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RÄTT MATERIAL
RÄTT KUNSKAP
RÄTT TJÄNSTER
RÄTT ATTITYD
Vi strävar efter att förenkla  
för dig i dina byggprojekt

SILVA HEADLAMP 
CROSS TRAIL 5

ord. pris 999:
799:

Lys upp höstmörkret

Löparpannlampa med låg vikt,
lång batteritid, 500 lumen och 
130 m räckvidd.

Lyckad tävling i ny lokal

Kroppefjälls judosektion har invigt sin nya träningslokal på Kroppefjälls anläggning. Nu kan mattan ligga framme hela tiden, en stor fördel för 
medlemmarna. Förra helgen anordnades en deltävling i Bohus-Dal cup här, dessutom hölls ett läger. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 11 –

Mellerudsmässan
Läs vår tolvsidiga mässtidning. Till helgen an-
ordnas Mellerudsmässan, två heldagar i Råda-
hallen där företag, föreningar och organisationer 
visar upp sina verksamheter för allmänheten. 
Det utlovas också modevisning och tävlingar. – Sidan 5 –

Ny restaurang
Det har öppnats en ny restaurang på Nuntorp 
med namnet Nuntorps Gårds Bistro. Bolaget 
har startats av makarna Anna och Richard Jo-
hansson samt kocken Morgan Borgström. 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 42

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 1-2,2 kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 42

Veganfärs
Naturli, kyld, 400 g, jfr-pris 62,50/kg.

5:-
Laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, färsk, i tråg,
400 g, jfr-pris 174,88/kg.

15:-
för Bonuskunder

/st

Prosciutto Crudo
Garant, 80 g, jfr-pris 187,50/kg.

Bärry
Flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 42

4995
 

/kg

 25:-
för Bonuskunder

/st

6995
för Bonuskunder

/st

Gurka
Sverige, klass, jfr-pris 30,08/kg.

10:-
 

/st
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ÅRSFEST
i Erikstads bygdegård 
Fredag 2 nov. kl. 19 
Buffé, prisutdelning & 

underhållning  
200:- 

Hjärtligt välkomna!

Anm. till Monica på kansliet
Sista anm.dag 26/10 

Telefon: 0521-360-26 
info@asebroif.se
www.asebroif.se

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 7.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 18/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 11.200:- - 59 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGOBolstad
Prästgård
Onsdag 24 okt. kl. 19
Jan G Andersson,  

Troneberg visar filmen:
”Gamla hus som  

intresse”
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Venom
Onsdag 17/10 kl. 19.00 (2D)

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 53 min

Lyrro
Söndag 21/10 kl. 19.00

Onsdag 24/10 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 28 min

Kommande filmer

Halvdan Viking (Sv.text)

Lördag 27/10 kl. 16.00

Söndag 28/10 kl. 16.00

Barntillåten Biljettpris 80 kr

1 tim. 31 min

Girl in the Spider´s Web
Söndag 28/10 kl. 19.00

Onsdag 7/11 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 01 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

7 år    2 tim 14 min 
Pris 80:-

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

    

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Söndag 28 oktober kl. 17.00 
Trubaduren Lennart Andersson, Frändefors 

underhåller med sång och musik
Entré 50:- inkl. servering   Lotteri

Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Alla är hjärtligt välkomna!
IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV

Konsert för 
Världens Barn

med Kulturskolans 
ensembler, kör 
och solister
Onsdag 24 oktober kl. 18.00 
Kulturbruket på Dal
Mycket musikglädje utlovas!

Frivilligt utträde som går till 
Radiohjälpens insamling 

Välkomna!

Mellerud och Kroppefjälls 
rödakorskretsar säljer kaffe före 
konserten mellan 17,15 - 18:00

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 17/10 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Sön 21/10 15.00 Söndagsgudstjänst i Erikstads Bygdegård, 
  Lars-Åke Petersson. Bolstads barnkör. Kyrkfika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 17/10 12.00 Andakt i kyrkans Hus, därefter lunch. 
  (Anmälningstiden har gått ut)
Tor 18/10 10.00 Morgonmässa och Kafe´kom in i Kyrkans Hus,
  Daniel Westin.
Tor 18/10 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. En 
  ensemble ur Järns sångkör under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Sön 21/10  08.30 Frukost i Kyrkans Hus. Sång: Sara Kanyinda.
Sön 21/10  09.30 Söndagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Sång: Sara Kanyinda.
Mån 22/10  19.00 ”Brånasmens 200-årsdag” ett födelsedagskalas i 
  Kyrkans Hus. Medverkande: Stellan Johansson 
  och Kören Morgonstund under ledning av 
  Anders Fredriksson. Andakt: Pär-Åke
  Henriksson. Anordnas i samverkan med 
  Melleruds kommun och Melleruds Hembygds-
  förening. Fika.
Tis 23/10 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin
Tis 2310 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson
Tis 23/10 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 24/10 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Om Johan Olof 
  Wallin ” Davids Harpan i Norden. En av 
  Sveriges största psalmsångare genom tiderna.
  Daniel Westin sjunger för oss och med oss.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 21/10 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17/10 12.15  Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.
Sön 21/10 18.00 Söndagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Lars-Åke Petersson. Örs kyrkokör. 
Tor 25/10 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel 
  Westin. Örs barnkör. Utdelning av Barnens 
  Bibel till Örs församlings 5-åringar. Tema: 
  Allhelgona. Tacobuffe i Stakelund.
  Anmälan Exp Tel:362 00.

17 oktober – 24 oktober 2018
21:e söndagen efter Trefaldighet
”Samhällsansvar”

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

Lör 17/11 8.00  Årets Julmarknadsresa från Kyrkans Hus. 
Vi reser till trivsamma Julmarknaden i Sandhem mellan 
Falköping och Jönköping. Vi besöker en fin och sevärd kyrka 
på vägen ner. Tag med förmiddagsfikakorg. I priset ingår 
bussresa, inträde och lunch: 395:-. Anmälan till pastorsexp tel: 
0530-362 00. Begränsat antal platser (45).

Besök av distriktsguvenör 

Christer Liljenberg 

Rotary
Mellerud

Måndag 22/10 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Söndagscafé

Knuthuset Dalbergså
Söndag 21 okt. kl. 15

00

Sång – musikunderhållning

 Tveta Trion

Inträde 100:- 
Kaffe o smörgås i pausen

Välkomna!

Knuthusets kamratförening

Tjejkväll
Lördag 10 november kl 17.00

i Gestads bygdegård

Välkomna!
Arr: Gestad bygdegårdsförening & Gestad LRF

Mingel bland många utställare, 
modevisning, Bh-skola mm
Biljetter 150:-  070-835 76 16

Torget, Mellerud • Tisdag 9 oktober 

Bananbakelse
2-pack 40:-

Torget, Mellerud • Tisdag 20 november

Torget, Mellerud • Tisdag 6 november

20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 23 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 4 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack 40:-

Bananbakelse
2-pack 40:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Välkomna till årets 

Ljus- & Lyktaftonen

18 okt.  kl.1600-2000

 DEN ALLTID SÅ POPULÄRA

Annas Design
Blomsterbutiken på landet

Torsdag 
Välkommen till 

höstens mysigaste 

kväll

Vi tänder massor 
av ljus, lyktor, 
marschaller, facklor 
i hela Annas Design 
och bjuder på glögg

kl. 1600-2000

20%
 rabatt på allt i butiken

STOR, STOR
sortering på  

gravsmyckning,

gravdekorationer,

hjärtan, kransar, 
ljung, ljus m.m

Kraftig fin ljung

19:-

Kvällens kanonerbjudande

Varmt välkomna 
Louise & Ewa

Härlig höstig 
soppa serveras 
på loftet

Kaffe & hembakat

0530-300 51 
0738-36 52 45

Sväng av från E45 (strax norr om Mellerud) 
mot Håverud. Efter ca 8 km ligger 
Annas Design på vänster sida

Jul på Baldersnäs
Välkommen till
19–21 oktober

STOR MATBOD med massor av småskaliga mattillverkare som 
erbjuder julbordets alla tänkbara läckerheter.

Öppet: Fre–lör 10–18, sön 10–16  
Entré Vuxna 80:- Barn under 12 år gratis 

i målsmans sällskap. Fri parkering.  
Vägbeskrivning: Baldersnäs ligger ca  

1 mil söder om Bengtsfors.
Info: 070-766 68 73 

www.svenska-slottsmassor.se

Välkommen till Dalslands största julmässa!
Handla julklappar direkt av hantverkarna. 60 av Sveriges  

skickligaste keramiker, vävare, halmslöjdare, träslöjdare m.fl. 
Café med hembakat bröd. 

    

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Gravsmyckningar 
och ljung

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

FISKBILEN

till lägsta dagspris

Nykokta havskräftor Helt kg 169:-
Nykokt krabba  1 st=69:- 2 st=120:-

99:- 

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

Färska räkor

Lördag 20/10  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Tjejkväll i Gestad

Gjutna julprydnader av Therese Johansson kommer att finnas med på 
tjejkvällen. Foto: Privat.

Visafton i kyrkan

Söndagscafé 
med Tveta Trion

Tveta Trion från Tveta utanför Säffle står för underhållningen.

På söndag 21 oktober anord-
nas åter igen söndagscafé i 
Knuthuset i Dalbergså. För 
underhållningen denna sön-
dag står Tveta Trion, ett gäng 
från Säffle som började spela 
tillsammans på 1990-talet. 

De spelar och sjunger gamla 
och nya låtar genom åren.

Det kommer att bli musik 
för oss som lyssnat på Tio i 
Topp och Svensktoppen med 
mera. I pausen serveras kaffe 
och smörgås.

Nästa lördag kommer 
Carro Anderberg Trio till 
Bolstad för en visafton i 
kyrkan. 
Carro frilansar som sånger-
ska med eget band, men job-
bar även halvtid på kultur-
skolan i Mellerud. 

Hon skriver eget material 
där hon vill beröra och lämna 
avtryck hos sin publik. Carro 
bor i Dals-Rostock med sin 
familj, man och två barn.

Bandet, som bildades för 
några år sedan, har snabbt 
blivit omtyckt lokalt då de 

haft välbesökta spelningar.
Denna gång har bandet 

krympt till en trio och de 
andra medlemmarna är Pet-
ter Olsson på gitarr och stäm-
sång och Tommy Christersen 
på piano.

Det ryktas om en skivin-
spelning någonn gång under 
nästa år, men det återstår att 
se om det blir så.

Bandet har bland annat 
synts och hörts på Kanalyran 
och Upperud 9:9, men skall 
nu besöka Bolstad kyrka där 
det efter konserten blir ming-
elfika i kyrkan.

Lördag 10 november 
anordnar Gestad bygde-
gårdsförening och Gestad 
LRF tjejkväll med rosa 
tema i Gestad bygdegård.
En helkväll i ett rosa tecken 
utlovas, i inbjudan står ett 
önskemål om att alla som 
kommer helst ska bära något 
rosa. Till och med drinkarna 
är rosafärgade!

Det är fyra år sedan en 
liknande tjejkväll arrangera-
des i bygdegården. Det blev 
slutsålt och efterfrågan på en 
uppföljning är stor.

Arbetsgruppen består av 
Alma Håkansson, Marie Ro-
bertsson, Carina Håkansson 
och Nanna Håkansson.

– Det har varit lätt att få 
ihop utställare och det blir 
också modevisning med mo-
deller från Gestad som visar 
kläder från Mode for You, 
berättar Marie Robertsson.

Ett knippe spännande ut-
ställare erbjuder allt från 
underkläder, hälsoprodukter 
och kryddor till blommor, 
inredning, egentillverkade 
julprydnader, smycken, 
trygghetslarm, sminkpro-
dukter och kläder.

Det blir också smakprover 
av mat och en fiskdamm för 
tjejer med minst sagt spän-
nande priser. Susann Dahl-
qvist håller i en bh-skola.

En mingelfotograf finns på 
plats för den som vill bli fö-
revigad.

Alvas café erbjuder lättare 
förtäring och fika. I baren 
serverar bartendern rosa 
drinkar.

Det finns ett begränsat an-
tal biljetter.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vreeswijks mest
älskade låtar

Frändeforsbördiga Erica Larsson.

Kung Kaktus, ett band från Trollhättan.

I snart 20 år har trollhät-
tebandet Kung Kaktus 
tolkat och spelat Cornelis 
Vreeswijks musik under 
bejublade föreställningar 
runt om i landet. 
Nu gör de gemensam sak 
med frändeforsbördiga sång-
erskan Erica Larsson och 
gästar Kulturbruket på Dal 
med Cornelis musik på fre-
dagen den 26 oktober.

Det blir allt från de mest 
kända visorna till mer okända 
nummer ur trubadurens stora 
visskatt och det blir musik 
från hela hans karriär.

Kung Kaktus består av 
Anders Jacobsson, sång och 
akustisk gitarr, Thomas 
Hultbrand, akustisk gitarr, 
Jimmy Högfeldt, klaviatur 

och sång, Mikael Tuved, bas, 
Bjarne Brolin, trummor och 
percussion.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal samt Tott Ljud & Nöjes-
produktion.

