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Miljonregn i Bäckefors

– Sidan 5 –

Nu är det klart att DollarStore hyr 3 000 kva-
dratmeter av Melleruds Handel i det plane-
rade köpcentret på Västerråda. Dessutom är 
en bygglovsansökan inlämnad för att bygga ut 
köpcentret med ytterligare 1 000 kvadratmeter. 

– Sista sidan –

Nytt datacenter

Stor butikskedja 
öppnar på 
Västerråda

Håfreströms IF vann division 5 med tre poängs marginal. Allt avgjor-
des i den sista omgången, då man besegrade Tösse IF med hela 9-0. 
Nu väntar division 4 nästa säsong för gänget från Håvåsen.  
Foto: Tobias Coster.

Anna Bergman, prisutdelaren Christian ”Kicken” Lundqvist och Michael Andersson, som vann 303 537 kronor på Postkodlotteriet. Foto: Karin Åström.

Grannar på postnummer 668 40 i Bäckefors får 
dela på 103 miljoner kronor i Postkodlotteriets 
Grannyra. I måndags delades de första checkar-
na ut. En av vinnarna var fabriksarbetaren och 

brandmannen Michael Andersson. På tisdag 16 
oktober blir det folkfest och när resten av vin-
sterna delas ut på torget i Bäckefors.  

– Sidan 4 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 41

Prisbomb!

/st

Fairtrade-rosor
9-pack, olika färger. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 41

2995
 

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Ny- 
gräddad
i butik!

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0.935- 
1,14 kg, jfr-pris ca 38,38-46,79/kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 41

Mozzarella
Fresca d’Oro, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.

5:-
Färska kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, Krav, Klass 1, i kruka, 
flera sorter.

15:-
för Bonuskunder

/st

Passa på!

Grekiskt lantbröd
Dafgård, 560 g, jfr-pris 26,79/kg.

Pasta
Garant, gäller Penne Rigate, Fusilli, Farfalle, Gnocchi, 

Gemelli, gäller ej ekologisk, jfr-pris 10,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 41

35:-
 

/st

 5:-
för Bonuskunder

/st 10:-
för Bonuskunder

/st

HIF är seriesegrare

– Sidan 11 –

Viconia IT AB etablerar ett datacenter i Håfre-
ströms Företagspark för att bygga upp en verk-
samhet som levererar drift, molntjänster och co-
location för företag och organisationer. Vid full 
utbyggnad handlar det om tio-tolv anställda.
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 11/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 10.400:- - 58 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Bolstad
Prästgård

Sönd. 14 okt. kl 15
Ingemar Lindhe,  

Färgelanda:
Busskungen  

från Sundals-Ryr
Entré m. kaffe: 75 kr.

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb. m. SV Väst. 

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Lyrro
Söndag 21/10 kl. 19.00

Onsdag 24/10 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 28 min

Kvällens film

A Star Is Born
Onsdag 10/10 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 16 min

centrum-
salongen

Mellerud

Christoffer Robin & 
Nalle Puh (Sv.tal)

Lördag 13/10  kl. 16.00

Söndag 14/10  kl. 16.00

Från 7 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 44 min

Venom
Söndag 14/10 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 17/10 kl. 19.00 (2D)

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 53 min

Pettson och Findus
Findus flyttar hemifrån 
Söndag 21/10 kl. 16.00

Barntillåten    1 tim 22 min
Pris 80:-

Bohemian Rhapsody
Torsdag 1/11 kl. 19.00
15 år    2 tim 45 min 

Pris 80:-

Kommande

Mamma Mia 2
Torsdag 11/10 kl. 19.00
Barntillåten    1 tim 54 min 

Pris 80:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

HÖSTPREMIÄR!

    

Söndag 14 okt • kl. 16.00
Höstsonaten
– med Grynet Molvig och Paula Ternström
En nytolkning av Ing-
mar Bergmans Höst-
sonaten, den starka 
berättelsen om en
mor som gjort inter-
nationell karriär som 
konsertpianist och
därmed missat mycket 
i kontakten med sin 
familj och sina barn.

Musiken är viktig i föreställningen. Den utgör ett kitt 
mellan huvudpersonerna, är stämningsskapare och 
kanske till och med en katalysator för kvinnornas rela-
tion. I den här uppsättningen är det Martin Edin som 
vid pianot utgör den musikaliska ”tredje parten” med 
utgångspunkt i musik av Chopin. 

  

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 225 kr för vuxna; 
170 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär 
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70

Melleruds kommun söker 
julgranar för placering på torg

Kontakta Lorentz Norberg
0530-183 94 

Julgranar mottages 
tacksamt

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

10 oktober – 17 oktober 2018
Tacksägelsedagen
”Lovsång”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 14/10 11.00 Tacksägelsegudstjänst i Grinstads kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson. Bolstads kyrkokör. 
  Skördebord, gåvor mottages tacksamt. Soppa
  serveras i församlingshemmet.
Ons 17/10 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10/10 12.00 Andakt i kyrkans Hus, därefter lunch 
  (Anmälningstiden har gått ut)
Tor 11/10 10.00 Morgonmässa och Kafe´kom in i Kyrkans Hus, 
  Eva Marklund.
Sön 14/10 18.00 Tacksägelsegudstjänst i Holms kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Välkomnande av pastorsadjunkt 
  Eva Marklund och diakon Helén Eriksson 
  Sång: Örs kyrkokör. Skördebord, gåvor mottages
  tacksamt.
Tis 16/10 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 16/10 14.30 Andakt på Bergs, Kerstin Öqvist.
Ons 17/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter Lunch.
  Anmälan till lunchen senast tisdag kl. 11.00. 
  Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
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.
Tor 11/10 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Lennart Magnusson.
Sön 14/10 15.00 Tacksägelsegudstjänst i Skålleruds kyrka, 
  Kerstin Öqvist. Skördebord. Gåvor mottages 
  tacksamt. Soppa i kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 11/10 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 14/10 11.00 Tacksägelsegudstjänst i Dalskogs kyrka, 
  Lars-Åke Petersson. Sång:Fredrik Johansson. 
  Skördebord, gåvor mottages tacksamt. Efter
  gudstjänsten firar vi Pensionärernas dag i 
  Bystugan för boende i Örs församling. Lunch 
  (anmälan har gått ut) Medverkan: Diakon Helén
  Eriksson. 
Ons 17/10 12.15 Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson. 

Oliver Edsberger 

berättar om självkörande bilar

Rotary
Mellerud

Måndag 15/10 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Trä möjliggör morgondagens 
cirkulära ekonomi
Stenebyskolan 23 oktober 2018

Arbetar du med skogsförädling, bygg, näringslivsut-
veckling eller politik? Välkommen till en heldag med 
trä i fokus. Kom och knyt nya kontakter i forskare, 
designers, kommuner, turistnäringen mfl. 

Anmäl dig senast den 15 oktober 
Anmälan sker via fyrbodal.se under ”Trä möjliggör 
morgondagens cirkulära ekonomi”. Där kan du 
också se det fullständiga programmet. Välkommen!

www.mellerudsnyheter.se

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 16/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 17/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Gravsmyckningar 
och ljung

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

FISKBILEN

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

Färska räkor
159:-

/kg (helt kg)

friskis 
15 år i Mellerud

Lördag 13 oktober
10.00 -10.45 Familjejympa x 2
11.30 Invigning - Glen Nordling
11.50 Medeljympa med 
 gästledare från Göteborg
13.00 Step Explode (30 min)
13.45 Jympa FlowRide
15.00 Jympa till livemusik med 
 Frank & Jenny

Hela dagen är gratis för alla
Välkomna!

Det firar vi med 

JYMPA 
i den nya D-hallen, Rådahallen

Godisregn

Ballonger

Lotteri

Lekhörna

Berättar om 
busskungen

På söndag eftermiddag 
den 14 oktober berättar 
Ingemar Lindhe, Färge-
landa, om busskungen An-
drew Andersson i Bolstad 
Prästgård.  
Andrew  Anderson var född 
i Sundals Ryr år 1882 och en 
av grundarna till det stora 
bussbolaget Greyhound i 
USA.  Busskungen  emigre-
rade till USA år 1900. Hans 
ursprungliga namn var An-
ders  Andersson. Senare 
startade han ett eget bussbo-
lag i staden Hibbing i Min-
nesota där han var bosatt.

Andrew Andersson be-
sökte flera gånger sin hem-
bygd och han bekostade 
kyrkklockan till Sundals-
Ryrs gamla kyrka på 1940-ta-
let. Dalslands Gille i Väners-
borg fick penninghjälp till 
uppbyggnaden av Dalbogår-

den i Vänersborg.  I Sundals-
Ryr gick han allmänt under 
namnet Busskungen. 

Föredragshållaren Inge-
mar Lindhe härstammar lik-
som busskungen från Sun-
dals-Ryr. I ungdomen 
arbetade Lindhe som last-
bilschaufför i Australien un-
der fem år. Hemkommen till 
Sverige igen utbildade han 
sig inom reglerteknik och 
drev under många år en egen 
firma i Stenungsund och 
Oslo med internationell 
kundkrets. Sedan pensione-
ringen har han ägnat sig åt sin 
favorithobby släkt- och hem-
bygdsforskning. Han har 
bildat en förening som har 
givit ut böcker om Nättje-
backa och Torps socken. På 
senare tid har han forskat om 
busskungen.

Venom 3D 
En av Marvels största, mest 
komplexa karaktärar äntrar 
scenen när journalisten Ed-
die Brock (Tom Hardy) blir 
värd för den utomjordiska 
symbioten Venom. Eddie har 
länge försökt avslöja den 
ökände grundaren av Life 
Foundation, geniet Carlton 
Drake – en besatthet som 
förstört hans karriär och för-
hållandet med flickvännen 
Anne Weying. 

När han undersöker ett av 
Drakes experiment, förenas 
utomjordingen Venom med 
Eddies kropp och plötsligt 
har han otroliga superkrafter 
och förmågan att göra i stort 
sett vad han vill. Förvriden, 
mörk, oförutsägbar och dri-
ven av raseri, tvingar Venom 
Eddie att kämpa för kontrol-
len över de farliga egenska-
perna, vars styrka är både 
skrämmande och berusande.

När Eddie och Venom be-
höver varandra, blir fören-
ingen allt starkare. Var slutar 
Eddie och var börjar Venom?

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 14 och 
onsdag 17 oktober.  Ikväll 
visas filmen A Star is Born.

Aktuellt
 på bio

En heldag för alla 
vid 15-årsjubiléum

Friskis&Svettis i Mellerud firar 15 år lördagen 13 oktober med en heldag 
i Rådahallens nybyggda D-hall. Arkivbild från Kanalyran 2017.

På lördag 13 oktober an-
ordnar Friskis&Svettis i 
Mellerud en heldag i Rå-
dahallens nya D-hall, med 
anledning av föreningens 
15-årsjubiléum. Dessutom 
firar riksorganisationen 
40 år.
Det utlovas en stor fest med 
smakprov från föreningens 
olika jympapass där allmän-
heten kan delta helt kost-
nadsfritt. Ballonger, godis-
regn, lekhörna och lotteri hör 
till dagens höjdpunkter.

Lotteriet är lite speciellt: 
Du har möjlighet att få en 
lott, det enda du behöver 
göra är att utöva en enkel 
aktivitet. Priserna är skänkta 
av företag i kommunen och 
vinnarna dras under dagen. 
Våra lokala matbutiker har 
sponsrat med frukt till de 
som medverkar i passen.

Dagen börjar med barn-
pass upp till tre-fyra år, sedan 
blir det pass för barn upp till 
sju-åtta år. 

Hemlig invigning
Därefter sker invigningen av 
Glenn Nordling, kommu-
nens folkhälsostrateg. Den 

Höstsonaten– med Grynet 
Molvig och Paula Ternström

Grynet Mollvig och Paula Ternström spelar mor och dotter i Ingmar 
Bergmans Höstsonaten. Pianisten Martin Edin medverkar också.

Under hela 2018 firas 
100-årsjubileum över Ing-
mar Bergman som föddes 
i Uppsala 1918. Så också i 

Mellerud med en nytolk-
ning av hans Höstsonaten 
hos Kulturbruket på Dal 
söndag 14 oktober.

In Black spelar 
i Brålanda

På lördag 13 oktober spelar 
vänersborgsbandet In Black 
på Håkans Bar och Festvå-
ning i Brålanda. In Black 
spelar blues och rockcovers 
och har funnits i fyra år.

