Men den matchen förlorade 
Frändefors med 1-2. I sön-
dags säkrade man segern 
hemma mot Ellenös andralag 
med 2-0 och avancerar där-
med till division 6.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Sjufaldig nordisk 
mästarinna 

DANS 
I helgen avgjordes Nordis-
ka Mästerskapen i Artistic 
Ballroom i Köge, Danmark 
där dansare från Norden 
och domare från Dan-
mark, England, Island och 
Sverige fanns på plats.
Pauline Strandberg hade en 
fantastisk tävlingsdag där 
hon vann guld och blev nord-
isk mästarinna i samtliga di-
cipliner hon ställde upp i. 

– Det var mitt bästa resultat 
någonsin säger Pauline. 

Nu fortsätter träningen och 
nästa tävling blir när hem-
maklubben Sinclairs ordnar 
tävling på höstlovet i Göte-
borg.

Angelica Strandberg

RESULTAT
1. Vals
1. Quick Step
1. Jive
1. Cha cha
1. Salsa
1. Bachata 
1. Merengue 

Fina resultat av 
HIF:s friidrottare

Övre raden fr.v: Kim Rodén, Shirin Husseini, Minna Geerts och Masume 
Karimi. Nedre raden fr. v: Vahid Hassani, Ahmed Al Heyesh, Asadullah 
Sarwari och Sakhi Husseini. Foto: Privat.

FRIIDROTT 
HIF:s friidrottare har varit 
ute och tävlat med fina 
resultat. 
Håfreströms IF, friidrott, 
hade fem deltagare vid årets 
Ungdoms- och junior-SM 
som arrangerades 3-5 au-
gusti av Hammarby Friidrott 
på Enskede IP respektive 
Huddinge AIS på Källbrinks 
IP.
Resultat:
F 15 80 m, heat 2: 4) Minna 
Geerts 10,58 (+2,0), heat 4: 
8) Shirin Husseini 11,73 
(+3,6)

Semifinal: 6) Minna Geerts 
10,58 (+0,6) Totalt en 11:e 
plats.

F 15 höjd: 14) Kim Rodén 
1,54

F 15 längd: 26) Minna 
Geerts 4,51 (+0,7), 32) Shi-
rin Husseini 3,81 (-0,5)

P 19 100 m, heat: 7) Sakhi 
Husseini 12,26 (-2,7)

P 17 100 m, heat: 8) Vahid 
Hassani 12,52 (-1,6)

P 17 längd: 16) Vahid Has-
sani 5,49 (+1,9)

Stafett-DM
I årets stafett-DM den 12 
september på Rimnersvallen 
i Uddevalla ställde HIF upp 
med två lag som sprang fyra 
gånger 100 meter och svensk 
stafett. (100m, 200m, 300m, 
400m)
Resultat:
M 4 x 100 m: 2) HIF 51,03. 
Vahid Hassani, Ahmed Al 
Hayesh, Asadullah Sarwari, 
Sakhi Husseini

M svensk stafett 1000 m: 
2) HIF ingen tid. Ahmed Al 
Hayesh, Sakhi Husseini, 
Asadullah Sarwari, Vahid 
Hassani

K 4 x 100 m: 2) HIF 58,26. 
Masume Karimi, Minna 
Geerts, Kim Rodén, Shirin 
Husseini

K svensk stafett 1000 m: 2) 
HIF ingen tid. Masume Ka-
rimi, Shirin Husseini, Minna 
Geerts, Kim Rodén

Eva

Tränaren nöjd trots förlust
INNEBANDY 
Melleruds IBK ”Giants” 
spelade sin seriepremiär 
i Rådahallen i fredags 
kväll som nykomlingar i 
division 5, efter att serien 
lagts om. Det blev en tuff 
start i nya serien, gästerna 
Utbynäs SK vann med 15-2.
Det blev en tuff start för både 
Giants och lagets nya ledar-
stab med Mio Forsberg i 
spetsen.

– Glömmer vi resultatet så 
tycker jag att det var en rolig 
match. De var skickliga och 
rutinerade på att komma rätt 
i sitt spel, de visste precis hur 

de skulle löpa. Vi blev ställda 
i baklinjen och Erik (Sund-
ström) i mål blev väldigt 
ensam, berättar huvudträna-
ren Mio Forsberg, som dock 
hittar mycket positivt att ta 
med sig från drabbningen.

– I slutet av första perioden 
och stora delar av andra pe-
rioden skapar vi väldigt 
mycket, har målchanser och 
bra spel. Men vi får inte in 
bollen, vi hade massor av 
lägen, men skillnaden var att 
de satte sina lägen. När vi väl 
rullar runt så är vi bra och 
framför allt juniorerna gör ett 
hästjobb, många gjorde A-
lagsdebut, berättar Forsberg.

”Håller huvudet högt”
Efter den första perioden låg 
Giants under med 3-0. I an-
dra fick hemmalaget en 
snabb reducering, men Utby-
näs var duktiga och drog 
ifrån på nytt. 

Inför tredje perioden stod 
det 2-6 till gästerna, efter mål 
av Oskar Flodin och Ove 
Zetterström. Men i tredje 
gick det inte längre. Trots det 
fortsatte Forsbergs mannar 
att jobba på.