Weekend i Karlshamn

First Hotel Carlshamn 

���� i Blekinge
Mitt i landskapet, som kallas 
Sveriges trädgård och alldeles vid 
Blekinges vackra skärgård, ligger 
Karlshamn – som har massor av 
attraktioner att bjuda på. Med en 
skön belägenhet i centrum ligger 
ditt hotell, vars arkitektur avspeg-
lar det historiska hamnmagasin 
som tidigare låg på platsen. Idag 
finner du här ett modernt hotell 
med gammaldags charm och med 
komfortabel närhet till Karlshamns 
alla stora sevärdheter. Karlshamns 
praktfulla skärgård ger dig härliga 
möjligheter för skärgårdsturer och 
salta bad under sommaren samt 
fiske och strandpromenader under 
resten av året.

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe
• Fri Wi-Fi

Barnrabatt
1 barn 0-9 år 149:-. 
2 barn 10-12 år 60 % priset.
Extrasäng från 13 år 1.199:-
Max. 2 extrasängar per rum.

Ankomst: Torsdag, fredag 
och lördag t.o.m. 15/12 2018 
och 10/1-8/6 2019 samt valfri 
13/6-7/9 2019.

3 nätter 
1.899:- 

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 
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 42 

Senior

Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv. 
Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Böngryta.

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna 
morötter. 
Alt:  Rödbetsbiff. 

Fredag Stekt kyckling*, currysås, 
ris och gröna ärtor. 
Alt: Falafel. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 15/10: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 

Tisdag 16/10: Kalops med kokt potatis,  
blomkål och inlagda rödbetor.  
Dessert: Äppelkräm.  

Onsdag 17/10: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 18/10: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 19/10: Stekt kyckling med currysås,  
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 20/10: Fiskpudding med smörsås, 
kokt potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 21/10: Helstekt skivad kotlettrad 
med gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker 
och äppelmos. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 42
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.

Jan visar ny film
På onsdag kväll den 24 
oktober visar Jan G. An-
dersson, Troneberg film i 
Bolstad Prästgård. 
Denna gång är det en ny film 
som handlar om hans stora 
intresse för gamla hus. Fil-
men heter ”Gamla hus som 
intresse”. Jan G. Andersson 
har intresserat sig för gamla 
hus sedan barndomen. Ett 
intresse som han ärvt från sin 
far som byggde en sommar-
stuga på 1950-talet vid Dö-
pelseviken vid Sikhall i gam-
maldags timmerteknik.

Jan G. Andersson har ritat 
hus och gjort arkitektrit-
ningar sedan 50 år tillbaka. 
Det har blivit många hus som 
byggts och reparerats efter 
Jans ritningar. Mycket upp-
märksammade är de stora 
maskinhallar i gammaldags 
stil, numera fem till antalet, 
som uppförts på senare tid i 
Gestad. En av dessa maskin-
hallar finns på Häljeruds 
gårdsbageri. Den nya utställ-
ningshallen vid Råskogsstu-
gan i Brålanda är också Jan 
G. Anderssons verk.

Lyrro
BORTA BRA MEN HEM-
MA BÄST? Nej, det stäm-
mer nog inte riktigt – och har 
nog aldrig gjort. LYRRO – 
IN OCH UTVANDRARNA 
är en sketch-artad film som 
handlar om att: Människan 
har alltid varit på väg. Ibland 
flyende från något men ofta 
också sökande efter något 
annat. Kanske är det bättre 
någon annanstans och kan-
ske blir vi också bättre männ-
iskor om vi får möjligheten 
att leva på en plats längre 
bort?

Visas på Centrumsalongen 
söndag den 21 och onsdag 
den 24 oktober.

Höstcafé i Gestad

Varför gå ensam när man kan gå med Gud? Paul & Lena Forsén har 
tankar kring det när de kommer och delar med sig av sin livserfarenhet.

När det bjuds in till höst-
café i Gestad missionshus 
kommande lördag, 20 ok-
tober, blir det dikter och 
hjärtesånger med Lena 
och Paul Forsén. 
De bor i Dals Rostock sedan 
två år, trivs utmärkt med 
dalslänningarna, och har en 
deltidstjänst hos Frälsnings-
armén i Åmål.

Som pastorspar har de bott 
på många platser i landet och 
har även varit i andra länder, 
med det glada budskapet. De 

har även givit ut böcker om 
livet med Jesus.

På höstcaféet läser Lena 
egna dikter och Paul har ton-
satt en del av dem och även 
skrivit egna låtar.

Cafégästerna får med all 
säkerhet sjunga med i de 
glada sångerna.

Församlingens pastor Sig-
ward Karlsson medverkar 
och det blir lotteri och serve-
ring.

Marianne Karlsson

Aktuellt
 på bio

Hoppfullt stormöte på Nuntorp

Tre av de som höll i tisdagskvällens information på Nuntorp; Lars-Göran 
Berg, Göran Holmberg samt Camilla Drottz Karlsson, rektor vid Lärlings-
gymnasiet i Munkedal.

Förra tisdagen var det 
sammankallat till stor-
möte på Nuntorp med an-
ledning av de negativa be-
sluten från Skolstyrelsen. 
Ett femtiotal företagare, 
två politiker och övriga 
intresserade anslöt. 
Anledningen till mötet var 
Skolinspektionens beslut att 
avslå Dinglegymnasiets och 
Lärlingsgymnasiets ansökan 
om att få starta utbildning på 
Nuntorp. Man ville på detta 
vis ge information om hur 
den fortsatta processen nu ser 
ut. Klart är att båda utbild-
ningssamordnarna tar nya 
tag för att förverkliga planen 
för gymnasieutbildning och 
kommer att överklaga beslu-
tet. Samtliga närvarande fö-
retagare, både lantbrukare 
och entreprenörer underströk 

Oavsett om man är politiker eller lantbrukare så vill man ha gymnasie-
skola till stånd på Nuntorp. Här syns Stefan Kärvling (V) och Eva Olsson, 
Bergs Säteri, i glatt samspråk. Lars-Göran Berg längst till höger.

återigen vikten och behovet 
av väl utbildad arbetskraft.

Roger Johansson, ordfö-
rande i Gröna Klustret Nun-
torp, hälsade alla välkomna 
med orden; 

– Huvudsyftet med den här 
kvällen är naturligtvis avsla-
get för skolan. Vi tror sten-
hårt på att det ska gå att 
vända beslutet. Målet om en 
lokal mötesplats här på Nun-
torp är på väg att infrias. Som 
ni ser är nu också köket nytt 
och kocken är på plats, det är 
bara ett positivt beslut som 
fattas! 

Lars-Göran Berg fortsatte 
därefter och berättade kort 
om den utbildning som nu 
pågår på skolan i samarbete 
med Arbetsförmedlingen 
och Kunskapsförbundet 
Väst. Man har 20 stycken 
deltagare som läser SFI 
(svenska för invandrare) 
under förmiddagarna, kom-
binerat med praktik inom tre 
yrkesområden; lantbruk/
maskiner, park och anlägg-
ning samt livsmedelsföräd-
ling under eftermiddagarna. 

Lärlingsgymnasiet 
Lärlingsgymnasiet har elev-
er från i huvudsak Bohuskus-
ten och Dalsland. Idag bedri-
ver man skolverksamhet i 
Munkedal och Ale.  

– Vi jobbar småskaligt och 
90 procent av våra elever går 
ut direkt i jobb efter sin gym-
nasieexamen, sade Marianne 
Jacobsson, vd och grundare 
för Lärlingsgymnasiet. 

Eleverna gör sin praktik i 
hemkommunen, varför det i 
sista ändan kommer den egna 
kommunens arbetsmarknad 
till del, tillade hon, samtidigt 
som hon påpekade att re-
missinstanserna (de vill säga 
de intilliggande kommuner-
na) här haft stort inflytande 
på utslaget av beslutet genom 
sin rädsla för konkurrerande 
verksamhet. 

Dinglegymnasiet
När Göran Holmberg, styrel-
seordförande för Dingle-
gymnasiet AB, till sist tog 
vid var det en ångerfull man 
som tog till orda. Deras av-

slag grundade sig på beskriv-
ningen kring handläggande 
av elevhälsan samt rutiner 
för att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande 
behandling. 

– Det stör mig att vi inte 
utvecklat vår ansökan mer, 
sade han. 

– Samma underlag och 
svar som när vi sökte och fick 
tillstånd för Dinglegymna-
siet räckte nu inte. De här 
frågorna är också något som 
våra skolor varit mycket bra 
på, så det känns extra hårt att 
åka dit på något som vi job-
bat mycket med, tillade 
Holmberg.

Nu arbetas det med en 
överklagan och man har även 
haft juridisk hjälp med detta. 
De kringliggande kommu-
nerna anger här att de inte har 
motsvarande utbildning, 
vilket gör att konkurrenssi-
tuationen inte känns lika 
överhängande som för Lär-
lingsgymnasiets del. 

Trots att näringen i Dals-
land efterfrågar lantbruksut-
bildning i området kan en 
utbildningsplats på en fri-
skola inom regionen vara en 
ekonomisk faktor som stäm-
mer till eftertanke. Enligt det 
avtal som de flesta kommu-
ner, dock ej alla, tecknat med 
regionen, så får man inte den 
hälftenersättning av kostna-
den som annars är fallet vid 
studier på annan ort (vilket 
dock inte gäller för friskole-
studier utanför regionen). 

Under kvällen knöts nya 
kontakter, det byttes idéer 
och frågeställningarna venti-
lerades. Någon lyfte Dick 
Harrisons ord om att Dals-
land är Sveriges mest bort-
glömda landskap, vilket står 
lite i kontrast mot att land-
skapet är ett starkt agralt 
område, som ytterligare nå-
gon påminde om.

Ing-Marie Norrman

Nya planer för friskvård
FysioFokus i Mellerud 
blir inte en del av Medpro 
Clinic. Detta beslutet har 
fattats då parterna inte 
kunnat komma överens 
om hur den fortsatta 
driften ska skötas. Men 
Medpro Clinic kommer att 
öppna Rehab självstän-
digt i Mellerud.
Medpro Clinic skriver i ett 
pressmeddelande att man 
under sommaren hjälpt Fy-
sioFokus med fysioterapi 
och arbetsterapi så att verk-
samheten kunnat fortsätta 
inom Vårdval Rehab. Båda 
parter är besvikna över att 
man inte kunnat komma 
överens om den fortsatta 

driften. Medpro Clinic job-
bar just nu med att inom kort 
kunna öppna mottagning i 
Mellerud med både fysiote-
rapi och arbetsterapi.

FysioFokus har beslutat att 
inte ha kvar sitt avtal inom 
Vårdval Rehab (VVR) med 
Västra Götalandsregionen. 
Man har ansökt om förtida 
avslut av det befintliga VVR-
avtalet och samtidigt ansökt 
om en aktivering av sitt avtal 
inom den nationella taxan 
(LOF). Detta innebär att Fy-
sioFokus befinner sig mellan 
två avtal under tiden man 
inväntar det politiska beslu-
tet om aktiveringen av LOF-
avtalet. Avtalet bör bli akti-
verat under november 

månad. Konsekvensen blir 
att FysioFokus kommer att 
fortsätta med sin verksamhet 
med Valentijn Schneider 
som enda fysioterapeut. Ar-
betsterapin läggs definitivt 
ner. Mottagningen har nu 
stängt för behandlingar, men 
patienter kommer att kontak-
tas efter den 5 november för 
att boka tider senare under 
samma månad. De som trä-
nar på egen hand har möjlig-
het till det på förmiddagen 
under vardagar.

Medpro Clinic finns i Brå-
landa där man är igång med 
ombyggnation och moderni-
sering av rehablokalen där 
både fysioterapeuter och ar-
betsterapeuter finns.
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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

 

Volvo modellår 2019: Förbr. l/100 km bl. körn: 2,1–8,3. Koldioxidutsläpp CO2: 47–192 g/km (V90 T8 Twin Engine, A-klass däck–XC90 T6 AWD, C-klass däck). Preliminära siffror. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilen på bilden är extrautrustad.  Volvo Billån: 
Antal månader 84. Kontantinsats 30%. Ränta 4,95% Effektiv 5,06%. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr.  Priserna gäller t.o.m 31 oktober 2018 om inget annat anges. 
Reservation för ev. tryckfel. Läs mer på www.brandtbil.se

Prisexempel  Nu Pris   Inclusive Billån

Volvo V60 D3 Momentum Edition 299 900:- 2 895:-/mån
Volvo V60 D4 AWD Momentum Edition Automat 334 900:- 3 195:-/mån

EX TRA ALLT MED SPECIAL EDITION
Volvo V90, V90 Cross Country och XC60 finns just nu med 
utrustningspaketen Special Edition och Advanced Special 
Edition. Perfekta tillval för dig som spenderar mycket tid i 
bilen eller bara vill unna dig en bil med extra allt. 

Special Edition ger dig 12,3-tum förardisplay, elektriskt infällbara ytterbackspeglar, metallic och klimatpaket med bland 
annat programmerbar, bränsledriven värmare. 