Nuvarande sättning sedan 
knappt ett år består av Cecilia 
Löfqvist på sång, Mikael 

Dahlbom och Daniel Deger-
mosse på gitarr, Håkan Lars-
son munspel, Per Livén, bas 
samt Magnus Källgård Vi-
dell på trummor. 

– Det blir en härlig kväll 
där vi bjuder på musik som 
ni förhoppningsvis inte kan 
sitta still till, hälsar In Black.

En mor, spelad av Grynet 
Molvig, och en dotter, spelad 
av Paula Ternström, har inte 
vågat se varandra på sju år. 
Det handlar om kärlek och 
svek, kanske oförmåga att 
älska sin dotter – eller sin 
mor. Och samtidigt den fan-
tastiska möjligheten att få ta 
hand om varandra.

Bearbetningen är en tät 
version av Ingmar Bergmans 
Höstsonaten med fokus på 
mor och dotter. Ett möte vi-
brerande av längtan, kärlek 
– och kanske hat?

Varifrån kommer musi-
ken, vad kommer ur musi-
ken? Höstsonaten är musik 
som blir inramning och kitt 
med utgångspunkt i musik av 
Chopin och med pianisten 
Martin Edin närvarande som 
en tredje aktör på scenen.

Det är höst, ålderns höst. 
Är det för sent? Det får inte 
vara för sent att försonas!

För regin svarar Rune Ja-
kobsson. Arrangör är Kultur-
bruket på Dal.

är hemlig och kommer att bli 
lite utöver det vanliga.

Sedan drar första jympa-
passet igång (Medelpass) 
med gästledare från Göte-
borg, följt av ett kortare step-
pass samt det poulära passet 
Flow Ride.

I finalen spelar Jenny och 
Frank kända låtar live. 
Friskis&Svettis ledare kom-
mer att få utföra spännande 
utmaningar till deras musik.

– Vi har bjudit in våra 
grannföreningar till jubiléet. 
Detta känns som en vitamin-
injektion, det ska bli väldigt 

roligt, säger Eva Heldmer, 
ordförande i Friskis&Svettis 
Mellerud sedan tre år.

Föreningen har cirka 200 
medlemmar och kör tio vux-
enpass och två barnpass i 
veckan.

– Vi försöker erbjuda en 
bredd så att alla ska kunna 
vara med oss, allt från enk-
lare softpass till mer tuffa 
pass, konstaterar Eva.

På kvällen anordnas fest-
ligheter på Upperud 9:9 för 
föreningens medlemmar 
med respektive.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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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. 

Lübecks julmarknad

Viva Hotel by Vier 
Jahreszeiten i Nordtyskland
Upplev den historiska och stämn-
ingsfulla julmarknaden i Lübecks 
Gamla stan och bo på nyuppförda 
Viva Hotel by Vier Jahreszeiten 
från 2016, där du kan checka 
in på moderna och komfortabla 
rum på gångavstånd från hansas-
tadens alla sevärdheter i juletid. 
Den trevliga traditionen med 
julmarknader är mycket gammal 
och omtalades för första gången 
för mer än 350 år sedan och jul-
marknaden i Lübeck är faktiskt 
flera julmarknader – var och en 
med sin egen karaktär -– utsprid-
da över den charmiga innerstaden 
som finns med på UNESCOs värld-
sarvslista. 

Pris per person i dubbelrum

 1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

panoramarestaurang
• Välkomstdrink
• Fri parkering

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ priset

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2018 samt 2/1-13/9 2019.

Pris per person i dubbelrum

2 nätter 1.149:-

Lübecks julmarknad
Julmarknad i Lübeck

26/11-30/12 2018

Lübecks julmarknadLübecks julmarknad
Julmarknad i Lübeck

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

Som läsare av MELLERUDS NYHETER 
får du detta speciella läsar erbjud ande. 

Uppge reskoden MELLERUD 
vid beställ ning – så får du 
automatiskt rabattpriset.

BILSEMESTER 

103 miljoner till grannar i Bäckefors
Grannarna på ett post-
nummer i Bäckefors är 
vinnare i Postkodlotteri-
ets Grannyra. Totalt finns 
103 miljoner kronor i pot-

ten som fördelas mellan 
lottköparna på postnum-
mer 668 40. 

I måndags avslöjades nyhe-
ten när vinstutdelarna Chris-

Tv-teamet, Christian ”Kicken” Lundqvist och Putte Nelson överraskade vinnaren Michael Andersson i Bäcke-
fors. 

Företagen i Mellerud är något nöjdare med de lokala förutsättningarna. 
Samtidigt blir allt fler kommuner bättre på att arbeta med frågorna och 
konkurrensen hårdnar. Det gör att Mellerud ligger kvar på ett oförändrat 
resultat. Foto: Susanne Emanuelsson.

tian ”Kicken” Lundqvist och 
Putte Nelsson med tv-team 
överraskar några av vinnar-
na.

Bland pristagarna fanns 
Michael Andersson, wellma-
skinförare och brandman, 
boende på Gullringsvägen, 
som vann 303 537 kronor. 

Överraskad vinnare
Överraskningen var stor när 
filmteamet från TV4 dök upp 
med guldkuvert och blom-
mor till den intet anande 
Michael. Hans bror Daniel 
hade involverats för att säkra 
att Michael skulle vara 
hemma vid tillfället och även 
Michaels fru Anna Bergman 
var i hemlighet med på no-
terna.

”Kicken” Lundqvist läm-
nade över blombukett och 
kuvertet med vinstchecken 
på 303 537 kronor till Mi-
chael som häpnade när han 
såg summan. 

– Vi kommer att äta något 
gott ikväll och fira, jag kan-
ske kan få ledigt från jobbet, 
sade en glad och förvånad 
Michael, när han hämtat sig 
något.

En lott i Postkodlotteriet 
har Michael haft i flera år.

– Hittills har vi bara vunnit 
några handdukar och 160 
kronor, berättar han.

Michael och Anna tänker 
använda vinstpengarna 
bland annat till att resa och 
ge något till sina tre barn, till 
exempel hjälp med körkort.

– Det är roligt att få ge, 
säger de.

Storvinsterna på tisdag
De största checkarna sparas 
till utdelningen som sker på 
Bäckefors torg tisdagen den 
16 oktober. Oavsett om man 
fick besök i måndags eller 
inte så har alla lottköparna 
chans att vinna ännu mer 
pengar när den vinnande 
postkoden avslöjas nästa 
vecka.

Vinstutdelningen sker på 
Bäckefors torg tisdagen den 
16 oktober. Programledare 
då är Rickard Sjöberg, San-
dra Dahlberg och Putte Nels-
son. På scenen uppträder 
Margaret, aktuell från Melo-
difestivalen. 

Grannyran sänds i TV4 
fredag 19 oktober.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mellerud kvar på plats 136
Hela elva av fjorton kom-
muner i Fyrbodal klätt-
rar uppåt när Svenskt 
Näringsliv förra veckan  
släppte sin årliga ranking 
av företagsklimatet i Sve-
riges kommuner. Mellerud 
ligger kvar på plats 136 av 
landets 290 kommuner.
Dals-Eds kommun toppar 
allt jämt listan i länet och 
Lysekil återfinns i botten. 
Strömstads kommun är årets 
raket i undersökningen och 

klättrar hela 89 placeringar 
uppåt – den största förbätt-
ringen i hela landet. 

2 oktober presenterade 
Svenskt Näringsliv 2018 års 
kommunranking av det lo-
kala företagsklimatet. Ran-
kingen bygger på resultatet 
från den årliga enkätunder-
sökning där företagare i hela 
Sverige får ge sin syn på fö-
retagsklimatet i sina respek-
tive kommuner.

– Historiskt har inte kom-
munerna i Bohuslän eller 
Dalsland rosat marknaden i 
vår undersökning. Men un-
der de senaste åren har vi 
kunnat se stora förbättringar. 
Att hela elva av fjorton kom-
muner klättrar uppåt på ran-
kingen är ett styrkebesked 
både roligt och väldigt vik-
tigt för vår del av landet, 
menar Anton Oskarsson på 

Svenskt Näringsliv i Västra 
Götaland.

Förbättrade resultat
Från låga nivåer förbättras 
nu resultatet i samtliga kom-
muner, men Dals-Ed är fort-
farande ohotade i toppen på 
plats 75 av landets 290 kom-
muner. 

 – Dals-Ed har bäst före-
tagsklimat i Fyrbodal även 
2018 och är ett tydligt bevis 
på att det lönar sig att göra 
företagsklimatet till en prio-
riterad fråga som hamnar 
högt upp på den politiska 
agendan, säger Anton Os-
karsson på Svenskt Närings-
liv Västra Götaland. 

Mellerud hamnar på plats 
136 av Sveriges 290 kom-
muner, samma placering 
som ifjol. 

Företagen är nöjdare
– Mellerud förbättrar sitt re-
sultat i år, företagen är något 
nöjdare med de lokala förut-
sättningarna. Samtidigt blir 
allt fler kommuner bättre på 
att arbeta med frågorna och 
konkurrensen hårdnar. Det 
gör att Mellerud ligger kvar 
på ett oförändrat resultat. Det 
är bara att kavla upp ärmarna 
och fortsätta förbättra sig, 
menar Anton Oskarsson.

Tanum, Bengtsfors, Vä-
nersborg och Trollhättan är 
några av de kommunerna 
som fortsätter de senaste 
årens positiva trend och fort-
sätter klättra. 

– Jag hoppas att kommu-
nerna ser resultatet som en 
extra motivation att lägga i 
ytterligare en växel i arbetet 
med det lokala företagskli-
matet. Kommunerna i Fyr-
bodal har potential att nå 
mycket högre än så här, me-
nar Anton Oskarsson.

Enkätsvar 
 Årets ranking baseras till två 
tredjedelar på enkätsvar från 
30 733 företagare. I den sista 
tredjedelen väger Svenskt 
Näringsliv även in struktu-
rella förutsättningar för före-
tagande. 

 – Det som gör Svenskt 
Näringslivs ranking unik är 
att den främst baseras på 
företagares egen uppfattning 
om företagsklimatet i kom-
munen. Där företagen trivs 
skapas tillväxt och jobb och 
därmed även resurser till 
välfärden. Det är grundförut-
sättningar för att klara fram-
tidens utmaningar, både på 
lokal och nationell nivå, sä-
ger Anton Oskarsson. 
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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

Kom in och upplev höstens nyheter och fynda den senaste tekniken redan idag. 
Välkommen till nya Opel. 

TYSK-TEKNIK-FÖR-ALLA
Höstens nyheter är här

Bränsleförbrukning blandad körning 5,8 l/100 km. CO2
 
utsläpp blandad körning132 g/km. Värdena fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon, och de relevanta värdena räknas om till NEDC för att möjliggöra jämförelse, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/11. Bilen på bilden är extrautrustad. Apple™ och Apple CarPlay™ är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Fr. pris 134.900 gäller färg: Indigo Blue.

Nu fr. 134 900 kr
Ord. pris 170 900 kr            

OPEL CORSA SPORT – 19 
1.4 TURBO 100 HK 6-VÄXLAD

• ACC & farthållare
• Intell iLink R 4.0 7” pekskärm
• Uppvärmd läderratt
• Parkeringssensor bak
• Apple CarPlay™  & Android Auto
• OPC Line kjolpaket
• 17” lättmetallfälgar
• Mörktonade rutor
• med mera.. .

30 st
för omg.
leverans

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
0530-444 40

Mån–Fre 09-18    Lör 10-14

Strömgatan 17, Bengtsfors 
0531-719 98

Mån–Fre 09-18
www.roybil.se

Stor butikskedja klar till köpcentret

Lågpriskedjan DollarStore är klar som hyresgäst i köpcentret på Väster-
råda. 3 000 kvadratmeter ska butiken hyra av Melleruds Handel.

DollarStore öppnar i det planerade köpcentret på Väs-
terråda i Mellerud. Melleruds Handel kunde i måndags 
presentera DollarStore som hyresgäst. De ska hyra en 
lokal på 3 000 kvadratmeter och kommer att finnas i 
den norra delen av centret närmast Tendenz nya lokaler. 

Idébytardag på Orust
För någon vecka sedan 
åkte representanter från 
Mellerud på konferens och 
idébytardag på Henåns 
skola, en dag anordnad av 
Hälsokällan i Fyrbodal. 
Idébytardagen genomförs 
vartannat år av Hälsokällan. 
Hälsokällan är en offentlig 
verksamhet i Fyrbodal som 
arbetar med kvalificerat häl-
sofrämjande och förebyg-
gande arbete för att främja 
barn och ungas hälsa. Mel-
leruds kommun har tillsam-
mans med representanter 
från övriga kommuner i 
Fyrbodal varit med och ar-
rangerat årets utbyte som 
ägde rum på Henåns skola på 
Orust. 