– Det var premiär i ny hall, 
nya tröjor, ny ledning. Det 
var premiärnerver men vi 
löser det ganska bra. Vi håller 
uppe humöret och tempot har 

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK 
– Utbynäs SK

2-15 (0-3, 2-3, 0-9)
Division 5

Målskyttar, MIBK:
1-3 Oskar Flodin
2-5 Ove Zetterström

Åmåls andralag, på 31 po-
äng.

– Vi har den svåraste 
matchen kvar, Åmål borta. 
Men det är roligt att vi är ett 
av de fyra lagen som har 
chans på seriesegern inför 
sista omgången.  Att de öv-
riga tre lagen är andralag är 

dock inget som gynnar oss, 
tvärt om. Vi skall göra vårt 
yttersta i vår match och så får 
vi se hur långt det räcker, 
berättade Andersson, som 
aviserat att detta blir hans 
sista match med Kroppefjäll.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Morgan lämnar över till Christian

Morgan Jacobsson har givit nya tränaren Christian Berglund de absolut 
bästa förutsättningarna inför kommande säsong. Bollen ligger nu hos 
Berglund att förvalta arvet. Foto: Johan Lind Wahlén.

FOTBOLL 
Som vi i somras kunde 
berätta så skulle Morgan 
Jacobsson sluta som trä-
nare för Åsebro/Brålanda 
efter säsongen. I sön-
dags gjorde han sin sista 
match som tränare och 
hans ersättare, Christian 
Berglund, fanns på plats i 
segermatchen mot Eds FF.
Morgan Jacobsson lämnar 
tränaruppdraget i Åsebro/
Brålanda efter några brokiga 
år med båda framgång och 
motgång. Tränaren själv är 
mest positiv till de gångna 
åren.

– Det är ett underbart gäng 
tjejer, det är bara positivt. 
Sedan är det klart att äpplet 
är surt ibland, men det får 
man ta. På träningarna  är det 
alltid positivt och glada mi-
ner, även om man förlorat. 
Det är ett jättebra gäng att 
vara med, berättar den nu 
avgående tränaren som fick 
ett fantastiskt avslut.

Bra för tjejerna
Hans ersättare känner han 
inte så väl, men de var kol-
legor i Åsebro IF för ungefär 
åtta år sedan.

– När jag tränade Åsebros 

P16-lag hade min bror Torg-
ny laget under tillsammans 
med Christian. Han brinner 
för fotbollen något enormt, 
så det kan bli väldigt bra för 
tjejerna, säger Morgan som 
dock inte ämnar ta över ett 
annat lag i nuläget.

– Jag kommer inte att 
lämna fotbollen, men om jag 
låser fast mig med ett tränar-
uppdrag vet jag inte, inte nu 
på några år i alla fall. Sedan 
börjar man komma upp i 
åren, de som ska spela fotboll 
behöver yngre förmågor som 
tar över, berättar Morgan 
Jacobsson.

Berglund tar över
Hans ersättare, 31-årige 
Christian Berglund, är pas-
sionerad för fotbollen och 
kommer att ta över som trä-
nare omgående.

– Tjejerna kommer att få 
någon vecka ledigt, men se-
dan drar vi igång med futsa-
len, berättar Berglund som 
förra veckan kom med sitt 
flyttlass från Glommersträsk 
i Arvidsjaurs kommun där 
han senast tränat Älvsbyns 
damer i division 3. Nu vänder 
han hem till hemorten Dals 
Rostock där hans mamma 
bor.

vi. Trots att det rinner iväg  
håller vi huvudet högt. Det är 
ett skittråkigt resultat, men 
det speglar inte matchen rätt-
vist, menar tränaren som får 
ta nya tag om två veckor, mot 
Herrestads AIF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Resultaten gick Kroppefjälls 
väg i helgen samtidigt som 
man själva gjorde jobbet 
borta mot Ärtemark/Bil-
lingsfors i en match man 
kontrollerade ganska väl.

– Det var lite fram och 
tillbaka i första halvlek, men 
i andra var vi det klart det 
bättre laget. Vi hade kunnat 
göra fler mål, men de tre vi 
gjorde räckte, sade tränaren 
Mikael Andersson efter 
matchen.

Tack vare segern är man nu 
ett av fyra lag i toppen på 
division 6 som kan ta hem 
seriesegern. 

Förutom KIF  befinner sig 
Eds FF lag 2 och Håfreströms 
IF lag 2 också på 32 poäng. 
Precis bakom jagar IFK 

– Jag kände att jag ville 
söderut, närmare familjen, 
men var jag hamnade be-
rodde på fotbollen. När vi 
pratade i somras och hade 
möte om det nya jobbet tog 
det inte lång tid att bestämma 
sig,  jag bestämde mig samma 
vecka. Åsebro/Brålanda har 
varit det bästa dalslandsla-
get, så det var inget att tveka 
på egentligen, det känns in-
spirerande, berättar Christi-
an, med Kroppefjälls IF som 
moderklubb. 

Siktar högt
Nu ska han träffa laget och 

spelarna, bilda sig en upp-
fattning om vad han har att 
jobba med, sedan sätter han 
igång.