FAMILJEHELG MED  
NYA VOLVO V60

SKYDDA DET SOM ÄR  
VIKTIGT FÖR DIG

NYA VOLVO V60
PRIS FRÅN 299 900:-

Prisexempel Special Edition  Nu Pris  Billån

Volvo V90 D3 Momentum SE  319 900:- 2 995:-/mån
Volvo XC60 T5 Momentum SE  359 900:- 3 495:-/mån

VÄLKOMMEN TILL EN HELG  
FYLLD AV ERBJUDANDEN 

Nu till helgen den är du extra välkommen 
till oss. Vi har laddat upp med erbjudanden 
på bilar, finansiering och tillbehör. Kom in 
och upplev allt det nya från Volvo och unna 
dig en provkörning med din favorit! 

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-14, söndag 11-14 Lördag 10-14 Välkommen in nu i helgen.

SPECIALPRISER JUST NU
Automatlåda för 9 900:-  (ord. 19 900:-) 

Vinterhjul på Volvo Original alu.fälg 
för 9 900:- (ord. pris 17 900:-) 

Erbjudandena gäller nya Volvo V60  
(vinterhjul även V90) t.o.m. 2018-10-31.

Premiär för ny restaurang

Förgrundspersonerna i den nya restaurangen Nuntorps Gårds Bistro är 
kocken Morgan Borgström och Anna Johansson. 

I den gamla skolmatsalen i 
huvudbyggnaden på Nun-
torp har det öppnats en 
ny restaurang. Premiären 
inför allmänheten hölls 
vid stormötet med Gröna 
Klustret under tisdags-
kvällen då det serverades 
nybakat med kaffe till.
Nuntorps Gårds Bistro AB är 
ett helt nybildat bolag som 
ägs av makarna Anna och 
Richard Johansson samt 
Morgan Borgström, som är 
kock och den som står för den 
mer matmässiga verksamhe-
ten. Morgan ansvarar också 
för en av de praktiska delarna 
(livsmedelsförädling) i ut-
bildningen ”Grön utveck-
ling” som just nu pågår på 
Nuntorp.

Köket har renoverats och 
själva matsalen är inredd 
med ljusa fräscha möbler, 
den gamla skolmatsalen ly-
ser liksom upp. Inlednings-
vis samverkar man med 
Gröna Klustret och tar emot 
bokningar i samband med de 
konferenser, kurser och 
events som hålls på Nuntorp. 
Målet är att i början på nästa 
år även öppna upp för lunch-
servering, à la carte med 
mera. 

– Vi kommer så långt det 
går att använda närodlade 
råvaror i vårt kök och natur-
ligtvis svenskt. Så småning-
om hoppas vi också, när vi 
får igång växthusodlingarna 

på området och annat, att vi 
även kan använda oss av 
epitetet härodlat, berättar 
Anna Johansson. 

Kocken får ordet 
– Det blir liksom en liten 
smygstart nu. Vi tar emot 
bokningar, känner av loka-
lerna – hur de funkar och blir 
på så sätt lite varma i klä-
derna, säger kocken Morgan 
Borgström, som påbörjade 
sin kockutbildning redan 
som 15-åring. 

Efter gymnasiet har det 
blivit många skiftande kock-
uppdrag, som inleddes med 
drygt fyra år i Paris. Därefter 
blev det Stockholm och olika 
krogar där, allt från mycket 
välrenommerade som ”helt 
vanliga”, som Morgan själv 
uttrycker det. 

Han har också jobbat i 
skolmatsalskök bland annat i 
Grästorp och har en idé om 
att den ska lagas från grunden 
i skolans kök. Han berättar 
också från sin tid i London 
där det var catering för stora 
bolag som gällde, främst 
bankerna och mediaföretag.

– I London har man myck-
et höga krav på maten, och 
det är hög press jämfört med 
svenska förhållanden, berät-
tar han.   

Brinner för maten
Att det nu blev Nuntorp för 
Morgans del beror mycket på 

Utpressningsförsök
En kvinna i 35-årsåldern står 
åtalad för utpressningsför-
sök. Kvinnan har skriftligen 
uttalat att hon kommer att 
polisanmäla en man för att få 
honom dömd till våldtäkt om 
mannen inte betalar henne ett 
skadestånd samt ger henne 
dels en häst och dels en sadel.

Agerandet har inneburit 
otillbörligt tvång. Detta 
hände under perioden 4 fe-

bruari 2017 till 12 juni 2017.
Det var endast på grund av 

tillfälliga omständigheter 
som det inte fanns någon fara 
att brottet kunde fullbordas.

Mannen yrkar skadestånd 
av kvinnan med 8 000 kronor 
för kränkning. 

Som bevis finns konversa-
tion från Messenger mellan 
parterna.

Kvinnan förnekar brott.

att han bor i området. Här såg 
han en chans att kunna få till 
ett koncept som ska kunna 
fungera, att kunna skapa nå-
got själv och på hemmaplan. 
En mötesplats för mat, i ett 
område där det finns bra rå-
varor runtikring. 

Här ser man också möjlig-
heterna att få till många olika 
verksamheter runt omkring 

restaurangen. På invignings-
festen av Nuntorp om några 
veckor kommer restaurang-
en att stå för kvällens mat.

 – Det blir utmaningar, men 
på lite mer lagom nivå, jag 
brinner för maten, avslutar 
kocken på Nuntorps Gårds 
Bistro.     

Ing-Marie Norrman

Misstänkt stängs av
I fredags kväll anhölls en 
man i Vänersborg miss-
tänkt för köp av sexuell 
tjänst. Mannen var fram 
till för 1,5 månad sedan 
tillförordnad socialchef i 
Melleruds kommun. 
Kommunchef Sophia Vik-
ström gick i måndags ut på 
kommunens hemsida med 
beskedet att mannen stängts 
av för intern utredning paral-
lellt med den polisutredning 
som pågår.

– Vi har samtal med man-
nen idag (se tisdag). Jag 
tycker han har fungerat bra 

som chef i sin organisation 
men har svårt att se att han 
kan komma tillbaka till sin 
ursprungliga position.  Brot-
ten har skett i privatlivet, 
men det han misstänks för är 
något jag fördömer helt. Han 
har gjort ett allvarligt fel och 
ska stå till svars för sitt hand-
lande. Detta är en tragedi 
utan like, säger Vikström.

Berörd personal, förvalt-
ningschefer och politiker är 
informerade. 

Mannen släpptes i lördags, 
men misstankarna kvarstår.
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Ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men 
bestämt!

Leif Johansson 
Sundals-Ryr Bön

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Kjell Roar Fillingsnes. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson vartefter han 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell. Akten för-
rättades av Martin Edström 
och tillsammans sjöng man 
psalmen 249. Man fick också 
lyssna till ”Jag trodde äng-
larna fanns” av O. Ivarsson 
och K. Danielsson. Avsked 
vid kistan togs av familj, släkt 
och vänner. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace” – skotsk folkme-
lodi. Till minnet av Kjell 

Roar var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sven Larsson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg. Ak-
ten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 190 och 
249. Avsked vid kistan togs 
av familj, släkt och vänner. 
Därefter fick man lyssna till 
”Som en bro över mörka vat-
ten” av Å. Arenhill framförd 
av Anders Fredriksson. Man 
fick också höra ”Sommar-

kväll vid Nären” av Å. Vik-
torsson och I. Bengtsson. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Amazing grace” – 
skotsk folkmelodi. Till min-
net av Sven var koret vackert 
dekorerat med blommor.  

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Märtha Svensson, Hönse-
berg. Som inledning på akten 
spelade Barbro Magnusson 
”Gammal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg varefter hon sjöng 
”Där rosor aldrig dör” av L. 
Gosztonyi. Akten förrättades 
av Anette Jarsved Carlson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 samt 190 och 

man lyssnade också på 
”Strövtåg i hembygden” av 
G. Norén/B. Dixgård/G. 
Widlund. Barbro sjöng ”Rör 
vid min själ” Å. Jinder/R. 
Lövland/A. Klint och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av barn med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Märtha var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter ceremonin 
bjöds gästerna med till för-
samlingshemmet för en min-
nesstund. Gravsättning ägde 
rum på Brålanda kyrkogård.

Veckans 
ros...

...till Daniel Gustavsson för 
trevligt bemötande och per-
fekt arbete. Nu rullar gamla 
Volvon tryggt igen.

HNU 158

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé 
(ingen gitarrkurs). Fred 10 
Städdag i Smyrna. 18 Tonår. 
Sönd 11 Gudstj. Göran och 
Anita Janson, kaffe. Tisd 19 
Bönesamling.

Equmeniakyrkan: Fred 18 
Tonår i Smyrna. Lörd-sönd 
Mellerudsmässan i Rådahal-
len Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 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 Fredax för 
dig i åk 3-7. 19.30 LifeLine, 
Ungdomskväll på Sörgården. 
Sönd 16 Ekumenisk Gudstj. 

i Equmeniakyrkan. Predi-
kan Anette Jarsved Carlson. 
”Himmelrikets räknesätt”, 
barnaktivitet, kyrkkaffe. Tisd 
11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Mötesplats för nya och gamla 
svenskar. Servering, andakt. 
Sönd 16 Gemensam gudstj. 
i Equmeniakyrkan. ”Himlens 
räknesätt”. Anette J. C. David 
C. Sigward K. Servering.
Gestad Missionshus:
Lörd 18 Höstcafé. Sång och 
dikt av Lena och Paul Forsén. 
”Att känna Guds fadershjär-
ta” Servering.
Brålanda: Fred 15 Nattv.
gudstj. på Servicehuset. 
Anette J. Carlson. Lörd 
9-10.30 Kvinnofrukost i fsh. 
Pastor AnnaCarin Abrahams-
son visar Tikva. Vi sträcker 
oss mot Gud i bön med hela 
kroppen. Enkla kroppsöv-
ningar som förmedlar hopp 
och tro. Vi äter enkel frukost 
tillsammans. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Equmenia-
kyrkan. Tema ”Himmelsk 
matematik”. Sigward Karls-
son, David Celinder, Anette 
J. Carlson. Servering. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café i fsh. Tisd 17-19 Him-
mel & Pannkaka i fsh. Fest 
för alla åldrar!
Gestad: Fred 17-19 Him-
mel & Pannkaka i fsh. Fest 
för alla åldrar! Tisd 14 Norra 
sykretsen hos Gunnel Da-
nielsson. 
Timmervik: Sönd 11 Gudstj 
m nattv. Anette J. Carlson. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 11 
Dagledigträff med program 
och kaffe med dopp. Sigward 
K. Sönd 11 Gudstj. m HHN. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
Margareta Olsson.
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Ett känsloladdat 
möte till musik 

Paula Ternström och Grynet Mollwig gestaltade mor och dotter i ett växelbad av komplicerade känslor när 
Höstsonaten gavs på Kulturbruket på Dal.

Grynet Mollwig och Paula 
Ternström blottade en 
avgrund av känslor som 
mor och dotter i en för-
tätad scenisk version 
av Höstsonaten, Ingmar 
Bergmans filmdrama från 
1978. Platsen var Kultur-
bruket på Dal.
På Kulturbrukets scengolv 
stog en svart flygel och två 
vita stolar, vitt skilda åt.

Pianisten Martin Edin spe-
lade musik av Frederic Cho-
pin, preludium i a-moll hade 
en viktig roll under kvällen.

Charlotte Andergast, spe-
land av Grynet Mollwig, fi-
rad pianist med lång interna-
tionell karriär, kantad av 
beundran, ett antal älskare 
och en besviken familj där-
hemma, är inbjuden av sin 
dotter Eva att stanna så länge 
hon vill i dotterns hem, en 
prästgård. 

Eva spelas av Paula Tern-
ström, och i brevet till sin 
mor glimtar en längtan till, 
om att få betyda något för 
modern. Eva vill trösta och 
ta hand om, visa något av det 
hon själv aldrig fick och som 

grävt ett djup hål fullt av 
besvikelse och hat i hennes 
själ. Men det går inte bra.

Anklagelser och längtan
Charlotte sveper in med res-
väska och i knallröd cape 
inköpt i Schweiz. Kjolen är 
kort, håret färgat blont för att 
dölja det grå. Ett lättsamt lätt 
nonchalant anslag krackele-
rar snabbt. Mötet med den 
musbruna dottern Eva, i lång 
kofta, rutig yllekjol och prak-
tiska tofflor får hennes an-
sikte att skifta mellan bekla-
gande förakt och otålig ilska.

Ett växelspel av anklagel-
ser, insinuerande frågor, rop 
på hjälp och tafatt längtan tar 
sin början mellan mor och 
dotter. Det gör ont och frågan 
”du tycker väl om mig”, som 
riktas från bådas håll, får 
inget svar.

Plågsamma känslor
Att inte lyckats älska den 
man borde eller förväntas 
älska, det är plågsamt och det 
plågar, helt klart. I pausen 
surrade tankarna i många 
besökares huvuden och i 

andra akten lättade inte 
trycket. 

All dramatik underströks 
av Martin Edins pianospel, 
med Chopin som röd tråd.