De goda idéerna i fokus
Med temat ”de goda idéerna 

i fokus” samlades över 200 
deltagare på en skola på Sve-
riges tredje största ö för att 
diskutera olika projekt inom 
förebyggande arbete, för att 
kolla på vad vi har för olika 
idéer i våra kommuner. 

Från Mellerud bidrog man 
med tre föredrag; om ”en 
fungerande ungdomsdemo-
krati”, om Dalslands första 
Pridefestival och om integra-
tionsprojekt i Kroppefjälls 
IF. Bland annat var Ung-
domshuset Stinsens före-
ståndare Petter Olsson med 
och pratade om Melleruds 
och Dalslands första Pride-
festival. Han berättade att 
man framförallt fick bekräf-
tat vikten av att jobba med 
HBTQ-frågor, och vikten av 
att särskilt ta vara på de idé-
erna när de kommer ifrån 

våra ungdomar. Många var 
imponerade över att initiati-
vet i Mellerud kom från så-
pass unga tjejer. 

– Det var jätteintressant att 
se hur andra kommuner arbe-
tar med olika ”problem”, 
förklarade Catherine Bength 
som är nyanställd som famil-
jebehandlare i Melleruds 
kommun. 

Hon blev speciellt impone-
rad av Strömstad kommuns 
integrationsprojekt ”kultur-
guiderna”, där de timanställt 
personer med invandrarbak-
grund, för att guida nyan-
lända som talar samma språk 
och kultur in i samhället. 

Petter Olsson tog med sig 
inspiration från föredraget 
om hur man satsar på e-sport 
i Tanum, som han menar är 
en stor och snabbt växande 

Kommunala yrkesutövare från hela Fyrbodal samlades för att bli inspirerade.

Coop kommer att ha totalt  
3 000 kvadratmeter och Dol-
larStore likaså och för att få 
ett varierande utbud har sty-
relsen bestämt att bygga till 
ytterligare 1 000 kvadratme-
ter. Bygglovsansökan är in-
lämnad. Den extra ytan är 18 
gånger 55 meter, lika stor 
som Tendenz nya lokaler.

– Det är positivt, vi får ett 
bra flöde i huset med två så 
stora butiker i var sin ände.  

Det blir ett bra komplement 
till befintliga butiker i Mel-
lerud. DollarStore öppnade i 
Tanums köpcenter 25 okto-
ber 2017 och efter det har 
besöksfrekvensen ökat med 
55 procent. Under öppnings-
dagen, en onsdag, hade buti-
ken 13 500 besökare, säger 
Ingmar Johansson, uthyr-
ningsansvarig för Melleruds 
Handel.

Köpcentret kommer att bli 

12 000 kvadratmeter, var av 
cirka 10 000 går att hyra ut. 
Övrigt går åt till gemen-
samma ytor.

Planer finns på att använda 
sig av utrymmet i mitten av 

köpcentret till uthyrning 
med kortare bindningstid, 
helst verksamheter med lo-
kal prägel.

Övriga hyresgäster i köp-
centret kommer att presente-

ras efter hand, meddelar 
Ingmar Johansson.

Historia
Hösten 1999 invigdes den 
allra första DollarStorebuti-
ken i Billsta, strax utanför 
Örnsköldsvik. Butiken var 
400 kvadratmeter med för-
säljning av husgeråd, städar-
tiklar och underkläder. 
Framgången var ett faktum. 

Strax därefter öppnades 
ytterligare en butik i Söder-
hamn. Med då hela 900 
kvadratmeter kunde sorti-
mentet utökas och på premi-
ärdagen den 25 november 
1999 hade butiken över 2 000 
betalande kunder.

Idag är DollarStore Sveri-
ges snabbast växande butiks-
kedja med 75 butiker från 
Gällivare i norr till Trelle-
borg i Söder. DollarStore har 
ett kontor i Svenstavik i 
Jämtland och ett i Kista i 
Stockholm.

Kedjan kommer att öppna 
fem butiker till 2018 och yt-
terligare 30 stycken 2019, 
varav Mellerud är en.

– Vi är väldigt expansiva 
just nu. Vi blev kontaktade 
om vi var intresserade av 
Mellerud och vi har varit och 
tittat flera gånger. Västerråda 
har ett bra läge och trafikflö-
det är bra på E45. Det känns 

rätt helt enkelt, Mellerud 
passar oss, säger Fredrik 
Holmström, etableringschef 
på DollarStore.

Etableringen innebär tolv 
till femton arbetstillfällen 
plus extrapersonal. Närmas-
te DollaarStorebutiker ligger 
i Vänersborg i söder och 
Säffle i norr.

– Vi säljer allt utom livs-
medel, just nu är vi stora på 
heminredning. Vi ligger ihop 
med Coop på flera orter och 
det fungerar mycket bra, 
handel föder handel, konsta-
terar Fredrik Holmström.

Happy Friday
DollarStore har infört kon-
ceptet Happy Friday som 
infaller på en fredag varje 
höst. Samtliga av butikernas 
medarbetare får då dela på 
dagskassan mellan kl.15:30-
19:00. Happy Friday infaller 
alltid i samband med en lö-
nehelg då det är högt tryck i 
butikerna. I samband med 
Happy Friday sänks priserna 
på utvalda produkter.

Melleruds Handel kom-
mer att tillsammans med 
Coop finnas med på Melle-
rudsmässan nästkommande 
helg.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

del av dagens ungdomskul-
tur. 

– Jag tyckte att man fick ta 
del av många goda idéer 
kring hur samhället har väl-
digt mycket att tjäna på att 
fånga upp ungdomar och ge 
dem möjlighet till en me-
ningsfull fritid och möjlig-
göra att det finns något kon-
struktivt att sysselsätta sig 
med, säger han.

15-årsjubileum
Dagen avslutades genom att 
man firade Hälsokällans 
15-årsjubileum med tårtka-
las och en väldigt uppskattad 
föreläsning av Mia Börjes-
son, som är utbildad socio-
nom och har arbetat med 
tonåringar under flera års tid.

Hon pratade om vikten av 
att arbeta med en positiv at-
tityd, om att vara en bra 
”reseguide” under den kro-
kiga resan som är våra tonår.

– Man kan inte bara foku-
sera på svårigheter och hin-
der, utan att det är viktigt att 
även lägga fokus på möjlig-
heter och det som faktiskt är 
bra, säger Catherine Bength 
att hon tar med sig från Mias 
föreläsning. 

Mia tryckte extra tydligt på 
att människor som arbetar 
med ungdomar är livsviktiga 
och att de borde se sin egen 
betydelsefullhet. 

Karolina H. Wessman
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Vår älskade

Astrid Gustafsson
* 23 mars 1928

har idag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad.

Brålanda
 26 september 2018

Britt-Inger och Stefan
Jenny och Peter
Noah, Iris, Ellen
Erica och Simon

Casper
Joacim och Angelika

Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

ögon som vakat 
och strålat så ömt

har stannat och slocknat 
till sorg för oss alla

Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Skänk gärna en gåva till

Världens Barn bg 901-9506
för att hedra Astrids minne.

Blixt Begravningsbyrå

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller under september och oktober 2018

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter
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Tveta Trion lockade 
ett 70-tal besökare

Tveta Trion från Tveta utanför Säffle lockade ett 70-tal besökare till 
Café Älvan i torsdags.

En gång i månaden brukar 
det bjudas på musikun-
derhållning på Café Älvan. 
I torsdags var det Tveta 
Trion som stod på scenen.
Eftermiddagen inleddes med 
att Eivor Östergren hälsade 
ett 70-tal besökare välkomna 
till musikstunden.

– Så roligt att det har kom-
mit så många idag. Vi kom-
mer att få höra allt från Taube 
till Elvis, sade hon.

De tre herrarna startade 
med en låt som döpts om till 
Eivors ära; Kom till Eivors 
restaurang, vilket lockade till 
många skratt. Då trion har en 
förkärlek till countrymusik 
följde Willy Nelsons lugna 
låt If I Had My Way följt av 
Lasse Lönndahls välkända 
och omtyckta svensk-
toppsetta från 1962, Mid-
nattstango.

Publiken stampade takten 
och gungade med i musiken, 
en del nynnade med i tex-
terna.

Fasaden får en ansiktslyftning

Arbetet pågår för fullt med den utvändiga renoveringen av församlings-
hemmet i Mellerud. Fasad och fönster målas om och allt ska stå klart 
omkring den 25 oktober.

Kyrkans Hus i centrala 
Mellerud genomgår en 
rejäl ansiktslyftning av 
fasaden. Församlings-
hemmet byggdes i början 
av 1930-talet.
För en dryg månad sedan 
startade arbetet som beräk-
nas vara klart omkring 25 
oktober. Bo Alfredsson, fast-
ighetsansvarig i Melleruds 
pastorat berättar om sats-
ningen:

– Alla fönster målas om i 
samma bruna färg, fasaden 

tvättas ren och man lagar 
putsen för att sedan måla om 
den i befintlig färg. Vi har 
också gått över skiffertaket 
och lagat de plattor som loss-
nat, det var bara sex-åtta 
stycken. Väldigt bra för en 
sådan gammal byggnad, sä-
ger han.

Fastigheten har inte reno-
verats sedan 1977.

Melleruds pastorat står för 
finansieringen av renove-
ringen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Tack
Lotta & Svenne, Jessica & 
Johan, Heleena & Johan, 
Christina & Urban, för en 
otroligt rolig kväll med mat, 
dryck, musik och andra ro-
ligheter.

Föräldrarna

TACK

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. Tommy Pettersson. 
Nattv. efteråt församlings-
möte. Månd 17 U-lands-
grupp. Tisd 9.30 Bönedag i 
Ed - anmälan.

Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 
18 Tonår. Sönd 16 Försam-
lingsmöte. 18 Bön. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Al-
pha, Grundkurs i kristen tro. 
Fred 18.30-20.00 Fredax För 
dig i åk 3-7. Lörd 16 GPS, 
Ungdomsdag i Smyrna, ”Bi-
belpodden”, Undervisning, 
gemenskap och mat. 19 
Ungdomsmöte, GPS, predi-
kan, lovsång m.m. Sönd 11 
Gudstj. ”Att följa”, predikan 
David C. Ssk. nattv. Tisd 
11 Bön. 17.30 ”Våra tankar 
om framtiden” ta med egen 
fikakorg eller kontakta Da-
niel (070-815 24 86) senast 
15/10. 
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Stora och små frågor. 
Fred 15 Gemenskapsträff i 
servicehuset, Gun-Britt Jo-
hansson. Serv Sigward K. 
Lörd 10 Loppis med våffel-
café. 15.30 GPS-ungdoms-
möte gem. arr i Smyrna. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh. Thomas Holm-
ström. Lörd 19 GPS-Ung-
domsmöte i Smyrnakyrkan 
med Bibelpoddens Irena 
och Hemen Derkis. För mer 
info www.facebook.com/
GPSbralanda. Sönd 18-20 
Bönekväll i fsh. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Torsd 18.30 
Kvinnoträff i fsh. Okono-
miayji-kväll. Vi lagar enkel 
japansk mat tillsammans. 

DÖDSFALL
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Anna Lisa Örtenblad. Som 
inledning sjöng kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson 
”Amazing grace”. Akten för-
rättades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 254 samt 249. Åsa och 
Paul Biktor framförde ”Håll 
mitt hjärta” av P. Hallström. 
Vid kistan togs avskedet av 
maken Pelle, släkt och vän-
ner. Kören Morgonstund, 
som Anna Lisa själv medver-
kat i, sjöng ”Fattig bond-
dräng” av A. Lindgren och 
som avslutning sjöng ma-
karna Biktor ”Halleluja” av 
L. Cohen. Till minnet av 
Anna Lisa var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter ceremonin bjöds gästerna 
med till Kyrkstugan för en 
minnesstund. Gravsättning-
en ägde rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Lill Thanki. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Anders Fredriksson 
”Ave Maris Stella” av E. 
Grieg varefter han sjöng 
”Hjem, hjem langt mot nord” 
av A. Benediksen. Akten för-
rättades av Eva Marklund 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 231, 189 och 249. 
Solisten framförde ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström och 
som avslutningsmusik fick 
man lyssna till ”Lys og var-
me” av Å. Aleksandersen. 
Gravsättning ägde rum på 
Holms kyrkogård där avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Till minnet av Lill var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten bjöds 
gästerna med till Stakelund 
församlingshem för minnes-
stund.