– Det skall bli kul och rik-
tigt spännande, ett bra lag att 
bygga vidare på. Sedan är det 
ett lag med många unga tje-
jer, det ska bli kul att jobba 
med dem och få ihop laget. 
Även om det skiljer på tje-
jerna i ålder så kan man ha 
väldigt roligt ändå, säger 
Christian Berglund.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris 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!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

GOLF -99 1,6 s/v-däck, Nybesiktad. 
Pris 13.000:-. Tel 076-035 75 07.

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

inkl inmatningsrulle till 
gamla kampanjpriset

59.900:- 
+ moms

Vedmaskin
Bala-Agri 321P

2 st lagermaskiner

Vinterförvaring 
av båt, bil, husvagn mm

Utomhus 50kr/m2

Inomhus oisolerat 100kr/m2

Inomhus isolerat 200kr/m2

Daniel 070-250 80 39

UTHYRES

92 personer gick promena-
den denna söndag Rätt rad: 
1. 2 Transparent Blanche.  2. 
X 349. 3. X  Blåval. 4. 2  
Högertrafik. 5. 1  Örgryte. 6. 
X 2456. 7. 2  Erik Axel Karl-
feldt. 8. 2  Valetta. 9. X  
Ichtyologi. 10. X  Karibiska 
havet. 11. 2  Belgien. 12. X 
1300-talet. Barnfrågor: 1. 2  
Var fjärde år. 2. X Optiker. 3. 
X Holland. 4. 2  Glas. 5. X 
Lille John. 6. 2 Hund. 7. 1  
Valborgsmässoafton. 8. X 
Tussilago. 9. 1 Skomakare. 
10. 2  Majs. 11. X Myggor 
och nattflyn. 12. 1  Tipi. Ut-

slagsfråga:  Hur mycket 
väger karolinergubben? 
Svar: 1283 gram. Vinnare: 
1:a pris: Niclas Samuelsson 
12 rätt. 2:a pris: Fredrik Alm-
qvist 11 rätt (1300 g). 3:e 
pris: Per Olaf Olafsson 11 
rätt (1360 g). Extravinster: 
Lars Göran Lundquist, D-R, 
Karin Nikolausson, Bränna. 
Britt Olsson, Åsensbruk. 
Barnvinnare: Charlie Carn-
löf, Viktor Andersson, Wil-
helm Andersson, Ludvig 
Carnlöf.

Välkomna nästa söndag   
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 23/9

92 personer gick söndagens 
promenad i ett vackert höst-
väder. Rätt rad: 1. 1  Pakis-
ten, 2. 2 Såtenäs, 3. 1  Dan-
mark, 4. 2  1940 talet, 5. 1  En 
vändning på skidor, 6. 1  
Kikärtor, 7. X  1981, 8. 1  
Stadhylococcus Aurens, 9. 2  
Dalaborg, 10. 2  Finland, 11. 
X  Småland, 12. X Dalarna. 
Barnfrågor: 1. 1 Noshör-
ning, 2. X Venedig, 3. 2 Tång, 
4. 2 Vindruva, 5. 1 Silkestråd, 
6. 1 Afrika, 7. X  Rödluvan, 
8. 1 12 Spelare, 9. X Mjölk-

tänder, 10. 1 Sana, 11. 1 Ett 
vattendike runt en borg, 12. 
X Washington. Utslagsfrå-
ga: 345 cm. 1 Kerstin Lars-
son 257, 2 Eva Jansson  250
3 Per-Axel Andersson  250.
Extravinnare: Elia Petters-
son, Mia Kirksaetter och 
Susanne Thörnros. Barnvin-
nare: Alicia Antonsson  
Mellerud, Selma Persson  
DR, Neo Viden DR, Hugo 
Oscarsson DR.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 30/9

Promenadseger i premiären
SLUTRESULTAT

Melleruds HK – 
Chalmers HK

19-16
Div. 4 Västsvenska V

Målskyttar:
Jenny Eliasson, 7
Amanda Andersson, 5
Caroline Falk, 3
Klara Grimblad, 2
Frida Andersson, 1
Emma Mjörnestål, 1
Therese Johansson, 1

HANDBOLL 
Det var ingen välspelad 
match på något sätt men 
Melleruds Handbolls-
klubb vann seriepremiä-
ren i nya Rådahallen mot 
Chalmers HK i första 
matchen i division 4 med 
19-16.
Det var inte bara hallen som 
var ny för Melleruds HK i 
lördags när Chalmers HK 
gästade. Laget är också ny-
komlingar i division 4 efter 

seriesegern förra säsongen i 
femman.

Men tränaren Johan Eriks-
son är inte imponerad av 
steget upp en division.

– Jag sade ju inför matchen 
att det skulle gå några mikro-
sekunder snabbare jämfört 
med division 5. Men det gick 
fruktansvärt långsamt, man 
somnade nästan på bänken. 
Vi vann förra året med 28-8, 
men vi borde vunnit denna 
med 48-8, berättar tränaren 

som inte är nöjd med hur 
matchen utspelade sig.