Beskyllningar, fruktans-
värda kombinationer av 
känslor. Frågor som ”Har 
man olika begåvning för att 
leva?” och protester som 
”Det får inte vara för sent, jag 
övar mig varje dag!” snur-
rade snabbt mellan de båda 
protagonisterna mot före-
ställningens slut. Det verkade 
kört, men så, till sist tystnade 
de. Utsträckta händer och ett 
närmande. Är försoning 
möjlig trots allt?

En eftermiddag i av-
grundsdjupa känslors säll-
skap var till ända. Publiken 
tackade ensemblem med 
applåder och bravorop.

Kulturbruket på Dal ar-
rangerade.
 Karin Åström

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

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

*Finansiering med Renault Billån: 30% kontant, 84 månader, 3,95% ränta, effektiv ränta 4,05%, 30% restvärde. Bränsleförbrukning vid blandad körning (Kadjar) 3,8-5,8 l/100 km, (Megane 5,4-6 l/100km. (Clio) 3,3-5,6 l/100 km, CO2-utsläpp 
(Kadjar) 99-134 g/km, (Megane) 119-134 gram/km. (Clio) 85-127 g/km, Reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

Välkommen in på öppet hus 20-21 oktober.

Just nu har vi kampanjpriser  
på nya Renault lagerbilar. 

LagerbilsDEALEN.

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-14, söndag 11-14 Lördag 10-14 Välkommen in nu i helgen.

Renault KADJAR 1,2 TCe 130hk Zen 4x2

Just nu från 209 900 kr (ord. pris 236 200 kr)

Renault Billån från 1 695 kr/mån*

Renault MEGANE Zen TCe 130 Sport Tourer

Just nu från199 900 kr (ord. pris 224 800kr)

Renault Billån från 1 690 kr/mån*

Renault CLIO Intens TCe 90

 Just nu från 158 700 kr (ord. pris 178 700  kr)

Renault Billån från 995 kr/mån*

Spara upp till:
26 300 kr

Populärt matprogram 
söker deltagare från Mellerud

Säsongens programledare är Morgan Alling, känd skådespelare och författare. Foto: Peter Knutson/TV4.

Alla som fyllt 18 år kan 
söka till programmet och det 
enda kravet är att man inte 
tidigare arbetat professio-
nellt med matlagning.

Karin Dofs, exekutiv pro-
ducent, svarar på några frå-
gor om programmet:

Varför valde ni just Mel-
lerud som ort?

– I Halv åtta hos mig vill 
vi besöka hela Sverige. Ef-
tersom att vi aldrig tidigare 
varit i Mellerud så känner vi 
att det verkligen är dags!

 Nämn några egenskaper 
som deltagarna helst bör ha.

– Om man är med i Halv 

åtta hos mig så är det alltid 
bra om man gillar att laga mat 
och att träffa nya människor. 
I övrigt får man vara precis 
som man vill! Olikheterna är 
det som berikar programmet.

När ska ansökningarna 
vara hos er?

– Vi har precis startat igång 
castingprocessen, men vi 
uppskattar alltid tidiga an-
sökningar!

När kommer program-
met att spelas in i Melle-
rud?

– Mars 2019.
Vet ni när avsnittet kom-

mer att sändas?

– Någon gång under nästa 
höst.

Varför tror du att pro-
grammet har blivit så po-
pulärt?

– Människorna, maten, 
miljöerna. I Halv åtta hos 
mig träffar vi underbara 
människor från hela Sverige. 
Vi får smyga med in i deras 
hem, bjuds på inspirerande 
mat och mycket skratt.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

TV-programmet Halv åtta 
hos mig letar amatör-
kockar över hela landet. 
Nu har alla mellerudsbor 
möjligheten att ansöka till 
programmet.
Det har blivit dags för mat-
lagningsentusiasterna från 
Mellerud att få visa framföt-
terna. I januari kommer två 
personer som arbetar med 
programmet att åka runt för 
att träffa Melleruds förhopp-
ningsvis mest härliga matla-
gare. Av dem väljs sedan fyra 
personer ut som kommer 
med i programmet med in-
spelning i mars 2019. 

Programidén går ut på att 
fyra personer turas om att 
bjuda hem de andra på mid-
dag. Efteråt betygsätts vär-
den av sina gäster och den 
som fått högst betyg när 
veckan är över vinner. Alla 
moment är lika viktiga, pre-
sentation av menyn, duk-
ning, matlagning, fördrink 
och middag.

När Halv åtta hos mig hade 
säsongsstart i TV4 i augusti 
var det med en ny röst. Mor-
gan Alling, skådespelare och 
författare, är den som leder 
tittarna och retas med ama-
törkockarna i den tjugonde 
säsongen av det populära 
programmet.

Betala restskatt 
med Swish

Nu kan privatpersoner betala 
in skatt till Skatteverket via 
Swish. Det är enkelt, mindre 
risk för fel och det går snab-
bare att betala – tre fördelar 
som Skatteverket tror att 
många kommer att uppskat-
ta. 

Men det går inte att betala 
mer än 15 000 kronor per 
dygn. För större belopp gäl-

ler fortfarande bankgiro.
Skatteverket kan se maski-

nellt vem betalningen kom-
mer ifrån och vad det är som 
personen vill betala för när 
betalningen sker via Swish. 
För att använda den nya möj-
ligheten behöver man logga 
in på skatteverket.se, an-
tingen via dator eller via te-
lefon.
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Brålanda • Frändefors

Populärt med loppisrunda
Årets andra loppisrunda i 
Brålandabygden blev lik-
som den i våras, mycket 
välbesökt. Det fina vädret 
gjorde säkerligen sitt till 
och de som försökte satsa 
på så många besök som 
möjligt hade att göra – lop-
pisrundan bjöd på hela 25 
stopp och drygt 60-talet 
utställare.
Melleruds Nyheter gjorde en 
liten minirunda bland lörda-

gens utställare. I Dyrehög, 
alldeles i utkanten av Brå-
landa samhälle, samlas släk-
ten två gånger om året för att 
arrangera sin loppisförsälj-
ning. Här hittar man bland 
annat barnartiklar, hemin-
redning och lite möbler.

 – I dag är vi sju stycken 
inom familjen som ställer ut, 
det har varit mycket folk och 
vi säljer också kaffe och fika 
vilket verkar vara mycket 

Ingegerd och Roland Pettersson är på jakt efter bord och stolar och 
kollar vad som finns vid loppisen i Baggebol.

I Dyrehög är alla utställarna släkt med varandra, här visar Sara Karlsson 
och Ella Constantin en del av vad som utbjuds till försäljning.

uppskattat, berättar Lena 
Skott.

Extra rusch
Vid Gula Huset alldeles invid 
45:an utanför Brålanda är det 
kö både in och ut. Här är det 
bakluckeloppis som gäller 
och Gula Huset har även 
öppnat upp sin källarloppis. 
På gårdsplanen utanför finns 
sju utställare med allt från 
egna sylt- och grönsaksin-
läggningar till smycken och 
bijouterier. Mitt på dagen är 
här extra rusch, många pas-
sar på att även få sig en bit 
mat. Kent Berndtsen som 
driver restaurangen säger att 
man haft klart mer lunchgäs-
ter än en vanlig lördag. 

I lunchkön träffar vi på 
Berit Karlsson från Solle-
brunn som har haft lite svårt 
att hitta rätt bland loppisrun-
dans utställare, trots att hon 
haft kartan via mobiltelefo-
nen framme mest hela tiden.
 – Jag tycker det här är en 
mycket trevlig runda, men 
faktiskt lite svårt att hitta. Det 
saknas ordentliga skyltar här 
och var utmed vägen, så jag 
har faktiskt missat ett par, 
säger hon och tipsar om en 

mer enhetlig skyltning 
– Så man vet mer exakt vad 

man ska kolla efter, lägger 
hon till.

Baggebol och Gestad 
Loppisen i Baggebol är av 
mer stationär art och här kan 
man fynda möbler, liksom 
porslin och husgeråd. Den 
gamla ladugården på platsen 
är omgjord för att väl passa 
verksamheten, i två plan.

 Alla inkomster från lop-
pisen används till föreningen 
RETO för Hopp´s verksam-
het. Föreningen drivs helt 
ideellt och syftet är att er-
bjuda gratis hjälp, primärt åt 
alla med drog- och alkohol-
missbruk. 

– Normalt en lördag kan 
det dyka upp knappt 20-talet 
bilar, idag har här säkert varit 
minst 50, säger Tom Savland 
en av drivkrafterna i verk-
samheten.

Sista stoppet för tidning-
ens del blev Gestad Bygde-
gård. Här fanns totalt sex 
utställare, mycket snyggt 
och välordnat samt även här 
möjlighet till fika för den 
som så ville. 

Under dagen hade här varit 

en jämn ström med besökare 
som kunnat handla glas och 
porslin, barnkläder och lek-
saker. Naturligtvis finns här 
även gamla Per-Olof Ek-

ström-böcker. Så här i sista 
minuten när vi dyker upp så 
blir det också halva priset på 
allt, bara att fynda!

Ing-Marie Norrman

Veteranplöjning med fina resultat

Simon Östergren, John Berg med dottern Amanda och Tore Berg. De 
tyckte det fungerade bra och att det är roligt att så många kommer.

Plöjningsresultatet var 
över lag bra när den 14:e 
veterantraktorplöjningen 
hölls hos familjen Berg i Si-
monstorp förra lördagen. 
Vädret var bra för en sådan 
aktivitet och plöjare från 
många håll kom och testade 
sina kunskaper. 

DM med uttagning till SM 
i veterantraktorplöjning höll 
Grålleklubbens Lennart An-
dersson och Erling Anders-
son i. Domare var Arne Ax-
elsson, Stig Nordin och Gert 
Strömberg.

I Gestad Open med nybör-

Sjuårige Aron Aronsson, Hamrane, yngste deltagare i Gestad Open, kör 
en Volvo T25 med en två skärig Överumsplog under överinseende av 
pappa Johan Aronsson.Ingvar Larsson, Gestad, håller plogen. Roland Skarin, Bolstad, styr ardennerhästarna Neja 3 år och Ronja 13 år.

jare och veteraner var yngste 
deltagaren sjuårige Aron 
Aronsson, Hamrane. Doma-
re var Bo Pettersson, Chris-
tian Håkansson och Roland 
Smedbäck.

Bra resultat
– Det har varit duktiga plö-
jare i år och det ser bra ut, 
speciellt efter DM-plöjarna. 
Det är ju roligt att det kom-
mer så mycket folk i år igen, 
säger Tore Berg som går 
omkring, småmyser och pra-
tar med alla.

– Vi får se om det blir 
15-årsjubiléum, säger John 
Berg. 

Plöjning med häst gjordes 
av Roland Skarin och Ingvar 
Larsson med ardennerna 
Ronja och Neja 

Nordsvenskarna Pelle och 
Bergs Lilla My kördes av 
Agne Arnesson och behjälp-
lig var Sixten Andersson. De 
tävlade inte men hade Göran 
Rohdin som mentor.

–  Att köra fram och till-
baka är lätt, men öppnings-
fåran och slutfåran är svåra. 
Det är nytt för mig att plöja 
med häst, skogskörning har 
jag hållit på med, sade Agne 
Arnesson.

Traktorpulling
Traktorklubben Dotorp ord-
nade traktorpulling. Den 
kördes i lätt och tung klass 
där gränsen på traktorns vikt 
går vid 2 500 kilo. 

Bromsvagnen som de drar 
väger som mest sex ton för 
tunga klassen.

– Efter några meter fälls 
järn ner så att det verkligen 
bromsar, berättar Kenneth 
Johansson.

Som vanligt hade Sonja 
och Gamma Berg ordnat 
riklig förtäring och det köa-
des flitigt dit. 

Marianne Karlsson

Resultat DM plöjningen 
för O, Pn och S län:

1. Gert Inge Magnusson, 
O, buren plog. 2. Dan An-
dersson, Pn, bogserad plog. 
3. Joakim Olsson, O, bogse-
rad. 4. Nisse Ruus, S, buren. 
5. Dane Karlsson, O, buren. 
6. Karl-Erik Svensson, Pn, 
buren. 7. Gunnar Karlsson, 
Pn, bogserad. 8. Sture Jhör-
ner, S, bogserad. 9. Mats 
Torstensson, Pn, buren. 10. 

Anton Johansson, O, buren.
Gestad Open: Seniorer: 

1. Kurt Persson. 2. Sebastian 
Norr. 3. Dan Norrman.

Juniorer utan rangord-
ning: Aron Aronsson, Oskar 
Rudell, Hampus Thorsson, 
Pelle Thorsson, Erik Erwing. 

Traktorpullig: Traktor-

vikt upp till 2 500 kg:  
1. Anders Torstensson. 2. 
Viktor Qvist. 3. Jesper Fröjd.

Upp till  3500 kg: 1. Ken-
neth Johansson. 2. Arne 
Östergren. 3. John Berg

Över 3500 kg: 1. Anders 
Berg. 2. Krister Svanberg. 
3. Kristoffer Bengtsson.