Anmälan senast 10/10. Sönd 
11 Skördegudstj. Thomas 
Holmström. Kyrkokören 
och hela kyrkan sjunger. 
Gunnar Olsson berättar om 
bondens år. Kyrkkaffe och 
auktion på skördealster i fsh. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh. ”Möt Björn Fredriks-
son” Vår nya kantor kommer 
på besök. Kyrkbil 321 18. 
Fred 12-14 Fredagslunch 
i Bygdegården i Gestad. 
11.30 ”Tid för eftertanke”. 
Sönd 14 Skördegudstj. för 
alla åldrar. Thomas Holm-
ström, Draget, Uppdraget 
och barngrupper. Barnbibel 
till 5-åringar. Centerkvin-
norna bjuder på kyrkkaffe i 
fsh. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Sönd 18 Sön-
dagskväll i kyrkan. Sigward 
K. Servering. 
Frändefors: Sönd 11 
Tacksägelsedagen gudstj. 
Kyrkokören skördealster 
kyrkkaffe i fsh. Auktion. 
Ralph Liljegren. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem.

Yngve Forssells orkester 
hade sin största framgång 
1973 med svensktoppsettan 
”Så gick det till när farfar var 
ung” med sångerskan Ann-
Kristin Hedmark. Detta ör-
hänge framfördes härnäst, 
varvid många nickade igen-
kännande. Sedan följde ett 
knippe gamla sköna låtar.

Det var en eftermiddag 

som uppskattades mycket av 
den månghövdade publiken. 
Dessutom var det Kanelbul-
lens dag, så vad som hade 
störst åtgång i caféet denna 
dag var inte svårt att lista ut.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Efter 31 år 

byter vi sida
Måndag 15 oktober 
öppnar vi på 
Storgatan 18B

Alla är hjärtl igt 
välkomna!

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

Familjeägd bygghandel såld

Affären är i hamn. Leif Lindholm, VD på Fresks Group och Benny Matts-
son, XL-Bygg Mellerud. Foto: Privat.

Fresks Group AB har köpt 
100 procent av aktierna i 
Mabentho Handelslokaler 
AB, som i sin tur äger XL-
Bygg Mellerud AB. 
Ägarna, familjen Mattsson, 
återinvesterar dock stora 
delar av köpeskillingen och 
blir därmed delägare i Fresks 
Group.

Familjen Mattsson behål-
ler sina nuvarande operativa 
roller i verksamheten och 
fortsätter att se till att för-
stärka den ledande positio-
nen avseende leveranser av 
byggmaterial i Mellerud/
Dalsland.

XL Bygg Mellerud starta-
de sin verksamhet 2008 och 

har idag en omsättning på 
cirka 35 miljoner kronor med 
god lönsamhet.

– Vi förvärvade bolaget 
2012 med målsättning att bli 
Dalslands bästa bygghandel. 
Vi har tillsammans med här-
liga medarbetare satsat på 
ordning och reda och därige-
nom skapat goda förutsätt-
ningar för att öka våra mark-
nadsandelar, kundnöjdhet 
och en god ekonomisk till-
växt. Vi har ett bra koncept 
med tydligt fokus på kunden, 
och det känns oerhört spän-
nande att tillsammans med 
Fresks Group fortsätta växa 
och ständigt förbättra oss, 
säger Benny och Thomas 

Mattsson, XL Bygg Melle-
rud.

Thomas Mattsson blir 
platschef i bolaget, medan 
Benny Mattsson ska arbeta 
som byggsäljare. Totalt har 
butiken tio anställda, samt-
liga kommer att jobba kvar i 
företaget.

Ta del av resultatet
– Vi har drivit företaget i sex 
år och det har gått bra, men 
samtidigt är det alltid många 
åtaganden som företagare, 
liten som stor. Mycket har 
hamnat på mina axlar och om 
jag säljer kan jag slippa de 
administrativa uppgifterna. 
Som delägare kan vi ta del av 

resultatet, men vi kommer att 
sköta oss själva. Det är kul 
att ett stort företag är intres-
serade av oss i lilla Mellerud, 
det är ju ett gott betyg som 
visar att vårt arbete gett frukt, 
säger Benny Mattsson.

– XL Bygg Mellerud har 
med familjen Mattsson ge-
nomfört en väldigt fin till-
växt- samt lönsamhetsresa 
och med oss i bilden kan vi 
utveckla detta ytterligare. Vi 
kommer integrera XL-Bygg 
Mellerud den 1 januari 2019 
i Urban Strålins Byggvaror 
med Kay Strålin vid rodret så 
att närheten och logistikför-
bättringarna kan genomföras 
med full kraft, säger Leif 

Tonvis med fallfrukt samlas in

Daniel Jensen (mitten) hade fullt upp med att ta emot fallfrukt vid Cir-
kusplatsen i Mellerud. Det var stundtals lång kö med personer som kom 
med lådor och kassar fyllda med äpplen. 

Daniel Jensen, Dal Ros-
tads Småbruk, tillverkar 
äpplemust och andra äpp-
ledrycker i mängder varje 
år. Han åker runt och sam-
lar in fallfrukt, hittills har 

det blivit 6,5 ton äpplen.

Förra tisdagen stod Daniel på 
Cirkusplatsen i Mellerud och 
tog emot äpplen. Kön var 
stundtals ganska lång med 

personer som kom kånkande 
på både lådor, säckar och 
påsar som dignade av tyng-
den av alla äpplen.

– Jag samlade in 4,5 ton för 
ett par veckor sedan, under 
tisdagen blev det cirka två 
ton från Mellerud och Dals 
Rostock. Jag ska hämta mer 
fallfrukt vid ett tillfälle till, 
berättar Daniel.

Han konstaterar att han fått 
in förvånansvärt många stora 
äpplen i år, trots sommarens 
torka.

– Det är intressant, säger 
han.

Några sorter som sticker ut 
har varit Belle de Boskoop, 
vinteräpplen som är grågröna 
i skalet och lite ludna. En 
annan fin äpplesort Daniel 
nämner är Ribston.

– Folk kasserar mer än 
vanligt eftersom en hel del 
äpplen fick rönnbärsmal vid 
kartsättningen. Men de finns 
inte kvar nu, man ser bara 
gångarna efter dem. Den 
frukten fungerar alldeles ut-
märkt till must, förklarar 
Daniel.

Den insamlade fallfrukten 
pressas först för att sedan 
pastöriseras eller frysas. 
Mellan 50-60 procent av 
vikten blir must. Resterande 
pressmassa konseveras luft-
tätt för att användas till foder 
åt Daniels fårbesättning.

– Man kan även använda 
det som stödutfodring till 
rådjuren, tillägger Daniel.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Lindholm, VD på Fresks 
Group.

Förvärvet genomfördes 
dock redan 1 oktober 2018.

Fresks Group har därmed 
32 anläggningar, en omsätt-

ning över 2,1 miljarder kro-
nor samt drygt 500 medarbe-
tare i koncernen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ett riktigt välbesökt jobbcafé i Mellerud
Till onsdagens jobbcafé 
vid Arbetsmarknadsen-
heten på Melleruds kom-
mun kom riktigt många 
som ville lyssna till dagens 
gäst. Fredrik Fast, region-
chef på Coop Väst, var 
dragplåstret.  
På plats att ta emot alla in-
tresserade denna dag fanns 
Marie Andersson från Ar-
betsförmedlingen och Mo-
nica Andersson från Arbets-
marknadsenheten. Man hade 
fått 36 förhandsanmälningar, 
men det kom långt fler per-
soner.

– När jag läste om Coops 
anställningsbehov här i Mel-

lerud kontaktade jag Fredrik 
Fast direkt och ställde frågan 
om han ville medverka här 
och det gjorde han gärna, 
säger Monica Andersson. 

Fredrik Fast inledde med 
att presentera sig själv. Han 
är på sätt och vis infödd i 
kooperationen, då hans far 
var butikschef. Fredrik bör-
jade sin bana som 13-åring 
som kundvagnskille, idag 
efter flera olika uppdrag mes-
tadels inom Coop, är han 
regionchef. 

Renoverar även i 
Åsensbruk och Bäckefors
På hans agenda fanns lite 

Det var många som ställde frågor till Fredrik Fast efter hans informa-
tion hos AME.

information om Coop Väst 
och vilka förväntningar man 
har på sina medarbetare. Han 
avslöjar i det sammanhanget 
att även Coop-butiken i 
Åsensbruk kommer att reno-
veras, samt Bäckeforsbuti-
ken.

– Det finns kanske de som 
blir oroliga när vi nu satsar 
på nybyggnation här i Mel-
lerud. Vi vill visa att någon 
nedläggning inte är på gång, 
men vi vill rätta till kosty-
men, förklarar Fredrik Fast. 

 Han visade samtidigt en 
skiss över Melleruds Handel 
och påpekade att man kom-
mer visa mer utförliga rit-
ningar på Mellerudsmässan. 

I den nya butiken kommer 
Coop att ha långa öppettider, 
det behövs mycket personal. 
Totalt kommer man att be-
höva anställa 30 personer 
och inleder med att rekrytera 
butikschef. Därefter blir det 
dags för övriga anställda, 
troligtvis börjar den proces-
sen framåt nästa sommar.

Vill ha alla med på tåget
Att språket är viktigt för en 
anställning tog Fredrik Fast 
upp, men han menade samti-

digt att det allra viktigaste är 
hur man är som människa.

Coop kommer att lägga 
mycket jobb på att hitta rätt 
personer till nya butiken. 
Kunskap är också en kugge i 
det hela, men här finns också 
många interna utbildningar 
att gå. 

Att Fredrik Fast var noga 
med att ha med alla anställda 
på tåget gick inte att ta miste 
på, likaså hur viktigt han 
tyckte det var med omsorgen 
om varandra. Att ha ordning 
och reda, ha ansvar, stil och 
omtanke om kunden samt att 
klara ett högt tempo lyftes 
också som viktiga aspekter.

 Coop vil sprida sin kultur, 
med varor som man står för 
och då är det också bra om 
man som anställd gillar det 
här med att sälja.

Efter Fredrik Fasts infor-
mation blev det många frå-
gor. Flera ville naturligtvis 
veta mer om när anställ-
ningsprocessen skulle dra 
igång. Fredrik Fasts tips var 
att nu förbereda sig för job-
bintervjuer. Han kommer 
också gärna tillbaka med mer 
information, speciellt då in-
tresset var så stort nu. En av 

de jobbsökande som var med 
på informationen, var lite 
besviken över att det kom-
mer ta ett tag till innan ansök-
ningsprocessen kommer 
igång. 

– Jag och många med mig 
vill ha ett jobb nu. Idag har 
jag timanställning inom vår-
den men jag har gymnasieut-

bildning inom handeln, så 
jag är självklart väldigt in-
tresserad. Det hade varit 
mycket roligt att få ett arbete 
här i Mellerud, jag trivs här 
och vill helst slippa flytta, 
sade han.

Ing-Marie Norrman



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 10 OKTOBER 2018

Loppisrunda i Brålandabygden

Lördag 13 oktober
minst mellan kl. 10 - 14

20-tal loppisstopp med ca 50-talet olika utställare.

För mer info se  
Facebook,  

”Loppisrunda i Brålanda”

BRÅLANDA 
GALLERIA

Brålanda • Frändefors

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 350:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

ElinstallationDäck

Byggteknik/elteknik

 Bygg

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

DET SJÄLVKLARA 
VALET AV PARTNER
www.hedstromsbygg.se
073 824 90 10

Fick utmärkelsen Exceptionell Råvara
Den 1 oktober 2018 pre-
mierades kött från sex 
uppfödare med kvalitets-
intyget Exceptionell Rå-
vara – den absolut högsta 
råvaruklassen i Sverige 
som bara ett fåtal når upp 
till varje år. 

Några av gårdens ulliga grisar. Foto: Privat.

Mangalitza är en ullig 
grisras med mycket 

insprängt fett i musk-
lerna. Foto: Privat.

En av dem är Maria Ekholm, 
Blekslättens Gård, Frände-
fors, med en renrasig sugga 
av rasen Mangalitza.

Mangalitza är en ullig gris-
ras med mycket insprängt 
fett i musklerna som bidrar 
till de höga smakerna. Maria 
Ekholm, en av veteranerna i 
Exceptionell Råvara, har sex 
gånger tidigare nått högsta 
kvalitetsklassen.