– Det var ingen höjdar-
match. Det går inte att spela 
mot sådana här lag, ingenting 
fungerar, man kan inte ens 
kontra. Men vi vann, det var 
det viktigaste, inga match-
analyser i övrigt, berättar 
Eriksson, vars lag fortsätter 
vara obesegrade som klubb, 
då man gick igenom division 
5 utan förlust förra säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Seriepremiär i pojkhandbollen 
I lördags var det äntligen 
dags för seriepremiär för 
P12 i Melleruds HK. För 
motståndet stod KFUM 
Trollhättan. Innan match-
en var det stor förväntan 
och en hel del fjärilar i ma-
gen. Lite extra pirrigt var 
det för Max Lystad, Melvin 

Constantin och Alizafar 
Qasemi som gjorde debut 
i handbollssammanhang.
Killarna kopplade trots detta 
tidigt greppet om matchen 
och styrde den även om 
KFUM emellanåt kröp när-
mare. 

Motståndarna hade några 

Från vänster Erik Andreassen, Alisina Qasemi, Abdullah Al Jumaili, 
Alizafar Qasemi, Edwin Johansson, Max Lystad, Omar Muumin, Arvid 
Andersson, Eben Eriksson, Hugo Engström. Sittande, Mille Westman 
och Melvin Constantin.

tekniskt skickliga killar som 
MHK-killarna hade svårt att 
få stopp på och de bjöd på 
några riktigt fina anfall där 
MHK inte hängde med i föt-
terna.

Även KFUM:s målvakt 
ställde till det för laget i an-
fallet när han spikade igenom 
trots mycket bra avslut från 
MHK.

MHK hade i matchen möj-
lighet att prova olika upp-
ställningar och olika för-
svarsspel vilket är väldigt 
nyttigt att få göra i matchsi-
tuation. Killarna visade spel-
glädje och att det finns 
mycket potential i laget. 

Premiären är nu gjord och 
laget avgick med seger inför 
en välfylld arena. Nu blickar 

man framåt mot söndagens 
bortamatch mot Torslanda. 

Ledare Weronica Rundberg, 
Johan Eriksson
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

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

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

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

1ST CLASS LACKERING
Mitt emot Bergs kullars rastplats
  Billackering     Bilreparationer
  Bilglas            Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64 blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Öppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13
Sapphultsgatan 4 Mellerud

070-461 42 78

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se
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Melodikrysset v.40 - 6 oktober

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. 40 – 6 oktober

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Fråga Lund
10.55 Salongen
11.40 Nobelpriset i kemi
12.15 Skavlan
13.15 Alla för en
14.15 Det stora racet
15.05 Matiné: Hämndens dal
16.30 Seriestart: Drömyrke: 
 veterinär
17.00 Strömsö
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 Seriestart: Sarah's sound of
  musicals
21.30 Seriestart: Världens sämsta 
 indier
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00 Våga snacka
23.15 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Fem kvinnor
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Helt historiskt
19.30 Förväxlingen
20.00 Meningen med livet
20.30 Seriestart: Hemma hos 
 arkitekten
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Deutschland 83
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Bergmans video
00.50 Plus
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Människosläktets äventyr
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.00 Strapatser i Papua Nya 
 Guinea
20.00 Seriestart: Ryssland med  
Simon Reeve
21.00 Språknyheterna
21.30 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
22.20	 En	fika	i	öknen
23.15	 Amerikas	finaste	natur

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Sarah’s sound of musicals
  - syntolkat
21.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Helt historiskt
22.30 Falsk identitet
23.25 Billions
00.20 Robins
00.50 Hårt arbete - kova työ
01.20	 Springfloden	-	syntolkat
02.05 Duellen - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Maria Wern
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50 Nattsändningar

05.00 American dad
05.30 Community
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The fast and the furious
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Community
03.50 Family guy
04.40 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Tomas Andersson Wij 
	 spelar	med	Sofia	Karlsson
11.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.30 Drömyrke: veterinär
12.00 Uppdrag granskning
13.00 Tjejer gör lumpen
13.30 Robins
14.00 Landet runt
14.45 Sarah's sound of musicals
15.15 Världens sämsta indier
15.45 Allt för Sverige
16.45 Mord och inga visor
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 Timjan, tupp & tårta
21.00 Inför Världens Barn
21.05 Kroppshets
22.05 Opinion live
22.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Hemma hos arkitekten
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00 Ett äktenskapligt haveri
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Oskuld
23.55 Babel
00.55 Min squad XL - romani
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Det nya hotet
17.10 Språknyheterna
17.40 Omöjlig ingenjörskonst
18.25 Nya Zeelands kust
19.10 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.10 Konsten, CIA och kalla 
 kriget
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Elefanternas farliga 
 vandring
22.40	 En	fika	i	öknen

20.00 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat
21.00 100% Vaken Världens barn

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bytt är bytt
21.00 Drömmen om slottet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Nattsändningar

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
21.00 Ted 2
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Community
03.50 Nattsändningen