Gestad
Missionshus

Lördag 20 okt. kl. 18 

Höstcafé
”Att känna Guds fadershjärta”
Dikter och hjärtesånger med 

Lena & Paul Forsén,  
Dals Rostock

Sigward Karlsson
Servering, lotteri
Välkommen!

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Torsdag 25/10 kl 18.00 
Musikunderhållning  
med WeMeNy 
Se annons kommande vecka 

- Lördag 27/10 kl 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen 
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Lördag 20 oktober och söndag 21 oktober 

Välkomna till Mellerudsmässan 2018

Planeringsgruppen inför Mellerudsmässan består av Lars Nilsson och Marie Hörnlund. 

Kom och träffa näringsliv, 
föreningar och upplev kul-
turarrangemang som vår 
kommun har att erbjuda.
I år blir det en något föränd-
rad mässa. Den nya bollhal-
len, döpt till D-hallen, har 
gett oss helt nya möjligheter!

Här kommer det att finnas 
en seminariehörna som pre-
senterar ett tiotal intressanta 
seminarier och en uppvis-
ningsyta för föreningar där 
bland annat dansare, fot-
bollsspelare och judoutövare 
kommer att visa upp sig. 
Under lördagen kommer 
bland annat Dalslands Miljö 
och Energiförbund att med-
verka med ett intressant 
program i seminariehörnan.  

Melleruds kommun kom-
mer att finnas på plats för 

”Häftigt att få 
visa upp Mellerud”

Kommunchef Sophia Vikström ser fram emot att medverka på Melle-
rudsmässan.

Jag tycker det häftigt med en 
mässa som främst är till för 
att visa upp Mellerud för 
mellerudsbon och andra in-
tressenter. Att på ett ställe 
kunna visa upp Mellerud 

från ett helhetsperspektiv. 
Själv kommer jag att finnas i 
Melleruds kommuns monter 
båda dagarna.

Det blir en helg där nä-
ringsliv, föreningsliv och 

samtal, information och in-
tressanta seminarier under 
söndagen.

I A-hallen kommer nä-
ringslivet att presentera lo-
kala verksamheter och pro-

dukter. Nytt är också att fyra 
av våra lokala konstnärer 
kommer att ställa ut sina verk 

på mässan. På scenen kom-
mer ett gediget framförande 
att presenteras under båda 
dagarna.

Vi vill visa upp den mång-
fald som finns i kommunen! 

Mellerudsmässan är i år 
den sjätte upplagan och det 
är tio år sedan vi genomförde 
den första.

Om vi ser bakåt har Mel-
lerudsmässan de år den fun-
nits, näst Kanalyran, varit det 
största evenemanget i Mel-
lerud. Under de fem gångna 
mässorna har besökarantalet 
konstant legat på runt 2 500.

Givetvis hoppas vi i år, 
med större ytor, ett bredare 
scenprogram, fler seminarier 
och föreningarnas uppvis-
ningar att överträffa det. När 
ni ser programmet kommer 

ni också att se att det finns 
skäl att komma båda dagar-
na. Det tar också tid att ta del 
av vad drygt 60 utställare har 
att erbjuda.

Så välkommen till höstens 
stora begivenhet, ett tillfälle 
att se vad din hemkommun 
har att erbjuda. Ta chansen 
att prata med företag, fören-
ingar och konstnärer, att 
lyssna på bra musik, gå på ett 
intressant seminarium, eller 
bara träffa folk i största all-
mänhet. 

Mellerudsmässan visar att 
vi har mycket att vara stolta 
över.

Planeringsgruppen 
Marie Hörnlund 

Lars Nilsson

kulturliv möts tillsammans 
med besökarna.  Seminari-
erna på lördagen blir extra 
intressanta då vi får möta 
personer som idag använder 
solceller, elbil eller biogas-
bil. Kom gärna och lyssna på 
deras erfarenheter. Kanske 
kan det bli inspiration för oss 
andra att ta steget och våga 
prova?

Att kunna visa upp kom-
munens arbete känns väldigt 
bra. På söndagen  tjuvstartar 
vi med översiktsplanen 2030 
som planeras att gå ut på 
samråd i slutet av november. 
Vår översiktsplan kommer 
att vara digital, så kom och 
passa på att lära dig hur en 
digital översiktsplanen fung-
erar. 

Översiktsplanen tar sats in 
i framtiden och vår förank-
ring i framtiden är barn och 
ungdomar. Därför känns 
ungdomsrådets arbete otro-
ligt viktigt. Tack vare dem är 
vi Sveriges första grymmaste 
håla!

Välkomna och möt Mel-
lerud i Rådahallen den 20-21 
oktober.

Kommunchef  
Sophia Vikström,  

Underhållning på scenen

Det blir uppvisning av elever från Melleruds Kulturskola. Arkivbild.

Naturligtvis vankas det 
sång och musik under 
mässan. Scenen finns i 
A-hallen och här blir det 
favorit i repris när det 
gäller invigningsceremo-
nin när riksspelemannen 
Alban Faust med flera 
framträder.
Andra musiker som uppträ-
der under lördagen är Lars 
Nilsson och Jonny de Ca-
pretz, barnkör från Svenska 
kyrkan, elever från Melle-
ruds Kulturskola, Dalslands 
Spelmansorkester samt Lars 
Stam och Lilla Bandet.

På söndagen återvänder 
kulturskolans elever, du får 
även möjlighet att se dansare 

Dalslands Spelmansorkester står på scenen på lördag. Arkivbild.

från Melleruds Kristna Cen-
ter och sångfågeln Carro 
Anderberg.

Dessutom blir det stipen-
dieutdelning där Melleruds 

IF prisas och en festlig mo-
devisning där våra lokala 
butiker visar höstens och 
vinterns mode.
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Sittplatser Scen

Läktare

Nödutgång

Till nya hallen

D2

Till D-hallen

Nödutgång

Nödutgång

Informationstavla

DB1

Uppvisningsområde

Melleruds kommun

Seminarielokal 
40 platser

Nödutgång

Till A-hallen

DB2

DA1
DC1

DA2

DA3

DA4 DC3

DC2

Y11

Y21

Y12

Y22

Y32
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Y14

Y24

Y34
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Y31

G1	 Oriflame
G2	 Dalslands	Sparbank
G3	 Dalslands	Kontorsmaskiner	Dako	AB
G4	 Netgate	AB
G5	 Dalslands	Digitaltjänst
G6	 Forever	Living	Products

A1	 AAG	Industrikonsult
A2	 MBW	Hälsoshopen
A3	 Hemköp	Torget
A4	 Ljuddämpning	AB
A5	 Konst
A6	 Konst

BC1	 Ute	&	Inne
B2	 XL	Bygg
B3	 Parfymeri	Alexandra
B4	 Resemakarn
B5	 RK	Elteknik	AB
B6	 Melleruds	Pastorat
BC7	 Axima

BC1	 Ute&Inne
C2	 Fothälsan	i	Mellerud
C3	 Dina	Försäkringar	Väst
C4	 Jessicas	Delikatesser
C5	 Optimera
C6	 LE-gruppen
BC7	 Axima

DE1	 Stefansson	Fastighetsbyrå
D2	 Lindströms	Blommor	och	Trädgård
D3	 Väskspecialisten
D4	 LRF	Konsult
D5	 Niklassons	Tryckeri
D6	 TLAB	Maskinuthyrning
D7	 Länsförsäkringar	Älvsborg

DE1	 Stefansson	Fastighetsbyrå
E2	 Industrigruppen
E3	 Curtans	Miljöteknik
E4	 Närhälsan	Melleruds	Vårdcentral
E5	 Roy	Andersson	Bilbolaget

F1	 Hedströms	Bygg
F2	 Viconia
F3	 Däckarna

DA1	 Dalslands	Fornminnes-	och	Hembygdsförbund
DA2	 Släktforskare	på	Dahl/	Mellerud-Holms-	Järns	Hembygdsförening
DA3	 PRO	Mellerud
DA4	 Equmeniakyrkan	i	Mellerud

DB1	 SPF	Seniorerna	Mellerudsbygden
DB2	 Kroppefjälls	och	Melleruds	rödakorskretsar

DC1	 Hörselskadades	förening	i	Mellerud
DC2	 WATAN
DC3	 Melleruds	IF

Y11	 Melleruds	Ridklubb
Y12	 Kroppefjäll	Trailrun
Y13	 Dalslands	Lottakår
Y14	 Dalslands	Skrivarförening

Y21	 Litauens	Barn
Y22	 Litauens	Barn
Y23	 Reumatikerföreningen	Mellerud	/	PSO	Norra	Älvsborg
Y24	 Dalslands	Miljö-	och	Energikontor

Y31	 Lärarförbundet
Y32	 Melleruds	Biodlarförening
Y33	 Kroppefjälls	hembygdsförening
Y34	 Föreningen	Kroppefjälls	Vandrare

Utställare i A-hallen

Utställare i D-hallen
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Var med i vår tävling
och ha chans att vinna fina priser

Öppet: Mån-fre 7.00-17.00 | Tel. 0530-101 77 | www.dackteam.se

1: pris 
4 st valfria vinterdäck 
från Nokian (max 16”)

2: pris 
Klocka från Bridgestone

3: pris 
Powerbank från PointS

Tävlar gör ni i vår 
 monter F3

Läs mer om Nokian Hakkapeliitta 
9 och vår dubbfria NYHET Nokian 
Hakkapeliitta R3 på 
nokiantyres.se

AVANCERAD TEKNIK  
FÖR NORDISK VINTER

HAKKASKYDD INGÅR!

Mässvärdar 
till din hjälp

Ett av de inslag som efter 
varje mässa får högst betyg 
är våra mässvärdar. Så varför 
ändra ett vinnande koncept, 
vi har anställt sådana även i 
år. Mässvärdarna är tio ung-
domar i gymnasieåldern som 
anställts för att hjälpa besö-
kare och utställare till rätta. 
De kommer att bemanna in-
släppet och kassan, hålla 
ordning i lokalerna, svara på 
frågor och så vidare. Det vill 
säga finnas till hands och se 
till att allt flyter.

Ungdomarna har fått söka 
arbetet som mässvärd och de 
tio är utvalda bland en större 
grupp sökande. Som ansva-
rig kommer de att ha en 
verklig mässveteran, Mikke 
Nilsson Teveborg. Mikke 
arbetade som mässvärd på 
den första mässan 2008 och 
ha sedan varit ansvarig för 
värdarna varje mässa efter 
det.

Planeringsgruppen

Miljöseminarier

Två av föreläsarna, Jonny Leandersson och Jenny Christensen, arbetar 
med energi- och klimatfrågor på Dalslands miljö- och energikontor.

Konferencier
Konferencier båda 
dagarna blir popu-
läre Anders Ljung-
qvist, en mästare 
på att få med sig 
publiken – både 
gammal som ung.

Konst av fyra 
konstnärer

Christina Skoogh.

I A-hallens monter A5 och 
A6 hittar du fyra konstnärer 
som ställer ut sina verk på 
mässan. Dessa är: Christina 

Skoogh, Katarzyna Dudzin-
ka, Lena Bergsman och 
Tanja Mueller.

Tanja Mueller.

Katarzyna Dudzinka. Lena Bergsman.

På lördagen hålls fyra se-
minarier i D-hallen kring 
temat miljö. 
Först ut är Johnny Leanders-
son som berättar vilka stöd 
du kan söka och hur man 
beräknar för att se hur sats-
ningen går ihop vid installa-
tion av solceller på taket.

Jenny Christensen och 
Karin Stenlund fortsätter 
med att informera om vad de 
nya bonus- och skattereg-
lerna för bilar innebär. De tar 
även upp de olika bränsleal-
ternativen.

Pål Kindholm berättar hur 

en elbil fungerar och hjälper 
till att räta ut vanliga fråge-
tecken.

Snart går det att tanka bio-
gas i Mellerud. Träffa lant-
brukaren och biogasprodu-
centen Karin Hilmér, Pia 
Brühl Hjort, vd på Trollhät-
tan Energi som sedan 20 år 
säljer biogas och Lars-Gun-
nar Larsson som kör biogas-
bil privat.

Bakom satsningen står 
Mellerudsmässan i samar-
bete med Fyrbodals Kom-
munalförbund och Dalslands 
Miljö- och Energiförbund.

Modevisning

Klockan 12 på söndag anord-
nas modevisning.  Medver-
kar gör lokala mannekänger 
som visar upp höstens och 

vinterns mode från Modehu-
set, Mode for You, Butik 
Moccafin och Team Sportia. 
Rocking Fish deltar också.

Bild från modevisningen på Mellerudsmässan 2016.