– Det är väldigt roligt att få 
utmärkelsen. Men det bästa 
med Exceptionell Råvara är 
nog det nätverk av stjärn-
kockar, uppköpare och kol-
legor som de här smakmö-
tena ger, säger hon.

Klassningen sker efter en 
mycket noggrann provning 

av Sveriges kockelit vid ett 
årligt Smakmöte.  

Övriga uppfödare som fick 
Exceptionell råvara var Erika 
Buskas-Wulff, Närsjö Gård, 
Markus Lindström Stom-

mens Lantbruk, Maria & 
Björn Olsson, Viking Fågel, 
Hans Erik Holmqvist och 
Reco Meat, Märta Jansdot-
ter, Gröna Gårdar.

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Onsdag 10/10 kl 14.00 
Modevisning – Seniorshopen 
Lätt förtäring, lotteri (deltagaravg.) 
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

Elinstallation

Fönster Golv

Måleri

Städ VVSSolskydd

Byggteknik/elteknik Ledig plats Reparation/service Skadedjursbekämpning

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

Fick utmärkelsen Exceptionell Råvara

Maria Ekholm, Blekslättens gård, Frändefors, med diplomet för Exeptio-
nell råvara för det fina köttet av gårdens Mangalitzagrisar. Foto: Privat.Några av gårdens ulliga grisar. Foto: Privat.

Lions Club Brålanda höll 
sitt septembermöte som van-
ligt i Blå huset med näst intill 
alla medlemmar närvarande.  
Fyra nya medlemmar valdes 
in vilket innebär att Lions 
Club, Brålanda är åttonde 
största Lionsklubben i lan-
det. 

Mötet beslutade att anslå 
25 000 kronor till forskning 
mot diabetes. Att verka mot 
diabetes är ett av Lions upp-
satta projektområden i år. 

Därtill diskuteras kampan-
jen för ”De Glömda Barnen 
i Syrien” och Lions uppma-
ning att stödja ”Kampanj 
100” för 200 miljoner männ-
iskor i värden. Presidenten 
Carl-Anders Magnberg re-
dovisade därefter om träffen 

i Göteborg med världspresi-
denten Gudrun Yngvadottir, 
från Island som då belyste tre 
projekt; New Voices, Speci-
ell Olympics för parasport-
deltagare och Water means 
life, ett projekt kring vatten-
försörjning i byar i världen.

Därtill redogjorde presi-
denten för resan till Kristine-
hamn för införskaffande av 
tält för att använda till olika 
event. Mötet avslutas däref-
ter med musik, sång och ge-
mensam måltid.

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT

Brålanda • Frändefors

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Svängig match där ÅIF vägde tyngst
FOTBOLL 
Bäckefors IF tog emot 
Åsebro IF i avslutningen 
på division 5 hemma på 
Bäckevallen. Hemma-
laget hade kommandot 
inledningsvis, men lagom 
till den avgörande halvle-
ken hade Åsebro vänt och 
vann till slut med 4-3.
Bäckefors tog ledningen två 
gånger i den första halvleken 
och såg positiva ut efter en 
knackig säsong med både 
skador, sjukdomar och några 
stolpe ut-matcher. Förre åse-
brospelaren Mathias Blom-
sten gjorde matchens första 
mål i den åttonde minuten, 

men innan jublet knappt hade 
lagt sig i Bäckefors slog 
Adam Olsen in kvitteringen 
1-1.

Bäckefors återtog led-
ningen genom Patrik Strand, 
men före paus vände Åsebro 
istället och hade 3-2 när la-
gen gick till pausvila.

– Åsebro var lite bättre än 
oss för dagen och hade ett 
stort bollinnehav. Vi ledde 
med både 1-0 och 2-1, men 
sedan gjorde vi några riktigt 
dåliga ingripanden som 
gjorde att de fick vända. Men 
i det stora hela så var resul-
tatet rättvist, sade Bäckefors 
tränare, Mattias Svensson 
efter matchen. 

Chans på kval
Hans kollega, Åsebros Per 
Aronsson, hade chans på 
kvalplatsen inför matchen:

– Det var en fram- och 
tillbaka-match. Vi hade kun-
nat göra det bättre, det hade 
vi kunnat. Men vi fick ingen 
fart på det i början och vi vis-
ste att vi hade en teoretisk 
chans på kvalplatsen. Men 
när vi inte fick hål på dem 
tidigt och när Brålanda inte 
släppte in några mål på Rå-
davallen så spelade vi bara av 
matchen, berättade tränaren.

I andra halvlek drog Åse-
bro ifrån till 4-2 genom Mi-
kael Lind och trots tappra 
försök från hemmalaget var 

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF 
– Åsebro IF
3-4 (2-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
8’ 1-0 Mathias Blomsten
9’ 1-1 Adam Olsen 
31’ 2-1 Patrik Strand
42’ 2-2 Jonatan Ugrell
43’ 2-3 Peter Eriksson
69’ 2-4 Mikael Lind
79’ 3-4 Esat Bajrami

MIF-förlust igen
FOTBOLL 
Melleruds IF var nykom-
lingar i division 3 inför 
säsongen och till en bör-
jan sprang man över mot-
ståndarna. Men efter en 
tung höst landar man på 
en sjätteplats, efter att 
man tappat femteplatsen 
i sista matchen.
IFK Falköpings FF besegra-
de Mellerud med 5-2 i sä-
songens sista match i divi-
sion 3. Förlusten innebar 
också att IFK klev om MIF i 
tabellen och slutade femma 
istället för Mellerud, som får 
nöja sig med en sjätteplats.

– Det här laget kommer att 
kunna gå långt. Ett säkrat 
kontrakt är absolut godkänt 
för en nykomling, men det 
blir lite obalans när vi var så 
bra i våras och sedan hade en 
tuff höst, sade lagets assiste-
rande tränare Rikard West-
man efter matchen.

”Öppna bakåt”
Mot Falköping var det Albin 
Broberg som stod för mål-
skyttet och för andra året i rad 
vinner han skytteligan, denna 
gång med 19 gjorda mål. 
Hans första i matchen var en 
kvittering till 1-1, efter att 
Falköping gjort 1-0 efter 17 
minuter. 

SLUTRESULTAT
IFK Falköpings FK – 

Melleruds IF
5-2 (2-1)

Div 3 M Götaland
Målskyttar:
17’ 1-0 Florent Rushiti
22’ 1-1 Albin Broberg
26’ 2-1 Florent Rushiti
51’ 3-1 Florent Rushiti
57’ 3-2 Albin Broberg
61’ 4-2 Johan Svensson
89’ 5-2 Florent Rushiti

Esat Bajramis 3-4-mål det 
närmaste nykomlingarna 
kunde komma. Åsebro var 
storleken större.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds HK vidare i USM-slutspelet

Arrangörerna själva var 
väldigt nöjda med helgen, 
trots allt arbete det varit.

– Arrangemanget har varit 
bra rakt igenom, domarna, 

sekretariat och logistiken. 
Sedan är det såklart massor 
med jobb att som arrangör 
göra detta, men det var väl-
digt roligt, sammanfattar 

Johan, något trött efter den 
långa helgen.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

HK Aranäs från Kungsbacka, i vita tröjor, ett av Sveriges bästa ungdomslag bjöd på hårda, lärorika matcher 
mot samtliga motståndare. Här mot Helsingborgs HK. Foto: Karin Åström.

Melleruds HK, i cerise tröjor visade styrka, särskilt mot slutet och slog 
HK Järnvägen från Hallsberg med uddamålet. Foto: Karin Åström.

SPORT

Därefter återtog hemmala-
get ledningen före paus och 
utökade till 3-1 direkt efter 
vilan. Broberg reducerade, 
men förgäves, då Falköping 
var det bättre laget och 
gjorde flest mål i 2-5 förlus-
ten för Mellerud.

– Det har varit som det 
varit den sista tiden. Vi gör 
det bra framåt, men vi är 
öppna bakåt och då förlorar 
man matcher, så enkelt är det. 
Vi spelar ganska bra när vi 
har bollen och när vi ställer 
om så gör vi det väldigt bra i 
de flesta lägen. Men det är när 
vi får lag som spelar in bakom 
vår backlinje som vi får pro-
blem, berättar Westman.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds HK arrangerade i helgen U-SM för flickor 16. Anna Lindberg fick som linjespelare ta mycket stryk, här i matchen mot Helsingborgs HK. 
Foto: Johan Lind Wahlén.

HANDBOLL 
Melleruds HK arrangerade 
i helgen Ungdoms-SM för 
flickor 16. Fyra lag spelade 
i den grupp som var på be-
sök i Rådahallen i det för-
sta steget i SM-slutspelet.
Det blev tre tuffa matcher för 
Melleruds handbollsflickor i 
helgens SM-slutspel. Laget 
spelade den första rundan, 
steg ett och mötte tre lag. 
Lördagens match gick man 
mot HK Aranäs, som är ett av 
Sveriges bästa ungdomslag i 
handboll.

– Aranäs är ett finallag i 
USM, de kommer att gå 
långt, de är sjukt duktiga. 
Jättekul att få möta ett sådant 
bra lag, de är både snabba och 
starka, berättar tränaren Jo-
han Eriksson efter helgen.

MHK förlorade den 
matchen med 36-15, men 
trots förlusten blev det bättre 
och bättre ju längre helgen 
fortskred. 

Tidig morgonmatch
På söndagsmorgonen stod 
Helsingborgs HK på 
spelschemat och matchen 
var stundtals jämn. Gästerna 
från Skåne började bäst, men 
Mellerud visade klass mot 
slutet.

– Tidig morgonmatch är vi 
inte vana vid, men den 
matchen borde vi egentligen 
ha vunnit. Nu saknade vi 
spelare från lördagsmatchen, 
som skadat sig. I slutet av den 
matchen, under de sista tolv 
minuterna, gjorde de bara ett 
mål och det i slutsekunderna. 

Så vi stängde igen helt, säger 
Eriksson som stolt berättar 
om tjejernas insats under 
helgen.

Seger i sista
Det skulle dock bli segerju-
bel i Rådahallen för hemma-
laget. I helgens sista match, 
den mot HK Järnvägen, vann 
Mellerud med uddamålet. 

– Vi låg under med fem 
bollar i paus, men vi jobbar 
ikapp, går om och vinner. En 
fruktansvärt skön uddamåls-
vinst. Det har varit mycket 
tvärtom förra säsongen, men 
riktigt bra av tjejerna, berät-
tade Eriksson.

Nu väntar steg två för mel-
lerudstjejerna, detta då alla 
lag i SM-slutspelet går vi-
dare från första omgången. 
Ettan och tvåan i gruppen, i 
detta fall Aranäs och Hel-
singborg, går direkt vidare 
till steg tre.
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Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 12 oktober kl. 20.00
Melleruds IBK - Herrestads AIF Rockets

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Storseger för P12
I söndags åkte Melleruds 
HK P12 till Torslanda för 
att spela säsongens andra 
match. Killarna domine-
rade matchen från första 
anfallet och det blev en 
komfortabel storseger 
med 25-9. 
Redan efter tio spelade minu-
ter hade vi matchen i vår 
hand. I halvlek bestämde vi 
att hålla igen kontringsspelet 
och att använda matchen till 
att träna på olika kombinatio-
ner och avstämda skott.

Killarna axlade situatio-
nen kanonbra framåt och 
jobbade tight i försvaret och 
hjälpte vår målvakt bakåt.

Det här var en riktig lagse-
ger där alla tog sitt ansvar och 
där vi gjorde mål från alla 
positioner. Ser nu med spän-
ning fram emot söndagens 
hemmamatch mot IK Bal-
tichov.

Tränarna

Brålanda vinnare – nu väntar kval
FOTBOLL 
Brålanda IF vann seriens 
sista match på bortaplan 
mot Melleruds IF:s andra-
lag med 3-0, men säsong-
ens är inte slut för gänget 
från Sörbyvallen. Nu vän-
tar kval för Brålanda.
Det tog 70 minuter innan 
Brålanda fick hål på Melle-
ruds IF:s andralag, men när 
målet väl kom var segern 
aldrig hotad. Marcus Her-
mansson inledde målskyttet 
och debutanten Johannes 

Petersson avslutade det med 
3-0 målet strax före stopptid.

– Första halvlek var någor-
lunda jämn tycker jag, men 
sedan tar vi över i andra, 
berättar Ronny Fredriksson i 
Brålanda.