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Tomas Andersson Wij spelar 
 med Jonathan Johansson
10.55 Nobels fredspris
11.30 Alfred
11.35 Svenska nyheter
12.05 Selams stil
12.25 Timjan, tupp & tårta
13.25 Det stora racet
14.15 Opinion live
15.00 Kroppshets
16.00 Vem vet mest?
16.45 Mord och inga visor
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 Tillsammans för Världens 
 Barn
22.00 Skavlan
23.00 Shetland
00.00 Rapport
00.05 Grotescos sju mästerverk
00.35 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.30 Förväxlingen
20.00 Jag minns – Utöya och 
 tsunamin
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 A Late Quartet
23.30 Deutschland 83
00.20 Meningen med livet
00.50 Hundraårskåken
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Frisörer i världen
17.45 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
18.35 Guld på godset
19.35 Kärlek från början till slut
20.05 Naturens utbrott
21.00 Seriestart: Den förbjudna 
	 floden
21.50 Udda platser i världen
22.40 Människosläktets äventyr

20.00 Salongen
20.45 Kroppshets - syntolkat
21.45 Tjejer gör lumpen
22.15 Au pair i Kanada
22.45 Ett äktenskapligt haveri
23.45 Falsk identitet
00.40 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
01.10 Världens sämsta indier
  - teckenspråkstolkat
01.40 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.50 Bagges hemlösa hundar
17.50 V75-klubben
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol 2018
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Idol 2018 – resultatshow
22.50 Idol extra
23.10	 Unfinished	business
01.10 One chance
03.15 Yves Saint Laurent

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 Bad asses on the Bayou
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Landet runt
09.15 Go'kväll
10.00 Selams stil
10.20 Salongen
11.05 Drömyrke: veterinär
11.35 Idas skilda världar
12.05 Allt för Sverige
13.05 Det stora racet
13.55 Sarah's sound of musicals
14.25 Världens sämsta indier
14.55 Skavlan
15.55 The Split
16.50 Vår tid är nu
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Duellen
21.00 Robins
21.30 The Split
22.25 Svenska nyheter
22.55 Rapport
23.00 Lördagsbio: Fucking Åmål
00.30 Nattsändningar

07.50 Min squad XL - romani
08.20 Plus
08.50 Hårt arbete - kova työ
09.20 Jakttid
09.50 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
10.20 Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Ett äktenskapligt haveri
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur
17.15 Svenska dialektmysterier
17.45 Hundra procent bonde
18.15 Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.05 Historien om 10cc
20.05 Kulturstudion
20.10 Mammas nya kille - ett 
 kunskapslyft
22.20 Kulturstudion
22.25 Falsk identitet
23.20 Hemma hos arkitekten
23.50 Kulturveckan
00.20 Helt historiskt
00.50 Fem kvinnor
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Fisketur i Finnmark
15.25 Naturens utbrott
16.15 Frisörer i världen
16.40 Udda platser i världen
17.30	 Den	förbjudna	floden
18.20 Ryssland med Simon 
 Reeve
19.20 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
20.10 Till fots över Kaukasus
21.00 Historiens farligaste rovdjur
21.50 Historiens onda män
22.40 Dokument utifrån: Våld-
 tagen av FN
23.40 Konsten, CIA och kalla 
 kriget

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Det stora racet
21.50 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
22.50 Liberty
23.50 Skavlan
00.50 Tjejer gör lumpen
01.20 Nattsändningar

05.35 Köket
06.00 Hela Danmark 
 bakar
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
13.30 Idol 2018 – resultatshow
14.00 Idol extra
14.30 Färjestad - Linköping:
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Rebecka Martinsson: Till 
 offer åt Molok
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Rebecka Martinsson: Till 
 offer åt Molok, forts
23.35 Jobs
02.10 Teenage mutant ninja 
 turtles
04.20 Vad blir det för mat

05.00 American dad
05.20 Våra värsta år
06.00 Anger 
 management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.30 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Man with a plan
11.00 Ink master USA
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 The blacklist
17.00 Last man on earth
18.00 Nu blåser vi snuten
20.00 Lethal weapon
21.00 Seeking justice
23.15 Crank: High voltage
01.10 4.3.2.1
03.15 Veni vidi vici
03.55 American dad
04.45 Never ever (try this at 
 home)

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Jord 
&  skog

Christina Svensson Callh 
Marie Robertsson 
Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
marie@mellerudsnyheter.se

Onsdag 
7 november

Annonsbokning 
Senast 1 november 
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Sverige!
06.00 Strömsö
06.30 Sverige!
07.00 Tjejer gör lumpen
07.30 Au pair i Kanada
08.00 Kroppshets
09.00 Fråga Lund
10.00 Robins
10.30 Svenska nyheter
11.00 Vem vet mest?
11.45 Duellen
12.45 Sportstudion
13.00 Motor: Rally-VM
14.30 Ishockey: SDHL
16.30 Sportstudion
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Världens Barn - summeringen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00	 Springfloden
21.45 Arbogafallet
22.15 Salongen
23.00 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Hundraårskåken
08.30 Svenska dialektmysterier
09.00 Helt historiskt
09.30 Meningen med livet
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.15 Jag minns – Utöya och tsunamin
12.15 Historien om 10cc
13.15 Mammas nya kille - ett kunskapslyft
15.30 Kampen om kronan
15.40 Fråga doktorn fakta
15.50 Sverige idag
16.15 Åtta årstider
16.20 Byggnadsvårdarna
16.30 Hemma hos arkitekten
17.00 Min tornedalska historia
17.30	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.46 Barnen som överlevde Förintelsen
18.00 Min squad XL - romani
18.30 Hårt arbete - kova työ
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Gudstjänst
23.45 Ett äktenskapligt haveri
00.45 Kärlek och sex i Japan