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

MOTORSÅG MS 251
Stark, kompakt och lätthanterlig bensinmotor-
såg som klarar det mesta

MOTORSÅG MS 201 C-M

NU 

6.590:-
ORD. PRIS  

7.590:-

Otroligt lätt och smidig bensinmotorsåg, perfekt 
för gallring, kvistning m.m. i skog och mark

RYGGBLÅS BR 700

NU 

7.990:-
ORD. PRIS  

9.390:-

Extrem blåskraft bekvämt 
på ryggen med bröstspänne, 
höftsele och styre

RÖJSÅG FS 460 C-EM K

NU 

8.590:-
ORD. PRIS  

9.590:-

Skogsröjare med STIHL 
M-Tronic, optimerad vin-
kelväxel för riktad fällning, 
låga vibrationer, lätt start 
och mycket mer

NU 

3.990:-
ORD. PRIS  

5.790:-

SWE 524
Arbetsbredd: 61 cm

14.990:-

Vi finns 
i monter 

D 6
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Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14
Bokhandeln   Hälsoshopen

Böcker och kläder till extrapris
(Endast på mässan)

Öronakupunktur

Höst och vintervitaminer 
till rabatterat pris

Vi finns 
i monter 

A2

Har du ett husbygge i tankarna?
Byggföretaget L:E Grup-
pen, som nyss färdigställt 
Ungdomshuset Stinsen 
i Mellerud, bygger vil-
lor i Sunnanå åt Orvelin 
Fastigheter och har flera 
andra projekt på gång. De 
kommer till mässan för att 
träffa blivande kunder och 
allmänt intresserade. 
– Vi vill träffa folk och be-
rätta vad vi kan göra, vi får 
många frågor och detta är ett 
bra tillfälle att ge svar, säger 
Leif och Emil Svensson.

De delar sin monter med 
Emil och Leif Svensson driverbyggföretaget L:E Gruppen. ” Inga projekt 
är för små eller för stora”.

L:E Gruppen som byggt dessa hus i Sunnanå delar monter med Orvelin 
fastigheter som säljer dem.

Fasaden på Västerråda

Arbetsskiss i 3D av det planerade köpcentret på Västerråda. Den färdiga skissen över fasaden kommer att 
visas upp på mässan.

Melleruds Handel delar 
monter med L.E-Gruppen 
och kommer att visa upp 
en skiss över hur fasaden 
blir på köpcentret på Väs-
terråda. 
Dessutom finns en ritning 
över vad som hittills är uthyrt 
och vad som är ledigt. Köp-
centret är planerat till 11 000 
kvadratmeter, men Melle-
ruds Handel har lämnat in en 

bygglovsansökan om att utö-
ka med ytterligare 1 000 
kvadratmeter.

Coop ska hyra 3 000 kva-
dratmeter och nyligen blev 
det klart att DollarStore ska 
hyra lika stor yta.

I montern har du möjlighet 
att träffa uthyrningsansvarig 
Ingmar Johansson, Fredrik 
Källén, Orvelingruppen, och 
Fredrik Fast, regionchef och 

distriktsansvarig för Coop i 
Dalsland. Fredrik Källén 
kommer att finnas med i 
montern för att marknadsföra 
Orvelingruppens nybyggda 
hus i Sunnanå hamn.

Melleruds Handel ägs till 
lika delar av Orvelin Grup-
pen och Konsumentfören-
ingen Bohuslän-Älvsborg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Spännande möten, 
tävlingar och seminarier

Delar av arbetsgruppen som jobbar inför mässan med kommunens utställningsområde och mässprogram. 
Från vänster: Anna Granlund, kommunens säkerhetssamordnare, Jonas Söderqvist, kart- GIS-ingenjör, Clas-
Göran Janson, rektor Melleruds Kulturskola, Gunnar Karlsson, nämndsekreterare och Mario Vasquez, verk-
samhetsutvecklare. Saknas på bilden: Matti Bertilsson, rektor Dahlstiernska gymnasiet och Magnus Olsson, 
samhällsbyggnadschef.

Melleruds kommun förfo-
gar över ett mässområde 
på 144 kvadratmeter i D-
hallen. Här sker massor 
av spännande saker under 
mässdagarna.
Du kommer att kunna träffa 
representanter från samtliga 
förvaltningar som svarar på 
frågor. Melleruds kommun-
chef Sophia Vikström finns 
på plats båda dagarna för att 
möta mässbesökarna. Kan-
ske är du nyfiken på kom-
munens planerade byggpro-
jekt? Eller varför inte träffa 
elever från Dahlstiernska 
gymnasiets samtliga pro-
gram? Socialförvaltningen 

visar upp nyheter inom vård 
och omsorg samt ny teknik 
för att kunna ge en trygg 
omvårdnad. Räddnings-
tjänsten kommer att infor-
mera om brandsäkerhet, ut-
omhus finns dessutom en 
brandbil uppställd.

– I mitten av mässområdet 
har vi en myshörna med sof-
for och fåtöljer där man kan 
sitta och prata. Vi ska ha 
minst två stora TV-apparater 
som visar bildspel och filmer, 
berättar kommunens verk-
samhetsutvecklare Mario 
Vasquez.

Ett specifikt område  har 
utsetts till seminarier håller 
kommunen fem seminarier 

med följande rubriker; hel-
tidsprojektet, att arbeta inom 
vård och omsorg, ungdoms-
rådet, grannsamverkan samt 
arbetet med den nya över-
siktsplanen. Moderator är 
Gunnar Karlsson.

Melleruds Kulturskola 
anordnar spontan instru-
mentvisning båda mässda-
garna. Kulturskolans elever 
framträder dessutom på sce-
nen i A-hallen båda dagarna.

Det utlovas tävlingar och 
lekar i samarbete med Råda-
hallen som finns i anslutning 
till kommunens mässområ-
de.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Orvelin Fastigheter som säl-
jer husen i Sunnanå och de 
kommer att visa bilder på 
husen och berätta för intres-
serade besökare.

För egen del kommer vi att 
ha med oss ritningar på huset 
med fyra lägenheter som vi 
ska bygga i centrala Melle-
rud. Vi har redan ett flertal 
intresserade i kö och kommer 
att starta bygget innan fe-
bruari nästa år. Just nu byg-
ger vi bland annat en villa i 
Gestad och en i Anolfsbyn, 
plus att vi vann upphand-
lingen med att byta tak på 
posten/ socialkontoret, be-
rättar Emil.

I dagarna slutbesiktigades 
den omfattande renovering-
en av Ungdomshuset Stinsen 
där L:E Gruppen varit en av 
entreprenörerna i ett så kallat 
partningprojekt. Leif och 
Emil tycker att det blivit ett 
fint landmärke för Mellerud.

– Det har varit ett spän-
nande projekt med nya utma-
ningar varje dag då huset var 
i väldigt dåligt skick, men det 
blev väldigt bra och vi har 
haft ett fantastiskt gott sam-
arbete med Melleruds kom-
mun som äger fastigheten. 
När det finns kompetens och 
ordning och reda från två håll 
blir det bra, säger de.

I sin monter kommer L:E 

Gruppen att ha ett rullande 
bildspel på genomförda 
byggprojekt och lite olika 
gåvor utlovas.

– Vi tycker det är roligt om 
folk kommer fram och pratar 
om ideér man vill förverkli-
ga, inga projekt är för små 
eller stora menar, Leif och 
Emil.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Träffa oss i
monter DA 4

MELLERUD

Nu heter vi
Equmeniakyrkan Mellerud

Kaffelotteriet 
går till

Världens Barn

Kroppefjäll & Melleruds 
rödakorskretsar

Välkomna!

Mellerudsbygden

Kom och träffa 
oss i vår monter  VÅGAR DU?

KROPPEFJÄLL TRAILRUN
10/11 2018

kroppefjalltrailrun.se 
facebook.com/kroppefjalltrailrun

Besök oss på mässan!

 Hörseldagar på mässan
Information om HRF 

Hörselhjälpare finns till förfogande 
Batteriförsäljning

Akustikföretaget Ljuddämpning AB  
info om ljudmiljö och visning av ljudabsorbenter

Seminariehörnan lördag 14.30  
”Att höra dåligt” – Eivor Johansson, HRF förbundsstyrelse

Välkomna till vår monter DC1 i nya D-hallen

www.hrf.se/mellerud

Kung KaKtus 
& Erica Larsson

Kung Kaktus har i mer än 15 år 
tolkat Cornelis Vreeswijks visor.

Fredag 26/10

www.kulturbruketpadal.se
Parkgatan 8 • 464 30 Mellerud

Boka höstens biljetter

Med stöd från

LovE & DEath

Svenska Kammarkören ledd av 
Simon Phipps bjuder på allt från 
den högsta lyckan till den djupas-
te sorgen. Kan det bli vackrare?

Söndag 4/11

BoBo stEnson trio

En av Sveriges mest kända jazz-
grupper bjuder på sitt egna sound 
med en blandning av klarhet, 
skönhet och driv framåt.

Måndag 3/12

www.svenskakyrkan.se/mellerud

I vardag och fest,
i sorg och glädje.

Vi finns i monter B6

Vi finns på           – Melleruds pastorat

Keep smiling!
Äntligen finns en tandvårdsförsäkring för hundar, katter och hästar. 
Sveriges första. På dina.se/tandvard kan du läsa mer. 

Det är din kompis värd. 

Keep smiling!
Äntligen finns en tandvårdsförsäkring för hundar, katter och hästar. 
Sveriges första. På dina.se/tandvard kan du läsa mer. 

Det är din kompis värd. 

Vi finns i monter C3 alternativet 

till storbolagen

0521-308 20 
0520-42 45 00 
www.dina.se/vast

Vi ses på mässan eller läs om detta
på dina.se/tandvard
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Niklassons Tryckeri i ny regi med 
större möjligheter men fortfarande 
verksamma i Mellerud!

Kom och besök mig på mässan 
så berättar jag mer.

% 0530-360 90 
      info@niklassonstryckeri.se

Jobbar för bättre framtid
Watan är en icke religiös 
förening i Mellerud som 
idag har flera hundra med-
lemmar. ”För en bättre 
framtid” är mottot. 
De flesta har kommit hit som 
asylsökande och bor nu per-
manent i Mellerud med om-
nejd. Föreningen jobbar för 
integration, mångfald, fred, 
rättvisa och för interreligiös 
samexistens. 

– Vi vill bli sedda som de 
människor vi är, få bort räds-
lor och känslan av vara något 
främmande. Vi som kommit 
till Mellerud är bra männ-

iskor, som vill jobba , träffas, 
prata och ha roligt. Vi ser 
bara mellerudsborna på ga-
tan när vi går förbi varandra. 
Inte alla hälsar på oss, det vill 
vi ändra på, säger ordföran-
den Majed Bashir.

Watan arrangerar en 
mängd aktiviteter för sina 
medlemmar, som språkkur-
ser, idrottsaktiviteter, barn-
aktiviteter och studiecirklar i 
samarbete med Studiefräm-
jandet. Rådahallen, Tingshu-
set och kommunens mötes-
rum används flitigt. Planerna 
är många och föreningens 

motto ”För en bättre framtid” 
är ledstjärnan. 

– Vi vill till exempel gärna 
arrangera ett språkcafé i nå-
gon lämplig lokal och göra 
en träff om matkultur. Vi vill 
lära känna svenskar och vi är 
öppna för fler förslag, säger 
Majed Bashir.

Under Mellerudsmässan 
kommer Watans medlemmar 
att berätta om sin verksam-
het, och man hoppas på 
många möten med besökar-
na.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lilav, Razan, Jolinar och Walaa, unga medlemmar i Watan, besökte Närhälsan när föreningen uppmärksam-
made allt gott arbete som görs i Mellerud.

Tjuvstartar sitt tioårsjubileum

Lisbet Hansson, assisterande mäklare och mäklaren Carina Udd, som 
driver Stefanssons Fastighetsbyrå.

Stefanssons Fastighets-
byrå kommer att tjuv-
starta sitt tioårsjubileum 
under mässan. Nya objekt 
presenteras, det blir även 
tävlingar och erbjudanden 
i montern.
På plats kommer mäklaren 
Carina Udd och assisterande 
mäklaren Lisbet Hansson att 
vara. Carina köpte inkromet 
till företaget av Olle Nellbro 
i januari 2009 och påbörjar 
sitt tioårsjubileum redan nu 
på mässan.

– Vi har deltagit i alla mäss-
sor sedan 2010 och mellan 
35-40 procent av alla mäss-
besökare brukar besöka vår 
monter, berättar Carina.

Hon arbetar som fristående 
mäklare och är inte begrän-
sad av kommungränsen, 
därför har hon stora möjlig-
heter rent marknadsförings-

mässigt, såsom att använda 
sig av hemsidor som vänder 
sig ut i Europa.

– Vi har många följare på 
Facebook och under 2019 
ska vi utveckla oss på socia-
la medier, förklarar Carina.

När hon började för snart 
tio år sedan kryllade det av 
norska spekulanter, så är det 
inte alls idag. Mycket bero-
ende på ändrad valutakurs, 
men även på en generations-
växling där många norrmän 
blivit äldre och flyttat hem.

Många återvändare
– Men vi ser många återvän-
dare, yngre familjer som vill 
flytta hem igen. Efterfrågan 
på sjötomter är stor generellt 
sett. Det går bra att sälja fri-
tidshus nu, många är ofta i 
gott skick så man kan bo i 
dem året runt. Det är roligt 

att förmedla objekt som får 
folk att få upp ögonen för vårt 
område, konstaterar Carina.