Kvaltider
Nu väntar ett spännande och 
ovisst kval för Brålanda där 
IFK Strömstad och fjolårets 
division 3-lag IK Svane vän-
tar. Redan nu på lördag spar-
kar det igång, då får Brålanda 
resa till norra Bohuslän för 

att möta IFK Strömstad på 
Strömsvallen. Därefter vän-
tar IK Svane hemma på Sör-
byvallen innan de båda bo-
huslagen möter varandra i 
den sista omgången i trelags-
gruppen.

– Det känns spännande, jag 
går in med positiv känsla 
eftersom vi varit så pass bra. 
Vi gör mycket mål men fram-
förallt är vi starka bakåt som 
gör att det bådar gott inför 
kvalet, berättar Brålandas 
tränare, Ronny Fredriksson, 
som kommer att leda laget 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 

– Brålanda IF
0-3 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
70’ 0-1 Marcus Hermansson
86’ 0-2 Erik Aronsson
89’ 0-3 Johannes Petersson

Ingen serieseger  
för Kroppefjälls IF

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF –

IFK Åmål lag 2
2-3 (2-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
4’ 1-0 Mathias Skoogh-Olsson
17’ 2-0 Mathias Skoogh-Olsson
50’ 2-1 Mohammed Ali
61’ 2-2 Saleem Nejma
76’ 2-3 Jonathan Magnusson

Svängig match där ÅIF vägde tyngst

HIF vann med marginal
FOTBOLL 
Det har varit jämnt in i det 
sista, men när det hela 
skulle avgöras, då stod 
Håfreströms IF pall för 
både trycket och förvänt-
ningarna. Man tog hem 
seriesegern i division 5 och 
vann hemma mot Tösse IF 
med hela 9-0 i den sista 
omgången.
Det fanns en teoretisk chans 
att Håfreström inte skulle 
vinna division 5, trots led-
ning med tre poäng och en 
ganska betryggande mål-
skillnad. När matchen drog 
igång på Håvåsen mot Tösse 
IF var det öppna spjäll fram-
åt för HIF som dominerade 
från start och snabbt fick 
igång sitt målskytte.

– Det blev bekvämt till 
slut, men det var lite nervöst 
före matchen, så vi tog inte 
ut något i förskott. Men vi 
skulle ut och göra jobbet och 

det gjorde vi i 90 minuter, 
sade Håfreströms assiste-
rande tränare Glenn Öder 
efter slutsignal, bland firande 
spelare på Håvåsens gröna 
gräs.

Skytteligavinnaren
I storsegern var det Florijan 
Fejzulovic som glänste lite 
extra över de andra. 22-åring-
en vann nämligen skytteli-
gan i division 5 med sina 18 
mål, två av dem kom i 
matchen mot Tösse.

– Jag är inte den som bru-
kar göra mål, men det är 
underbart att vinna skytteli-
gan. Jag hade inte räknat med 
detta, som sagt, jag brukar 
inte göra så mycket mål, jag 
brukar passa fram till målen, 
berättar Fejzulovic, som 
även kommenterar seriese-
gern.

– Det känns underbart, det 
känns så bra och vi har käm-
pat hela vägen, säger han. 

”Det var tight”
Även om segermatchen på 
hemmaplan blev en mumsbit  
har det varit en jämn serie 
med framförallt tre lag som 
krigat om den åtråvärda för-
staplatsen. Håfreström drog 
det längsta strået och har haft 
anfallsspelet som sitt vas-
saste vapen. HIF gjorde 74 
mål på sina moståndare, det 
går att jämföra med 2017 då 
HIF slutade tvåa, då gjordes 
65 mål.

– Det är skönt att vinna på 
poäng och inte på målskill-
nad. Det har varit tight och 
jag säger som jag har sagt 
förut, vi har haft stolpe in i 
några matcher och vi har inte 
vunnit mot varken Åsebro 
eller Brålanda som varit med 
oss i toppen. Men sådan är 
fotbollen, jag tycker ändå vi 
är det bästa laget och väl 
värda seriesegern och kil-
larna har varit jättebra hela 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Tösse IF
9-0 (4-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
17’ 1-0 Burim Avdijaj
23’ 2-0 Altib Al Mubarak
43’ 3-0 Florijan Fejzulovic
45’ 4-0 Florijan Fejzulovic
50’ 5-0 Burim Avdijaj
55’ 6-0 Altib Al Mubarak
77’ 7-0 Burim Avdijaj
88’ 8-0 Flamur Mollapolci
90’ 9-0 Flamur Mollapolci

säsongen. Jag är väldigt nöjd, 
berättar en stolt Glenn Öder, 
som tillsammans med spe-
lande tränaren Argjend Mol-
lapolci, lett laget till division 
4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF hade inför 
matchen på Brunnsvallen 
mot IFK Åmåls andralag 
chans på seriesegern. 
Man var ett av fyra lag 
som kunde vinna, men KIF 
drog nitlotten och slutade 
på fjärdeplats efter 2-3 
hemma mot Åmål.
Det har varit en spännande 
säsong för gemene fotbolls-
supporter när man kollat på 
division 6 Dalsland. Serien 
hölls vid liv ända in i slutet, 
då med hela fyra lag som 
gjorde upp om topplacering-
arna, däribland Kroppefjälls 
IF. Laget, som legat i toppen 
av division 6 i många år, 
lyckades dock inte i år heller.

– Det gick som det brukar 
för KIF i sista omgången, 
sade klubbens ordförande 
Martin Eriksson, besviken 
efter matchen, via SMS, ett 
uttalande som säger det 
mesta. De senaste 3 säsong-
ens har KIF fallit på målsnö-
ret i sista omgången och 
missat uppflyttning med 
minsta möjliga marginal. 

”Onödig utvisning”
Hemmamatchen mot Åmål 
började fantastiskt för KIF. 
Mathias Skoogh-Olsson 
gjorde både 1-0 och 2-0 i 
början på den första halvle-
ken och många av support-
rarna på Brunnsvallen våga-
de kanske börja hoppas på att 
detta var KIF:s år. Men näs-
tan omgående i den andra 
halvleken drog Kroppefjälls 
Ali Makiya på sig sitt andra 
gula kort och fick lämna pla-
nen, vilket var början till 
slutet för hemmalaget.

–Vi drar på oss en jätteo-
nödig utvisning i början av 

andra halvlek, när vi ändå 
kände att vi hade kontroll på 
matchen. Åmål gör mål på 
frisparken efteråt, verkligen 
onödigt att ta det kortet i det 
läget. Vi blev inte oss själva 
efter utvisningen, berättar en 
mycket besviken tränare i 
Mikael Andersson, en stund 
efter slutsignalen.

Åmål vänder
Efter Åmåls frisparksmål 
började gästerna komma 
ikapp, även spelmässigt. 2-2 
kom efter 61 minuter och 
med en kvart kvar av match-
en gjorde Åmål 2-3. Målet 
som kan ta andralaget till 
division 5, beroende på hur 
det går för division 5-lagen i 
kvalet till division 4.

– Vi hade chans på seriese-
gern, men så slutar vi fyra 
istället. Hade vi tagit poäng 
hade vi kunnat bli uppflyttade 
ändå, det är stolpe ut och en 
stor besvikelse, berättar An-
dersson, som gjorde sin sista 
match med laget, han var väl 
värd en bättre utgång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hemmatävling för DHsK:s division III-lag  

Första, andra och tredjeplats blev det under lördagen för, i tur och 
ordning; Jennifer Johansson/Zorro, Hanna Bäck/Cajza Cavat samt Moa 
Härnströmer/Cortége när de tävlade på hemmabanan på Nuntorp.

även nästa år, oavsett hur det 
går i kvalet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HÄSTSPORT 
När första omgången av 
Ponnyallsvenskans divi-
sion III-serie avhoppades 
i Vara gick segern till Dals-
lands Hästsportklubb. 
Andra omgången gick i 
helgen på hemmabana 
och DHsK:s lag hade att 
försvara sin serieledning.
Utöver att åtta lag gjorde upp 
i sin andra omgång gjordes 
också 150 individuella star-
ter på ridanläggningen på 
Nuntorp och Dalslands Häst-
sportklubb i helgen. Hem-
maklubbens ekipage syntes 
flitigt i resultatlistorna och av 
de placerade i lördagens lätt 
D-klass representerades alla 
utom en på prispallen av 
DHsK. 

Precis som i första lagom-
gången avgjordes denna 
omgång genom inverkans-
ridning. Det betyder att eki-
pagen bedöms utifrån väg-
val, balans och tempo. Med 
andra ord hur följsamma de 
är tillsammans med sin pon-
ny över banan. 

Fortfarande serieledning
Hemmalaget representera-

des denna gång av Freja 
Hansson/Menai Skylark, 
Alice Lundström/Gita, Jen-
nifer Johansson/Zorro samt 
Moa Härnströmer/Red Ni-
kita (tidigare har också Fi-
lippa Karlsson och Tuva-Lisa 
Carlsson varit med). Nu blev 
det en tredjeplats för laget, 
men poängen räcker ändå för 
att fortfarande ligga i serie-
ledning. 

Allianslaget Herrljunga 
Rk/Pyttelitens Rk stod denna 
gång som segrare med Troll-
hättans SR som god tvåa.

Alla ryttare som tävlade 
under lördagen fick varsin 
goodiebag, som uppskatta-
des mycket och tävlingsklas-
serna inleddes med en clear 
round-hoppning för de allra 
yngsta. 

På prispallen
I den efterföljande lätt D-
klassen stod Freja Hansson/
Menai Skylark, Jennifer Jo-
hansson/Zorro, Hanna Bäck/
Cajza Cavat, Moa Härnströ-
mer/Cortége, Filippa Karls-
son/Terrific Savannah samt 
Michelle Petersson/Lindå-
sens Castle Dancing Lady, 

allesammans på prispallen i 
sina olika kategorier. 

Freja kom sedan tillbaka 
under söndagen och vann i 
lätt D+ där också Hanna tog 
en tredjeplacering. 

Tuva-Lisa Carlsson vann 
inverkansridningen indivi-
duellt med Sunlight T och 
Frida Hansson på Knockbeg 
Little Bob avslutade täv-
lingsdagen med en andrapla-
cering i lätt B-klassen.

Från klubbens sida är man 
mycket glad över att det nu 
finns så många unga ryttare i 
klubben. 

– Det här ger ringar på 
vattnet. Det är viktigt att de 
som vill rida får möjlighet att 
vara med och utvecklas, var-
för vi också jobbar mycket 
tillsammans med SISU och 
Idrottslyftet. Ungdomarna är 
vår framtid! I laget har vi 
också en bra stämning, alla 
är med och peppar varandra 
och det är många som vill 
vara med, säger Therese 
Hansson lagledare och sty-
relsemedlem i DHsK.

Ing-Marie Norrman
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Dalslands Sparbank utökar nu satsningen på skogsbruk i Dalsland. 
Vi söker därför en skogsansvarig som vill bli en del av vårt team. 
Är du den vi söker?

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se
Sista ansökningsdag den 11 november 2018

Vill du jobba som skogsansvarig på 
Dalslands Sparbank?

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co

Fastighetsvisning
Dalskog

Visning: Lördag 13 oktober kl. 11.00-12.00

Skogsvägen 5 
Trevlig 1-plansvilla 
med 5 rok. 
Fristående garage. 
Tomt 776 m2.

Öppet anbud med fri 
prövningsrätt 

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

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 SKÄNKESBYTESKÖPES

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

 KÖPES
Havre 
Leverans Åsebrokvarn. Tel. 
0521-360 48.

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

Steneby pastorat söker
KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSCHEF 100 %
Vi söker en kyrkogårds- och fastighetschef till vårt arbetslag.