09.00 UR Samtiden
15.00 Kung utan makt
15.10 Frisörer i världen
15.35 Guld på godset
16.35 Ryssland med Simon Reeve
17.35 Dox: Kim Dotcom - fångad på 
nätet
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Stilla havets hemlighe-
ter
21.00 Strapatser i Papua Nya Guinea
22.00 Till fots över Kaukasus
22.50 Språknyheterna
23.20	 En	fika	i	öknen
00.15 Människosläktets äventyr

20.00 Vem vet mest?
20.40 Selams stil
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
22.15 Svenska nyheter
22.45 Sverige!
23.15 Jag minns – Utöya och tsunamin
00.15 Strömsö
00.45 Vår tid är nu - syntolkat
01.45 Kroppshets - syntolkat

05.10 Never ever (try this at 
 home)
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.30 First Impressions
10.00 Last man on earth
11.00 Nu blåser vi snuten
13.00 NCIS: Los Angeles
15.00 The blacklist
16.00 Bring it on: All or nothing
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Will & Grace
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.50 American dad
23.50 Married
00.55 Will & Grace
01.50	 Tattoo	fixers
02.45 American dad
03.30 Amazing race
04.15 Battle creek

05.00 Veterinärerna
05.55 Hela England bakar
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Bonde söker fru
13.55 Bytt är bytt
14.55 Paul Hollywood bakar jorden runt
15.30 Trav
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Tjuven
00.10 Maria Wern
01.10 Gråzon
02.10 Brottsjournalen
03.10 Young adult

05.15 Världens Barn -
  summeringen
06.00 Morgonstudion
09.10 Au pair i Kanada
09.40 Duellen
10.40 Sportspegeln
11.10 Svenska nyheter
11.40 Nobelpriset i ekonomi
12.15 Världens Barn - summeringen
13.00 Salongen
13.45 Allt för Sverige
14.45 Matiné: Älskling på vågen
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med:
  Peter LeMarc
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 Vår tid är nu
21.00 Liberty
22.00 I heroinets spår
22.55 Selams stil
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Min tornedalska historia
08.30	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.46 Barnen som överlevde Förintelsen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Åtta årstider
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Seriestart: Vad hände sen?
22.50 Happy
23.45 Agenda
00.30 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Det stora hjortronkriget
17.25 Naturens utbrott
18.15 Europa: Från dinosaurie till 
 människa
19.10	 Den	förbjudna	floden
20.00 Sånger för ett längre liv
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Frisörer i världen
22.25 Kärlek från början till slut
22.55 Strapatser i Papua Nya Guinea
23.55 Historiens onda män

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21.30 Agenda - teckenspråkstolkat
22.15 Allt för Sverige
23.15 Babel
00.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
01.15 Grotescos sju mästerverk
01.45 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat
02.15 Drömyrke: veterinär

05.00 Married
05.25 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 Nattsändningar

05.15 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Biggest loser VIP
21.00 Gråzon
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Dom kallar oss artister: Ögon-
 blicket
10.00 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Peter LeMarc
11.00 Kampen om livet
11.30 Lärlabbet
12.00 Våga snacka
12.15 Vem vet mest?
13.00 Döda maten
13.15 Timjan, tupp & tårta
14.15 Vår tid är nu
15.15 Matiné: Stöten
16.45 Drottningens slott
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 Fråga Lund
21.00 Det stora racet
21.50 Dox: The Deminer
23.15 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Förväxlingen
18.30 Ishockey: CHL
20.00 Säsongsstart: Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.15 Radiohjälpen i Guatemala: Utbild-
 ning för en bättre framtid
23.20 Jag minns – Utöya och tsunamin
00.20 Svenska dialektmysterier
00.50 Hårt arbete - kova työ
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00	 Den	förbjudna	floden
17.50 Strapatser i Papua Nya 
 Guinea
18.50 Historiens farligaste rovdjur
19.40 Kärlek från början till slut
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Världen enligt 
Xi
22.00 Udda platser i världen
22.50 Naturens utbrott
23.45 Konsten, CIA och kalla kriget

20.00 Ishockey: CHL
21.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
22.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
23.00 Deutschland 83
23.45 Duellen
00.45 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
01.15 Jakttid
01.45 Hundraårskåken
02.15 Min squad XL - romani

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 The interview
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.15 Scrubs
03.00 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Måndag 8/10 kl. 17.00-18.00Nyinkommet!