Lisbet Hansson är assiste-
rande mäklare och håller på 
att läsa till fastighetsmäklare. 
Hon behärskar engelska, 
tyska och franska, en stor 
fördel med utländska kunder.

Lisbet har arbetat i företa-
get sedan 2015, bor i Göte-
borg men har sommarstuga i 
Mellerud. 

Båda framhåller vikten av 
att båda parter ska vara nöjda 
vid en affär.

Livets största affär
– Det är ju kanske livets 
största affär. Vi ser att en del 
yngre förstagångsköpare får 
hjälp av föräldrarna till insat-
sen, de har ofta utrymme i 
bottenlånet så de kan belåna. 
Det såg man sällan innan de 

nya amorteringskraven, sä-
ger Carina.

Hon utför även marknads-
mässig bedömning av fastig-
heter vid omläggning av lån, 
det gäller alla slags fastighe-
ter från sjöbodar, arrenden 
och bostadsrätter till villor.

 – Du vet aldrig vad du hit-
tar, det kan vara pantbrev 
eller servitut. Det gäller att få 
alla att gå samma väg. Mest 
roligt är alla positiva möten 
med människor. Det känns 
gott i hjärtat att hjälpa andra, 
säger Carina.

Framtiden ser hon bara 
positivt på. Carina under-
stryker vikten av att ha en 
bred arbetslivserfarenhet vid 
möten med människor.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Prata försäkringar på mässan

Personalen på Dina Försäkringar hälsar både nya som gamla kunder 
välkomna till deras monter under Mellerudsmässan. 

Dina Försäkringar hoppas 
få möta många kunder, 
både befintliga och nya, 
bland såväl företagare 
som lantbrukare och pri-
vatkunder under mässda-
garna.
Dina Försäkringar är sedan 
länge ett lokalt förankrat 
försäkringsbolag och man 
har valt att fortsätta att vara 
så, i en tid då alltmer digita-
liseras. 

– Vi är ett modernt bolag 
med alla de digitala tjänster 
som finns, men vi vill vara 
nära kunderna och väljer då 
också att vara kvar lokalt, 
menar Jenny Iodlovsky 
Norrby, vd i bolaget. 

De närmaste kontoren till 
vårt område finns i Väners-
borg och Uddevalla och man 
åker gärna ut på kundbesök, 
berättar hon vidare, speciellt 
när det gäller lantbruks- och 
företagskunder. 

– Privatkunderna möter vi 
oftast via nätet eller telefon, 
men alla är alltid välkomna 
att besöka oss på kontoren, 
tillägger hon. 

– Att ha ett ansikte på den 
man pratar med är ofta vik-
tigt, många har också direkt-
nummer till sin kontaktper-

son hos oss, tillägger Jenny 
Iodlovsky Norrby. 

Nyheter gällande barn- 
och djurförsäkringar
På Mellerudsmässan kom-
mer man inte bara att ge all-
män information om bola-
gets försäkringar utan också 
marknadsföra ett par unika 
saker. Dina Försäkringar är 
först i Sverige med ett tillägg 
till djurförsäkringarna vad 
gäller tandvård. Det är då 
hund-, katt- och hästförsäk-
ringarna som erbjuder detta.

Dina Försäkringar har 
också lanserat en barnförsäk-
ring, med mycket hög om-
fattning vad gäller sjukdo-
mar.  

– Det är en av marknadens 
bästa barnförsäkring vi er-
bjuder, avslutar Jenny Iod-
lovsky Norrby och hälsar alla 
välkomna till monter C3, där 
personal från både Väners-
borg och Uddevalla kommer 
att finnas till hands. 

Ing-Marie Norrman
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Besök oss i mässmonter G3

0530-603 55 
www.dakoab.com 

Möbler för kontor 
och offentlig miljö!

Vi ses på mässan! 
Välkommen att träffa oss i vår monter: G2

Vaccinera er på mässan!!!
passa på att vaccinera er inför
årets influensasäsong

Vi utför även provtagning av blodsocker, 
blodtryck samt utandningsfunktion

narhalsan.nu

Vi finns 

i monter 

E4

Hoppas vi ses!

(Kostnad tillkommer)

Kapellgatan 1, Mellerud | 0530-100 23 | www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Mässerbjudande!

20% 
på bokning av en fotbehandling

Bygg & ElTeknik

Vi finns i monter C6

0530-127 27      LEgruppen.se

Vi finns i 
monter C6

Träffa representanter från
Melleruds Handel, Frykvalla Sunnanå hamn 

och Coop Väst
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 /  
Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

Bosch Laser-
avståndsmätare 
GLM40
595:- 
Ord. pris: 1219:-

Följ oss på Facebook för Veckans Prisbomb, 
plus andra erbjudanden och nyheter!

GÄLLER VECKA XX

VECKANS 
PRIS-
BOMB!

Gäller vecka 43

Säkrad lokal närvaro

Bele Fransson, huvudkontakt i Mellerud för Niklassons Tryckeri och 
Joachim Friberg, vd Niklassons Tryckeri.

Niklassons Tryckeri i Mel-
lerud gick in i en ny fas den 
1 september då Cela Gra-
fiska AB blev ägare. Den 
lokala närvaron är dock 
säkrad då Bele Fransson, 
som arbetat i företaget se-
dan 1973, finns kvar i Mel-
lerud som huvudkontakt.
Bele Fransson är alltså kvar 
i företaget och finns tillgäng-
lig via telefon eller mail.

– Jag finns i Mellerud om  
kunderna vill träffa mig för 
att gå igenom tryckjobb. Då 
finns möjligheten att ses inne 
på Melleruds Nyheters re-
daktion på Storgatan, förkla-
rar Bele.

Niklassons Tryckeri deltar 
med en monter på mässan. 
Där kommer man att presen-
tera nyheter och besökarna 
får se exempel på olika tryck-

saker som företaget produce-
rar, storbildsutskrifter och 
montermaterial. På plats i 
montern är Bele Fransson, 
Joachim Friberg och Lucia 
Henriksson.

– Detta känns jättebra, 
Niklassons har hamnat i 
trygga händer. Vi har stärkt 
vårt varumärke eftersom den 
nya ägaren har ett mycket 
brett produktsortiment. Cela 
ligger i framkant när det gäl-
ler både produktion och 
kunskap, framhåller Bele.

Varför sålde ni tryckeri-
et?

– Det kändes naturligt att 
ställa frågan till Joachim 
Friberg, vd på Cela Grafiska, 
som har en lokal koppling 
genom sin roll som vd för 
Melleruds Nyheter. Vi såg att 
Cela sökte personal. Bo An-

Auktion och mer hos MeRK

Bild från en vanlig eftermiddag på Rearsbyn; Maria Andersson, Mia Gustavsson och Eirin Nyqvist som berättar 
om klubbens aktiviteter under Mellerudsmässan. I sadeln på Greta sitter Jakob, Marias grabb.

Den som är intresserad av 
att buda hem en dejt med 
doft av häst, får bege sig 
till monter Y11 under Mel-
lerudsmässan. 
Här bjuds det inte bara på 
auktion utan även lite andra 
mer rörliga aktiviteter.

Det är Melleruds Rid-
klubbs ungdomssektion som 
kommer att hålla i aktivite-
terna vid montern under 
mässan. Man vill sprida in-
formation om ridklubben 
och vad man har för verk-
samhet.

 – Vi hoppas naturligtvis att 
det ska locka fler att komma 
med, vi har en väldigt bra 
gemenskap i stallet, berättar 
Kimberly Johnsson, ung-

domssektionens ordförande.
Hon berättar också om vad 

som i övrigt kommer att 
hända under mässan. 

– Vi kommer att ha en ut-
lottning av en ridlektion och 
vi har med oss våra käpphäs-
tar och lite hinder, där alla 
som vill får pröva på. 

Hon bekräftar också ryktet 
om att det kommer bli en 
auktion, där en dejt med rid-
lärarna ska auktioneras ut. 
Alla intäkter från auktionen 
går till ungdomssektionens 
verksamhet.  

Mycket aktiviteter på G
Vi träffar ridlärarna Eirin 
Nyqvist, Mia Gustavsson 
samt klubbens ordförande 

Maria Andersson i ridhuset 
en vardagseftermiddag. De 
berättar att det är full fart på 
verksamheten i klubben efter 
att ny styrelse valdes i au-
gusti. 

Man har ridlektioner mån-
dag till fredag. På månda-
garna körs tre till fyra grup-
per och de övriga dagarna två 
till tre grupper. På lördagarna 
erbjuder man prova-på-rid-
ning där alla från fyra år och 
uppåt är välkomna på drop 
in. I slutet av oktober kom-
mer man också att arrangera 
en Pay&Jump på halloween-
tema.

Ing-Marie Norrman
 

dersson ville gå i pension, 
Ulf Norrman kunde gå vi-
dare till Celas tryckeri i Vä-
nersborg där all produktion 
sker numera och jag blir kvar 
i Mellerud som huvudkon-
takt. Jag har ju ett brett kon-
taktnät efter alla år i bran-
schen, svarar Bele.

En bra lösning
Han understryker vikten av 
att inte svika sina kunder.

– Det var en bra lösning 
eftersom Joachim finns på 
Melleruds Nyheter en dag i 
veckan, den lokala förank-
ringen är viktig, säger Bele.

– För oss känns det natur-
ligt att göra affärer med det 
här upplägget, det är betydel-
sefullt att företag på mindre 
orter som Mellerud inte för-
svinner. Vi säkrar vår lokala 
närvaro då Bele jobbar vi-
dare som huvudkontakt i 
Mellerud, framhåller Joa-
chim Friberg.

Bele har varit anställd på 
Niklassons Tryckeri sedan 
mars 1973, som då drevs av 
Bengt Niklasson (svärfar till 
Bo Andersson). Bo började 
arbeta i företaget 1987 och 
den 1 augusti 1995 köpte Bo 
och Bele tryckeriet och fast-
igheten. Fastigheten är kvar 
i deras ägo och i dagsläget 
finns två hyresgäster; Mel-
leruds Rörtjänst och NCC.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vill möta nya och gamla kunder

Hemköps Louise Tegner, Stina Petersson och Jonas Pollack kommer med smakprover, recept och mycket 
annat till Mellerudsmässan.

Hemköp Torget laddar sin 
mässmonter med egna 
produkter, smakprover, 
tävlingar och receptinfor-
mation. 
Butiken firar tre år i Jonas 
Pollacks och Sanna Schillha-
necks regi och de kommer att 
vara på plats tillsammans 
med medarbetarna Stina Pe-
tersson och Louise Tegner.

– Många av företagets 
egna produkter är bäst i test 
och dem vill vi visa upp. Vi 
bjuder på smakprover och 
har med receptinformation 
knuten till produkterna. Vi 
ska också berätta om vår 
egna matmässa som vi ska ha 
inne i butiken, centralt runt 
charken, veckan efter mäss-
san, säger Stina Petersson, en 
av butikens medarbetare. 

Miljötänk
Man tänker också lyfta fram 
miljötänket i företaget, 
Hemköpkedjan tar ett klima-
tansvar genom att  exempel-
vis ha miljövänliga material 
i påsar, digitala kvitton och 
lokala produkter i sitt utbud. 

– All fisk vi säljer är MSC 
och ASC -märkt. Alla bana-
ner vi säljer är ekologiska 
och våra rosor är fairtrade-
märkta. Vi har också tagit ett 
steg framåt när det gäller det 
vegetariska utbudet, säger 
Jonas Pollack.

– Vi kommer också att 
lyfta fram att vi har Swish, 
som första Hemköpbutik i 
Sverige och berätta hur vi 
jobbar med sociala medier i 
vår marknadsföring. Dess-
utom kommer vi att lyfta 

fram personalen som jobbar 
på Hemköp, berätta vilka vi 
är och varför det är roligt att 
jobba hos oss. Vi hoppas få 
möta många nya och gamla 
kunder under Melleruds-
mässan, säger Jonas och 
Stina.

Tävlingar
De 200 första som besöker 
Hemköps monter under 
mässan kommer att få en 
goodiebag och två tävlingar 
kommer att arrangeras, en 
foto och en gissningstävling. 
Vinnaren får ett presentkort 
på 500 kronor hos Hemköp 
Torget.
 Karin Åström

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

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

RÄTT MATERIAL
RÄTT KUNSKAP
RÄTT TJÄNSTER
RÄTT ATTITYD
Vi strävar efter att förenkla  
för dig i dina byggprojekt

Branschens bästa
lagspelare!

Tävla och vinn!

Snabb med 
skruvdragaren?

 Kom till vår monter 
och tävla om 

ett presentkort

Besök oss på Mellerudsmässan 
Vi finns i monter B2

Tag med annonsen 
och få 

20% 
på valfri vara
Gäller v. 42. Gäller ej undanhängda varor

Vi finns 
även på

Mässerbjudande

Storgatan 6, Mellerud • Tel. 0530-400 47 • www.modeforyou.se STORGATAN 10, MELLERUD

15% på produkter 
från

Vi finns i monter B3

Kom och snacka miljö 
och energi med oss!

Ni hittar 

oss i monter 

Y24

• Födelsedagskalas
• Bröllop
• Begravning

för en lyckad fest!