Du som är intresserad är välkommen med Din 
ansökan senast 2018-11-05 till:
Steneby pastorat, Kallkällevägen 5a, 666 94 Dals Långed

Vid frågor ring gärna:
Kyrkorådets ordf. Sven Pettersson t. 070-359 37 33
T.f. kyrkoherde Lena Hildén t. 072-212 71 68

STENEBY PASTORAT

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Sammet

Längder 2-p 399:-       MV 129:-/m

Lampskärm 79:-          Kuddfodral 79:-

Gardinstänger 99:-
Möbeltyg 60-150:-/m 

Galon 80:-/m 

Linnelook MV 40:-/m 
Öljettlängder 2-p 299:-  Kappa 40:-/m

Enfärgad trikå 85:-/m 

300 mönster på trikå!
Barn- & vuxenmönster

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

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

UTHYRES

Hela 127 personer gick sönda-
gens promenad i ett strålande 
väder. Rätt rad: 1. 1 Lovön; 
2. X  Bly, 3. 2 Blåklocka, 4. 2 
Vivaldi, 5. Dragon, 6. 1 Skräck 
och mystik, 7. 2 Kokande vat-
ten och ånga, 8. 1  Ett husgeråd 

att förvara skedar i, 9. X An-
dromeda, 10. 1 Hawaiska, 11. 
1 Ingo-läsk, 12. 1 Stadskär-
nan. Barnfrågor: 1. X Tre 
sidor, 2. 2 Pyramider, 3. 1 Rött 
och blått, 4. X Honung, 5. 2 
Öknen, 6. 1 Valen, 7. 2 Atlas, 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 7/10
8. X Termometer, 9. 2 En 
kronna, 10. 1 Pingvin, 11. 1 
Lasagne, 12. 2 Antarktis. Ut-
slagsfråga: 77 knappar 1 
Göran Eriksson 60 st, 2 Chris-
tina Jacobsson 55st, 2 Ann-
Marie Eriksson 55 st. Extra 
vinnare: Margareta Östlund, 
Fredrik Dahl ?, Emma Fran-
zen, Mattias Axelsson. Barn-
vinnare: Ludvig, William 
Karlsson, Wilhelm Anders-
son, Lova Olesen, Charlie 
Camlöf.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

FOTBOLL 
En tung säsong avslutades i 
moll för Frändefors. Hemma 
mot Ellenö IK höll båda la-
gen länge nollan, men Ellenö 
lyckades till slut få hål på 
Frändefors. I matchminut 81 
gjorde gästernas lagkapten 

Sebastian Angmyr 1-0 och så 
slutade även matchen. Frän-
defors missade därmed chan-
sen att gå om just Ellenö i 
tabellen, men landar nu näst 
sist i division 5 Dalsland, 
fyra poäng bakom Fengers-
fors som åker ur serien.

HANDBOLL 
För tredje gången slutade 
matchen mellan Melleruds 
HK och Bjurslätts IF med 
kryss. Lagen möttes redan 
förra året i division 5 och var 
de två lag som avancerade till 

division 4. Mellerud är ännu 
obesegrade som handbolls-
klubb, förra säsongen inräk-
nad och nu vill man fortsätta 
den sviten när man till helgen 
tar emot Särökometerna i 
Rådahallen.

Sent mål sänkte Frändefors
SLUTRESULTAT

Frändefors IF 
– Ellenö IK

0-1 (0-0)
Division 5 Dalsland

Starkt kryss av MHK SLUTRESULTAT
Bjurslätts IF –
Melleruds HK

20-20
Div. 4 Västsvenska
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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 

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 

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-
ServiceStefan   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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24GLASMÄSTERIET

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.41 - 13 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. 41 – 13 oktober

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Fråga Lund
10.55 Vår tid är nu
11.55 Tjejernas dag
12.05 Selams stil
12.25 Drottningens slott
13.10 Idas skilda världar
13.40 Svenska nyheter
14.10 Det stora racet
15.00 Matiné: De stora träden
16.30 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 Sarah's sound of musicals
21.30 Världens sämsta indier
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00 Våga snacka
23.15 Rapport
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Vad hände sen?
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 Hemma hos arkitekten
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Deutschland 83
23.00 Vetenskapens värld
00.00 Bergmans video
00.45 Plus
01.15 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 DC-3:an i Sandefjord
17.15 Sånger för ett längre 
 liv
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.00 Strapatser i Papua Nya 
 Guinea
20.00 Ryssland med Simon Reeve
21.00 Språknyheterna
21.30 Seriestart: Framtidens 
 digitala värld
22.25 Shapeshifters
23.25 Stilla havets hemligheter

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Helt historiskt
21.00 Sarah’s sound of musicals
  - syntolkat
21.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Billions
23.55 Korrespondenterna
00.25 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat
01.25	 Springfloden	-	syntolkat
02.10 Duellen - syntolkat

05.20 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.25 Jims värld
08.55 Kung av Queens
09.25 Brooklyn nine nine
09.55 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 Spy
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.20 2 1/2 män
03.40 Brooklyn nine nine
04.05 Family guy
04.50 American dad

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 Dröm-
 vinsten
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 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Drömyrke: veterinär
10.55 Det stora racet
11.45 Alla för en
12.45 Uppdrag granskning
13.45 Tjejer gör lumpen
14.15 Robins
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 Seriestart: Klimakteriet 
 - det ska hända dig med
21.00 Sändningsuppehåll
22.00 Opinion live
22.45 Idas skilda världar
23.15 Rapport
23.20 Vår tid är nu
00.20 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 Rövardotter
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Revolten
00.15 Babel
01.15 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Språknyheterna
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Till fots över Kaukasus
19.05 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.05 Seriestart: Världen 1968
21.00 Stilla havets hemligheter
21.50 Historiens farligaste 
 rovdjur
22.40 Shapeshifters

20.00 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat
21.00 Klimakteriet - det ska 
 hända dig med
  - teckenspråkstolkat
21.00 Sändningsuppehåll
22.00 Robins
22.30 Den andre sonen
00.10 Hårt arbete - kova työ
00.40 Vad hände sen?
01.10 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat
02.10 Vår tid är nu 
 - teckenspråkstolkat

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 Johnny English reborn
23.05 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 2 1/2 män
03.15 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 Studio: UEFA Nations 
 League
20.40 Fotboll: Ryssland–Sverige
21.35 Studio: UEFA Nations 
 League
21.45 Fotboll: Ryssland–Sverige
22.45 Studio: UEFA Nations 
 League
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Idas skilda världar
10.25 Salongen
11.10 Timjan, tupp & tårta
12.10 Duellen
13.10 Det stora racet
14.10 Opinion live
14.55 Klimakteriet - det ska 
 hända dig med
14.55 Sändningsuppehåll
15.55 Vem vet mest?
16.40 Seriestart: Enkel resa till 
 Korfu
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 Alla för en
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Shetland
23.30 Rapport
23.35 Grotescos sju mästerverk
00.05	 Springfloden
00.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
19.30 Förväxlingen
20.00 Nationalmuseum – ljuset 
 återvänder
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Grand Hotel
23.20 Flykten från Anderna
23.25 Deutschland 83
00.10 Meningen med livet
00.40 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Seriestart: Dofternas
  universum
17.35 Framtidens digitala värld
18.30 Guld på godset
19.30 Kärlek från början till slut
20.00 Seriestart: Spring dig 
 lyckligare
21.00	 Den	förbjudna	floden
21.50 Udda platser i världen
22.40 Sånger för ett längre liv

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Salongen
21.45 Tjejer gör lumpen
22.15 Au pair i Kanada
22.45 Helt historiskt
23.15 Uppdrag granskning
00.15 Engelska Antikrundan: 
00.45 Drömyrke: veterinär
01.15 Arbogafallet 
 - teckenspråkstolkat
01.45 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 Get hard
01.20 Rocky 3
03.25 Drunk wedding

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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	 Tattoo	fixers
21.00 Taken
22.00 Bullet to the head
23.50 Simpsons
00.50 Family guy
01.50 American dad
02.40 Nattsändningar

06.00 Fråga doktorn
06.45 Klimakteriet - det 
 ska hända dig med
07.45 Opinion live
08.30 Uppdrag granskning
09.30 Go'kväll
10.15 Drömyrke: veterinär
10.45 Allt för Sverige
11.45 Enkel resa till Korfu
12.35 Det stora racet
13.25 Sarah's sound of musicals
13.55 Världens sämsta indier
14.25 Svenska nyheter
14.55 Skavlan
15.55 The Split
16.50 Vår tid är nu
17.50 Helgmålsringning
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 Rapport
22.30 Lördagsbio
00.20	 Nattfilm:	Itsi	Bitsi!
04.55 Au pair i Kanada

08.15 Min squad XL - romani
08.45 Hårt arbete - kova työ
09.15 Jakttid
09.45 Engelska Antikrundan
10.15 Förväxlingen
12.45 Radiohjälpen i Guatemala: 
 12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Rövardotter
15.50 Sverige idag
16.15 Plus
16.45 Världens natur: Planet 
 Earth 2
17.45 Svenska dialektmysterier
18.15 Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.05 Den obesegrade kvinnlig-
	 heten	-	en	film	om	Gun	
 Bergman
20.10 Kulturstudion
20.15 Trolösa
22.45 Kulturstudion
22.50 Falsk identitet
23.45 Hemma hos arkitekten
00.15 Vad hände sen?
00.45 Korrespondenterna
01.15 Helt historiskt
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Vinterliv
15.05 Dofternas universum
15.35 Sånger för ett längre liv
16.35 Udda platser i världen
17.25	 Den	förbjudna	floden
18.15 Ryssland med Simon Reeve
19.15 Framtidens digitala värld
20.10 Till fots över Kaukasus
21.00 Historiens farligaste 
 rovdjur
21.50 Historiens onda män
22.40 Dokument utifrån: Världen 
 enligt Xi
23.40 Världen 1968

20.05 Duellen - syntolkat
21.05 Det stora racet
21.55 Svenska nyheter
22.25 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
23.10 Liberty
00.10 Skavlan
01.10 Tjejer gör lumpen
01.40 Alla för en - syntolkat

05.00 American dad
05.20 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Frasier
07.35 Grimm
08.20 Amazing race
09.10 Cooper Barrett's guide to 
surviving life
10.10 First Impressions
10.40 Chevaleresk
11.10 Ink master USA
12.15 Familjen Flinta i Viva Rock 
Vegas
14.00 NCIS: Los Angeles
16.55 Last man on earth
17.55 Nu blåser vi snuten igen
20.00 Lethal weapon
21.00 The happening
22.55 Spy
01.20 Veni vidi vici
02.10 The Andromeda strain

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
13.30 Idol 2018 – resultatshow
14.00 Idol extra
14.30 Ishockey: Djurgården
 –Timrå
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 Black mass
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Black mass, forts
00.05 Fading gigolo
02.05 Force of execution
04.15 Vad blir det för mat

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
05.25 Strömsö
05.55 Sverige!
06.25 Timjan, tupp & tårta
07.25 Fråga Lund
08.25 Vem vet mest?
09.10 Trolösa
11.40 Duellen
12.40 Radiohjälpen i Guatemala: 
 Utbildning för en bättre framtid
12.45 Sportstudion
13.00 Motor: VM rallycross
15.00 Sportstudion
15.30 Fotboll: Damallsvenskan
17.30 Sportstudion
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00	 Springfloden
21.45 Arbogafallet
22.15 Salongen
23.00 Rapport
23.05 Au pair i Kanada
23.35 Mord och inga visor
00.20 Nattsändningar

08.40 Sverige idag
09.00 Hundraårskåken
09.30 Meningen med livet
10.00 Gudstjänst
10.45 Hemma hos arkitekten
11.15 Svenska dialektmysterier
11.45 Nationalmuseum – ljuset åter-
 vänder
12.45 Den obesegrade kvinnligheten 
	 -	en	film	om	Gun	Bergman
13.55 Flykten från Anderna
14.00 Ridsport: Världscupen hoppning
16.00 Rapport
16.05 Ridsport: Världscupen hoppning
16.30	 Byggnadsvårdarna
16.40 Sverige idag
17.00	 Katjas	sverigefinska	historia
17.16	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.2 5El internado
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 Varför slaveri: Hemhjälp i helvetet
23.00 Gudstjänst
23.45 Rövardotter
00.45 Happy

09.00 UR Samtiden
15.00 Språknyheterna
15.30 Spring dig lyckligare
16.30 Guld på godset
17.30 Ryssland med Simon Reeve
18.30	 Dox:	Delfinmannen
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Stilla havets hemligheter
21.00 Renar och norrsken
21.55 Till fots över Kaukasus
22.40 Språknyheterna
23.10 Shapeshifters
00.10 Sånger för ett längre liv

20.00 Vem vet mest?
20.40 Selams stil
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
22.15 Sverige!
22.45 Strömsö
23.15 Klimakteriet - det ska hända dig 
 med - teckenspråkstolkat
23.15 Sändningsuppehåll
00.15 Duellen - syntolkat
01.15 Sarah’s sound of musicals - syntolkat
01.45 Vår tid är nu - syntolkat

05.25 Vad blir det för mat
05.55 Hela England bakar
07.00	 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55	 Bonde	söker	fru
13.55	 Biggest	loser	VIP
14.55 Kockarnas kamp
15.55 Hela Sverige bakar
16.55 Det stora familjeäventyret
17.55 Keno
18.00	 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30	 Bingolotto,	forts
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Cellisten
00.10 Maria Wern
01.10 Gråzon
02.10	 Brottsjournalen
03.10 Flags of our fathers