Mellerud / Södra Rådane 7
1½-planshus med källare beläget på landet. På fastigheten finns även en ladugård som erbjuder fina förvaringsutrymmen samt garage.Fast-
igheten är placerad endast 2,5 km från Näs badstrand utmed Vänerns strand. 4 rok. Boyta: 80 kvm. Tomtareal: 1 808 kvm. Pris: 450 000:-

Nyinkommet! Visning: Onsdag 3/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Gärdsrud / Trädgårdsgatan 15
1-plansvilla med källare och trevlig planlösning. Vidbyggt garage och inglasat uterum. Fastigheten är placerad i omtyckta Gärdserudsom-
rådet på en lugn hörntomt som angränsar till fina grönytor. 5 rok. Boyta: 116 kvm. Tomtareal: 960 kvm. Pris: 1 495 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 74
Helrenoverad 1920-talsvilla, 3 rok. Boa 69 kvm. Bia 
30 kvm. Tomt 510 kvm.  Ljust öppet kök, inbyggd ve-
randa, vardagsrum, badrum och två sovrum på andra 
våningen. Förråd. Centralt läge. Uppväxt trädgård.

Pris: 650 000 kr

DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 72
Enplans tegelbyggnad med hel källare och stor 
asfalterad plan/parkering. Boa 197 kvm. Tomt 922 
kvm. Uppvärmning el/olja. Delvis uthyrd. Lämplig som 
verksamhetslokal.  

Pris: 500 000  kr

NYTT!

Visning: Torsd 4/10 kl. 16

30

-17

30

Visning: Torsd 4/10 kl. 16

00

-16

30

FURUSAND –  Järns Sannar 5
Fritidshus med garage/gästrum. 2 rok. Boa 48 kvm. 
Ofri grund. Hyra tomt ca 10.794 kr/-18(index). Vidun-
derlig utsikt över Vänern. V/A. Toalett och badrum. 
Kamin. Ren.behov. Garage/gästrum på 57 kvm. 

Pris: 975 000 kr

NYTT!

Visning: Lörd 6/10 kl. 11

00

-12

00

MELLERUD - Ör Bön 1 
Välskött fritidshus, 1978. Öppen planlösning, modern 
standard och inrett i ljusa färger och furugolv. Mysig 
braskamin. Flera altaner. 3 rok varav 2 sovrum. Boa 
43 kvm. Tomt 1025 kvm.

Pris 455.000 kr

NYTT PRIS!

BOLSTAD - Töra 2
Oas på landet. Lantlig 20-tals villa med originaldetaljer 
i gott skick. 5 rok, 90 kvm. Tomt 1840 kvm. Två 
sidobyggnader med sommarrum, garage, vedbod. 

Pris 495 000 kr
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Mandatperiodens sista KF-möte avklarat

Morgan E Andersson, Roland Björndahl och Thomas Hagman har utgjort kommunfullmäktiges presidium 
under den gångna mandatpersioden. Till höger KF:s sekreterare Anna Granlund. 

Kulturpengar till biblioteken

Strategimöte på Tingshuset. Stående från vänster: Clas-Göran Janson, kulturchef Mellerud, Morgan Funevall, kulturchef Ed, Thomas Lassehag, 
kulturchef Färgelanda, Stefan Jacobsson, kulturchef Åmål. Sittande från vänster: Annika Wahlström, projektledare för alla dalslandskommuner, 
Sara Vogel-Rödin, kulturchef Bengtsfors.

Kulturrådet har fått i uppdrag av 
regeringen att genomföra en 
treårig satsning för att stärka 
biblioteksverksamheten i Sve-
rige. 2018-2020 får man 225 
miljoner kronor per år att för-
dela. Satsningen går under 
namnet Stärkta bibliotek och 
syftet är att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteks-
verksamhet.

FAKTA

Dalslandskommunerna 
har tilldelats 1,5 miljon 
kronor från statliga Kul-
turrådet för satsningen 
Stärkta bibliotek. Dess-
utom har man fått en ga-
ranti från Kultur i Väst om 
utbildningsinsatser.
– Vi är så glada att Dalsland 
fått en såpass stor del av pot-

ten på 225 miljoner kronor. 
Vi var tidigt ute med ansökan 
och hade en bra projektide, 
det var en väl genomarbetat 
ansökan, säger Clas-Göran 
Janson, kulturschef i Melle-
ruds kommun.

Pengarna ska gå till att ut-
veckla samverkan mellan 
dalslandskommunerna och 
ge besökarna bättre service. 
Uppsökande verksamhet ska 
förbättras.

– Vi tänker på de grupper 
som har svårt att ta sig till 
biblioteket. Vi har sökt 
pengar till en bokbuss också 
för att möta människorna där 
de finns och kanske öka in-
tresset för biblioteken. Dess-
utom vill vi öka de digitala 
kunskaperna hos all perso-
nal, tillägger Clas-Göran.

Bokbussen ska inte bara 
fyllas med böcker, utan även 
framtidens media informerar 
Clas-Göran.

Inom projektet finns ett 
delmoment som handlar om 
hur man jobbar med läsfräm-
jande insatser.

Anställt projektledare
En projektledare har an-
ställts; Annika Wahlström, 
boende i Dals Långed.

– Jag kommer från Skövde 
och har gått på Stenebysko-
lan och jobbat på biblioteket 
på Stenebyskolan, berättar 
Annika.

Nästa steg är att anställa en 
it-pedagog som ska finnas i 
verksamheten och hjälpa till.

– Det känns nästan overk-

ligt. Allt började med att vi 
hade en tvådagarsträff för all 
bibliotekspersonal. Vi skis-
sade på olika idéer för att 
utveckla verksamheterna 
och tillsammans beslutade vi 
att göra en rejäl satsning. 
Detta är en vitamininjektion 
för alla i verksamheten, 
framhåller Clas-Göran.