05.25 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Frasier
07.35 Grimm
08.25 Familjen Flinta i Viva Rock Vegas
10.10	 First	Impressions
10.40 Last man on earth
11.45 Nu blåser vi snuten igen
13.50	 NCIS:	Los	Angeles
15.4 0En snut på hugget 2
17.30 Simpsons
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
00.50 Will & Grace
01.45 American dad
02.35	 Cooper	Barrett's	guide	to	
 surviving life
03.20 Amazing race
04.05	 Battle	creek
04.50 Married

06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55	 Bete	och	krok
10.05 Sverige!
10.35 Våga snacka
10.50 Sportspegeln
11.20 Duellen
12.20 Svenska nyheter
12.50 Robins
13.20 Salongen
14.05 Allt för Sverige
15.05	Matiné:	Bara	en	kypare
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med:
  Veronica Maggio
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 Seriestart: Första dejten
22.00 Seriestart: Ord mot ord
22.50 Seriestart: Dilan och Moa
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Katjas	sverigefinska	historia
08.16	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.25 El internado
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00	 Byggnadsvårdarna
17.10 Flykten från Anderna
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	 Varför	slaveri:	Barn	till	salu
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vad hände sen?
22.50 När ingen skrattar
00.20 Agenda
01.05 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Grisar på vandring
17.05 Språknyheterna
17.35 Spring dig lyckligare
18.35	 Den	förbjudna	floden
19.25 Pompeji - livet före döden
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Dofternas universum
22.30 Kärlek från början till slut
23.00 Renar och norrsken
23.55 Historiens onda män

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Agenda - teckenspråkstolkat
23.15 Allt för Sverige
00.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
01.00 Grotescos sju mästerverk
01.30	 Babel
02.30 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat
03.00 Alla för en - 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
17.55 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
00.55	 Brottskod:	Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

05.15 Married
05.35 Frasier
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	 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
02.50 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Veronica Maggio
11.00 Första dejten
12.00 Kampen om livet
12.30 Lärlabbet
13.00 Au pair i Kanada
13.30 Timjan, tupp & tårta
14.30 Vår tid är nu
15.30	Matiné:	I	dödens	väntrum
17.00 Docstop: Saara Aalto
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	 Seriestart:	Bästa	dieten
22.00 Varför slaveri: Amerikas förenta 
 slavar
23.00 Rapport
23.05 Robins
23.35 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Radiohjälpen i Guatemala: 
 Utbildning för en bättre framtid
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 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 Nationalmuseum – ljuset återvänder
00.15 Engelska Antikrundan
01.15 Hårt arbete - kova työ
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Svenska dialektmysterier

14.00 UR Samtiden
17.00 Elbil för barn
17.05 Framtidens digitala värld
17.55 Renar och norrsken
18.50 Historiens farligaste rovdjur
19.40 Kärlek från början till slut
20.10 Historiens onda män
21.00 Varför slaveri: Hemhjälp i helvetet
22.00 Udda platser i världen
22.50 Spring dig lyckligare
23.50 Världen 1968

20.00	 Ishockey:	CHL
21.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
22.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
23.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
00.00 Deutschland 83
00.45 Jakttid
01.15 Hundraårskåken
01.45 Min squad XL - romani
02.15 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
02.45 Timjan, tupp & tårta - teckentolkat

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

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.20 Community
06.50 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	 That's	my	boy
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.15 Scrubs
03.05 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Tisdag 16/10 kl. 17.00-18.00Nyinkommet!

Mellerud / Dalskog / Krokusvägen 12
Välkommen till en trevlig och mycket välskött 1-plans villa med källare och dubbelgarage belägen i centrala Dalskog.  Välskött tomt som 
angränsar till vackra omgivningar och närhet till Kabbosjön. 4 rok. Boyta: 117 kvm. Tomtareal: 1 474 kvm. Pris: 950 000:-

Nyinkommet! Visning: Torsdag 11/10 kl. 17.00-18.45

Mellerud / Fagerlid / Storgatan 66D
Populär bostadsrätt med egen altan i västerläge. Parkeringsplats direkt utanför lägenheten. 3 rok. Boyta: 81 kvm. Månadsavgift 5.123:- 
inkl. värme, VA och kabeltv. Pris: 750 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

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

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

BÄCKEFORS – Björtveten 16
Byggnad med möjligheter. 1.750  kvm. Tomt 19.050 
kvm. Produktionslokaler 1.530 kvm, delvis uthyrt, 
lokalerna  kan anpassas. Idag finns bilverkstad, lager 
och affärslokal. Förråd i separat lokal. Kontor 220 kvm.

Pris: 1 900 000 kr

HÅVERUD – Bäcken 11
Välskött 1,5 plans villa med sjöutsikt. 5 rok varav 3 
sovrum. Boa 95/60 kvm. Tomt 1790 kvm. Välskött 
trädgård,förråd och garage. Utsikt mot Håveruds 
akvedukt och ca 50 m till badbrygga.

Pris: 895 000 kr

SÅ
LD

!
Visning: Torsd 11/10 kl. 16

30

-17

30
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

gräsklippare Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

grästrimrar

Nyrenoverat Bed & Breakfast 
och sex lägenheter klara

Det ljusa köket i visningslägenheten.

Åtta nyrenoverade B&B-
rum samt sex fräscha 
lägenheter står klara vid 
Melleruds GK i Sunnanå. 
Det är Melleruds Golf-
fastigheter i Mellerud AB 
som gjort en storsatsning 
på området.
Nu står åtta totalrenoverade 
rum klara vid Melleruds 
GK:s Bed & Breakfast. Det 
handlar om sex dubbelrum 
och två enkelrum, med ho-
tellstandard. Ett enkelrum i 
entréplan är dessutom till-
gänglighetsanpassat. Fru-
kosten intas i det fräscha 
klubbrummet där man även 
hittar klubbens reception.

– Vi har redan haft gäster, 
förra helgen bodde 14 perso-
ner här. Efterfrågan är stor på 
den här typen av boende. 
Restaurangen serverar lunch 
året runt och det går att för-
boka mat som sätts i ett vär-
meskåp. Vi ska även sätta 
ihop greenfeepaket med bo-
ende, säger klubbchefen Pär 
Söderlund.

– Vi vill ju få igång klub-

ben. Under säsong vill vi få 
hit golfgäster och övrig tid 
satsar vi på att få snurr på 
boendet. Men det tar tid att 
etablera sig, säger Jörgen 
Pettersson, fastighetsansva-
rig på Golffastigheter i Mel-
lerud AB.

Renoveringen av annexet 
har dragit ut på tiden då den 
gamla fastigheten från 1901 
var både sned och vind. Ett 
fräscht omklädningsrum står 
också klart liksom en kansli-
del med kontor.

Permanent boende
Inte nog med det. Dessutom 
står sex helrenoverade lägen-
heter klara för permanent 
uthyrning i den ”svängda” 
herrgårdsliknande fastighe-
ten. Lägenheterna är i två 
plan och mäter 121 kvadrat-
meter. En av dem är en möb-
lerad visningslägenhet.

De nya ägarna har gjort en 
storsatsning och blåst ut all-
ting i lägenheterna, bara 
stommen var kvar. Så allt är 
nytt från golv till tak, såsom 
kök, vitvaror, nykaklade 

badrum, vattenburen golv-
värme och panna med mera. 
Altanen i trä mäter hela 30 
kvadratmeter. Fasaden ut-
vändigt är nymålad och taken 
tvättade.

– Två lägenheter är redan 
uthyrda, trots att vi inte 
marknadsfört dem aktivt 
ännu. Nu pågår arbetet med 
de sex lägenheterna i huset 
intill, de ligger på 98 kvadrat-
meter. Vi räknar med att de 
ska stå klara i månadsskiftet 
december – januari, berättar 
Jörgen Pettersson.

Kallhyran på de större lä-
genheterna ligger på 7 995 
kronor och för de mindre  
7 495 kronor.

Lyrisk hyresgäst
Christina Hagman, Åsens-
bruk,  är en av de nya hyres-
gästerna och flyttar in lagom 
till månadsskiftet oktober – 
november.

– Jag bara älskar lägenhe-
ten! Den är så ljus och fräsch, 
jag fick en underbar känsla 
när jag såg den första gången. 
Det är fasade lister i golv och 

Klubbchefen Pär Söderlund visar ett av de nyrenoverade B&B-rummen.

Här syns de rymliga altanerna på cirka 30 kvadratmeter.Sex lägenheter står klara för uthyrning permanent. En visningslägenhet är möblerad, här syns Jörgen Pet-
tersson, fastighetsansvarig på Golffastigheter i Mellerud AB.

Det stora sovrummet med hänförande utsikt över golfbanan.

Nytt datacenter etableras i Åsensbruk

Jesper Andersson och Tony Eriksson, Viconia IT AB, står bakom sats-
ningen på ett datacenter i Åsensbruk. Foto: Privat.

Viconia IT AB har tecknat 
hyresavtal med Håfre-
ströms Företagspark i 
Åsensbruk för etablering 
av ett datacenter i före-
tagsparkens lokaler. 
Avsikten är att bygga upp en 
verksamhet som levererar 
drift, molntjänster samt co-
location för företag och orga-
nisationer. Arbetet med data-
hallarna påbörjades under 
hösten och man räknar med 
att första hallen ska stå färdig 
innan årets slut. 

Vid full utbyggnad av de 
geografiskt avskilda hallarna 
räknar man med att kunna 

sysselsätta upp emot tio till 
tolv personer för drift dygnet 
runt sju dagar i veckan och 
tillkommande kringtjänster. 

När första hallen står klar 
handlar det om en till två 
arbetstillfällen.

– Vi på Viconia IT AB är 
mycket nöjda över att ha 
undertecknat hyresavtalet 
vilket möjliggör leverans av 
närproducerad IT för företag 
och organisationer, men 
även för att ytterligare stärka 
upp IT-kompetensen i regio-
nen. Här finns en mycket 
tillförlitlig kraftförsörjning 
och ihop med nya fiberan-
slutningar skapar det möjlig-

heter att leverera förstklas-
siga IT-miljöer gällande 
tillgänglighet och tillförlit-
lighet. Det nya datacentret 
kommer gå under namnet 
DCD – DataCenter Dalsland, 
säger Jesper Andersson.

– I samband med etable-
ringen jobbar vi även med att 
få igång ett IT-kluster för att 
främja samverkan mellan 
närliggande IT-kompetenser 
och företag i regionen, tilläg-
ger Tony Eriksson.

– Det känns bra, etable-
ringen tyder på att IT-företag 
inser att vi har bra förutsätt-
ningar för dem när det gäller 
stabil elkraft och fiber, kon-

staterar Christer Olsson, 
Håfreströms Företagspark.

Viconia IT AB, som star-
tade 15 september 2017, är 
ett företag som levererar IT-
lösningar, drift och support åt 
företag och organisationer. 
Personalen har lång erfaren-
het av drift av datacenter och 
har bland annat ansvarat för 
driftmiljön för några av Sve-
riges mest samhällsviktiga 
och trafikerade webbplatser.

Viconia IT:s kontor kom-
mer även i fortsättningen att 
vara beläget i Företagshuset 
i Mellerud.

Detta är tredje företaget 
som etablerar sig i företags-

parken i år. LB-Lux of Swe-
den är igång med sin verk-
samhet i Åsensbruk, medan 
Seabird Data Services AB är 

i uppstartsfasen. Seabirds 
etablering innebär syssel-
sättning för 13-14 personer.

 

tak och spotlights i trappan 
och i hallen uppe. Jättefint, 
säger hon leende.

Golfklubben och fastig-
hetsbolaget samarbetar kring 
de olika boendealtenativen 
på området. Klubben ansva-
rar för fastighetsförvalt-
ningen och skötseln av ute-
miljön.

På gång är att bygga parke-
ringplatser för lägenhetsin-
nehavarna i änden av det 
svängda huset. Där ska fast-
ighetsbolaget också bygga 
förråd, ett per lägenhet.

Står väl rustade
– Vi står väl rustade för nästa 
säsong. Vi hoppas på cirka  
1 500 greenfeegäster i år, 
men den här klubben bör ha 
minst 3 000 greenfeegäster. 
Idag är vi cirka 230 medlem-
mar, men det behövs minst 
400, konstaterar Pär Söder-
lund.

Klubben fokuserar på 
medlemsrekrytering och att 
skapa organisation i klubben, 
att få fler att arbeta aktivt. 
Målet är att stå på egna ben 
och det fungerar inte med 
endast drygt 200 medlem-
mar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se