8-9 oktober anordnas upp-
startsdagar på Baldersnäs 
med att formera gruppen, 
diskutera innehållet och hur 
man ska jobba med det.

Idag finns det bibliotek i 
Mellerud, Dals Ed, Bengts-
fors, Åmål och Färgelanda 
plus filialer i Bäckefors och 
på Stenebyskolan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Förra onsdagen hölls hös-
tens första kommunfull-
mäktigemöte, det sista i 
den gamla sammansätt-
ningen av ledamöter.
Innan mötet öppnades pre-
senterade sig Melleruds nya 
socialchef Malin Johansson 
för fullmäktigeledamöterna.
(Melleruds Nyheter skrev 
om henne den 12 september).

Tolv ärenden fanns på dag-
ordningen, bland andra års-
redovisning för DVVJ 2017, 
delårsbokslut för Melleruds 
Bostäder samt prognos två 
för Melleruds Bostäder. 

Upphandlingsreglemente
Ett nytt upphandlingsregle-
mente för Melleruds kom-
mun klubbades. I förslaget 
står bland annat att miljöhän-
syn ska tas genom att miljö-
påverkan vägs in i utvärde-
ringen, att Melleruds 

kommun så långt det är 
möjligt ska kräva arbetsvill-
kor motsvarande centrala 
kollektivavtal, att det ges 
möjlighet att positivt värdera 
en leverantörs sociala an-
svarstagande och att behovet 
av krisberedskap beaktas vid 
upphandling av samhällsvik-
tig verksamhet.

Ett ärende handlade om 
projektet ”Den papperslösa 
kommunen”. Det beslutades 
att nämndadministrationen 
från och med 1 januari 2019 
ska vara digital, parallell ut-
skrifts- eller pappershante-
ring kommer inte längre att 
tillhandahållas. 

Pål Magnussen (V) yrkade 
på återremiss och sade sig 
inte tro att det är möjligt att 
ta bort papperen. I en omröst-
ning mellan återremiss och 
antagande förlorade Mag-
nussens förslag.

Beslut och god ton
De tolv ärendena avklarades 
snabbt och efter avslutat 
möte tackade Morgan E An-
dersson, som varit kommun-
fullmäktiges ordförande un-
der den gångna 
mandatperioden, för förtro-
endet, den goda tonen och för 
det stöd presidiet utgjort.

Kommunchef Sophia Vik-
ström tog till orda och på-
minde om några saker som 
hänt under den mandtaperiod 
som nu är till ända.

– 2014 beslutade ni om 
kommunens integrationspo-
licy, året innan kommunen 
tog emot ett stort antal asyl-
sökande. 37 motioner har 
behandlats, extra spännande 
de om Tingshusets renove-
ring. En så fantastiskt vacker 
miljö vi har här nu. 2015 
köptes kommunhuset för 27 
miljoner. Fem detaljplaner 

har antagits. Anna Granlund, 
kommunens säkerhetssam-
ordnare, anställdes och det 
blev ett nytt styr och led-
ningssystem. Nu ska nya mål 

antas för nästa mandatperiod, 
avslutade Sophia Vikström.

24 oktober möts det ny-
valda kommunfullmäktige 
för första gången och ett nytt 

presidium (ordförande och 
två vice ordförande) väljs.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Uppåt för Elin
Elin Segerlind, Vänster-
partiet från Mellerud har 
valts till ny miljö och jord-
brukspolitisk talesperson 
för Vänsterpartiet och 
på samma gång ordinarie 
ledamot i miljö- och jord-
bruksutskottet. 
– Det är ett brett uppdrag med 
frågor som berör många sär-
skilt inom Fyrbodal. Hos oss 
finns jordbrukets alla aspek-

ter, från hav till land och från 
mark till skog. Vi kommer att 
arbeta för fiskares, bönders, 
jord- och skogsbrukares rät-
tigheter och möjligheter att 
utveckla sina näringar och 
sina liv, säger Elin Segerlind 
och tillägger:. 

– Vi är också beroende av 
en smart miljöpolitik som ger 
förutsättningar för både 
landsbygd och stad att fort-
sätta utvecklas.

Elin Segerlind, Vänsterpartiet i Mellerud, går mot nya utmaningar.  
Foto: Robin Rundkvist.

Om psykisk ohälsa
Reumatikerföreningen  Mel-
lerud i samarbete med Reu-
matikerdistriktet Älvsborg 
och ABF har haft en föreläs-
ning på Kulturbruket på Dal 
om psykisk ohälsa med lång-
varig smärta

Föreläsare var reumatolog 
Mats Dehlin från Sahlgren-
ska sjukhuset i Göteborg. 
Han pratade om ständig värk 
och olika mediciner. Dess-

utom fanns hjärnkollsam-
bassadör Anna-Clara Skog-
holt också med som av egen 
erfarenhet berättade sin his-
toria om psykisk hälsa i 
samband med långvarig 
smärta. 

I pausen bjöds det på frukt 
och juice till de som kommit 
för att lyssna till föreläs-
ningen.