Jessica’s
Delikatesser

Besök vår monter C4 
för att prata 
fest med oss!

0530-133 13 
www.jessicasdelikatesser.se

Mat och tårtorAuktion och mer hos MeRK
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Vandrare med digert program och vind i ryggen
Kroppefjälls Vandrare 
är föreningen med 320 
medlemmar och ett digert 
program av intressanta 
vandringar i bygden. Trots 
värmen i sommar kom i 
genomsnitt 63 vandrare 
till varje av de 14 program-
punkterna. 
Allra flest kom till vand-
ringen i Köpmannebro som 
handlade om beredskapsti-
den under 1940-talet och 

Köpmannebros hemligheter. 
Andra vandringar under 

sommaren 2018 gick i trak-
terna Sundals Ryr, Bodane i 
Ånimskog, Ör, Dalskog och 
Skållerud. Överallt finns 
historia att berätta och intres-
sant natur att uppleva. Gui-
derna varierar alltefter tema. 

I juni arrangerades dess-
utom sill- och potatiskalas i 
Örs bygdegård och vand-
ringssäsongen avslutades i 
augusti med samling vid 

Kabbosjön, med utebliven 
grillning på grund av eld-
ningsförbudet.

Ökande intresse
Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare, FKV, märker av ett 
ökande intresse för att vand-
ra och en vandring som gjor-
des i år var en längre variant, 
från Sundals Ryr till Gunvar-
byn i Ör.

– Vi följde gamla stigar 

över Kroppefjäll, en av våra 
medlemmar i Brålanda har 
grottat ner sig i gamla stigar 
som visar hur folk rörde sig 
förr i tiden. Det tog en dag att 
gå. Efter det har vi fått öns-
kemål om fler längre vand-
ringar, berättar Bertil Lande-
gren, ordförande i föreningen.

De flesta vandringar är an-
nars kortare och i olika svå-
righetsgrader, från lätta på 
två kilometer till krävande på 
tre-fyra kilometer.

Sköter Karolinerstugan
Förutom vandringar har 
FKV ansvar för Karl XII:s 
väg, den gamla stigen från Ör 
till Järbo. Längs den vägen 
finns Karolinerstugan som 
även den sköts av föreningen 
och där man just nu bygger 
ett nytt vedförråd, med medel 
från Färgelanda och Melle-
ruds kommuner, samt Dals-
lands Sparbank.

– Karolinerstugan hade 

110 besökare bara under 
september månad, berättar 
Bertil.

Till mässan kommer repre-
sentanter från föreningen 
med information om aktivi-
teter och kommande projekt, 
kartor och foton från vand-
ringar och från arbeten som 
görs. Man kommer även att 
ha ett kaffelotteri i sin mon-
ter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Foten en bortglömd kroppsdel

Marina Berglund och Ann-Sofie Israelsson är medicinska fotterapeuter. 
Det är även Annika Ljungdahl-Pettersson som saknas på bilden.

Fothälsan i Mellerud med-
verkar på mässan med 
försäljning av strumpor, 
stödstrumpor och fotkrä-
mer. Här kan du även få en 
kortare skön fotmassage.
Fötterna är för många en 
bortglömd kroppsdel. De 
finns där och ska bära oss 
genom hela livet, men man 
glömmer bort att vårda dem.

Problemen man söker 
hjälp för kan vara liktornar, 
förhårdnader, hälsprickor, 
nageltrång, besvärliga nag-
lar, fotvårtor och värk i föt-
terna. Du kanske behöver 
inlägg i skon eftersom 
främre fotvalvet sjunker ner.

Det är Ann-Sofie Israels-
son som driver Fothälsan och 
hon finns i montern tillsam-

I mässmontern kommer Fothälsan att sälja olika produkter och ha er-
bjudanden på bokade behandlingar. Du har även möjlighet att få uppleva 
hur en fotmassage känns.

. Ta ett fotbad i 15 minuter.

. Torka ordentligt, särskilt mel-
lan tårna.
. Klipp naglarna, följ tåns kant 
och inte ner vid sidorna.
. Fila fötterna lätt. Många filar 
för hårt och det ger motsatt 
effekt.
. Smörj in fötterna med en bra 
fotcréme.
. Använd skor som passar just 
dina fötter.

FOTRÅD

mans med sina anställda 
Marina Berglund och Annika 
Ljungdahl-Pettersson. Samt-
liga är utbildade medicinska 
fotterapeuter.

– Vi ska ha försäljning av 
strumpor, stödstrumpor och 
fotkrämer. Sockar tillverka-
de av bambu är otroligt po-
pulära, de drar inte till sig 
fukt och kan tvättas i 60 
grader. Dessutom kommer vi 
att erbjuda en kort spamas-
sage så att man får en insikt 
i hur skönt det känns med 
fotmassage, säger Ann-So-
fie.

Medicinsk fotvård
Fothälsan har lokaler i norra 
änden av bibliotekshuset vid 
Köpmantorget. Man erbju-
der olika behandlingar inom 
medicinsk fotvård. 

Nyligen var personalen på 
en fortbildningsdag i Göte-
borg för att lära mer om sår 
på fötter. 

– Vi jobbar både med före-
byggande- och vårdande 
behandlingar. Vi skär ut lik-
tornar, behandlar nageltrång, 
fotvårtor, förhårdnader och 
hälsprickor. Vi vaxar även 
ben och ger tips och informa-
tion vid till exempel hälspor-

reproblem, förklarar Ann-
Sofie.

En del behöver avlastning 
för foten, såsom inlägg och 
sulor. Fotvalvet fungerar 
som en stötdämpare som 
hjälper oss att hålla balansen 
och tål väldigt hög belast-
ning. Men med åldern tappar  
foten sin spänst och fotval-
ven sjunker ner. 

Det finns olika gymnastik-
övningar för att stärka små-
musklerna i fötterna.

Hallgus valgus
Ett vanligt problem är hall-
gus valgus, stortån böjer sig 
då ut från kroppen och in mot 
övriga tår och vid stortåns 

bas utvecklas ibland en 
större eller mindre knöl som 
kan ömma och bli inflam-
merad.

– Vi har avlastningar och 
hjälpmedel för olika fotpro-
blem, konstaterar Ann-Sofie.

En del av arbetet består av 
besök på kommunens äldre-
boenden, ibland utförs även 
hembesök.

Vill du ha en skön stund 
med spamassage? Då använ-
der tjejerna sig av produkter 
med olivolja och aloe vera. 
Behandlingen består av fot-
bad, scrub, inpackning följt 
av en längre massage.

– Man har eget rum, vi 
släcker ner och du kan lyssna 

på musik, ta gärna med egen, 
berättar Marina.

Företaget har även en filial 
i Dals Ed, med lokal på Ha-
galid. Där jobbar Ann-Sofie 

onsdagar och varannan tis-
dag.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

I somras arrangerades 14 programpunkter, bland annat 
en vandring i Bodane, Ånimskog. Foto: FKV.

Natur, kultur och historia är teman under föreningens 
vandringar. Foto: FKV.

Ordförande Bertil Landegren, Birgitta Bernhardsson och 
Sven Karlsson, aktiva i föreningen Kroppefjälls vandrare, 
med monter på Mellerudsmässan.
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lrfkonsult.se/mellerud

VI FÅR LANDETS 
SMÅFÖRETAGARE 

ATT VÄXA

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som 
småföretagare. Med Digital Företagare väljer du själv vilka 
delar av din ekonomi som du vill hantera och vilka som du vill 
få hjälp med.

Kom till vår monter på mässan så berättar vi mer om våra 
olika digitala tjänster och hur de ska förenkla din vardag, ge dig 
bättre kontroll och ge dig ett smidigare arbetssätt.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifi ka tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighets-
förmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter fi nns vi alltid nära dig. 
På lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

DIGITAL FÖRETAGARE  -  FÖR EN ENKLARE VARDAG

 

Tel 0521-695 35 • www.resemakarn.nu

Något att längta till sedan 1992 

Kielkryssar 3 dagar från Mellerud
27/11, 11/12..........................990:-
Rostock 2 dagar från Mellerud
17/11...................................1.140:-

Vi har resor som 
startar i Mellerud!

NÅGRA AV VÅRA BUSSRESOR
Rostock 2 d 100 kg 26/10, 2/11, 17/11, 1/2 osv.....fr. 1.140:-
Rostock 3 d 100 kg 26/10, 2/11, 9/11, 16/11......1.840:-
Kielkryss 3 d 2/11, 6/11, 13/11, 27/11......................fr. 990:-
SPA i Pärnu - Tervis 7 d 6/11.inkl behandlingar.........4.990:- 
SPA i Polen - 5 d 9/1 .inkl behandlingar......................... 2.990:-  
Stockholm 3 d 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 1/2 osv... 1.990:-
biljetter till Jonas Gardell, Så som i Himmelen, Ghost mfl.
Helsingfors /Riga/Tallin-kryss  3 d 2/11, 9/11....1.390:-
Ronnebybrunn 4d JULFIRANDE! 23/12...........5.290:-
Berlin Nyår 4 d Köp till nyårsfirande 30/12 ...........3.690:-
Rostock Nyår 4 d med nyårsfirande 30/12 ..................4.040:-
Kiel nyårskryss  3 d med nyårsfirande 30/12 ..................2.490:-

NÅGRA AV VÅRA JULMARKNADER  
Rostock / Lübeck / Schwerin / Wismar / Celle 3 dagar 
27/11, 30/11, 4/12, 7/12, 11/12, 14/12..................fr 1.890:- 
Wernigerode i Harz 4d..........................................2.990:-

Vi har inhägnad parkering i Vänersborg

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Registrera dig som 
bonuskund så får du 
en kupong värd 50:- 
att handla för, när du 
handlar för 250:- i butiken 
(gäller nya bonuskunder).

De 200 första som 
besöker vår monter 
får en goodiebag!

Alla barn får en ballong!

Välkommen till 
vår monter A3!

Ni hittar 
oss i monter 

A3

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

YY
Vi tjuvstartar  

vårt  
10-års firande  

på Mellerudsmässan! 
Med respekt och stort hjärta gör vi det vi gillar mest  

– förmedlar hus och hem. 

Vi prioriterar kvalitet före kvantitet   
och tar därför inte på oss för många uppdrag i taget.

Vi satsar på förstklassig och personlig service och arbetar 
för snabba avslut till bästa, möjliga pris! 

Varmt välkomna till vår monter DE 1 där Du kan ta del av  
våra erbjudanden, delta i vår tävling och vinna presentkort.

Välkomna

Carina med flera

Y
Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y
Y



Nordalsskolans elever visar upp 
programmering av modellfordon

www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

DIN KOMMUN

Personal från samtliga förvaltningar och verksamheter 

finns på plats för att informera och svara på frågor. 

Ett axplock av det vi bjuder på!

Hur är det att arbeta för kommunen? 
Vilka bristyrken har vi inom kommunen?

Se hur kommunens nya boende på Ängenäs kommer att 
se ut.

Möt oss på Mellerudsmässan
Vi finns i 
D-hallen 

(Nya bollhallen)

Kulturskolans elever framträder
på scenen i A-hallen

Lördag kl. 13.30-14.00 
Söndag kl. 11.00-11.30
 kl. 13.00-13.20

Bildspel och 
materialutdelning

Kulturskolan ordnar spontan 
instrumentvisning båda dagarna

Socialförvaltningen visar nyheter inom vård och  
omsorg. De visar också hur man använder ny teknik 
för att ge en trygg omvårdnad

På söndagen håller kommunen  
följande seminarier och 
presentationer i seminarielokalen i 
D-hallen
Moderator: Gunnar Karlsson
11.15 Birgit Lindqvist berättar om
 kommunens projekt för att ge alla
 som vill heltidsanställning.
11.45 Personal inom vård och omsorg
 berättar om hur det är att arbeta
 inom vård och omsorg.
12.45 Vad gör Ungdomsrådet?
 Glenn Nordling och en representant 
 för rådet berättar.
13.15 Grannsamverkan. Glenn Nordling och
 kommunpolisen Steve S Johansson.
13.45 Arbetet med den 
 nya översiktsplanen. 
 Jonas Söderqvist.

Dahlstiernska Gymnasiet kommer att 
representeras av medarbetare och elever 
från våra program: Barn-och fritid, Estetiska 
programmet, VVS och fastighet samt de olika 
yrkesprogrammen vi har som lärlingsvarianter

Räddningstjänsten finns på plats och informerar 
om brandsäkerhet. Utanför Rådahallen kommer 
de också att ha en brandbil uppställd.

KulturMellerud
bjuder på frågesport 
med fina priser
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Lördag 27 oktober kl. 10-15

Varmt välkomna!
www.gronaklustret.se

Nystart Nuntorp

Invigningsfest! 
föranmälan gäller 350 kr/person
bet.till bankgiro 5277-5558
• Mat från Nuntorps Gårds Bistro
• Agro Väst presenterar Gröna möten
• Underhållning av Skålleruds Drängar
• Dans till Bjarnez

10:00 Grindarna öppnar

10:15 Invigningsföreläsning av Magnus Olsson, 
VD Dalslands Sparbank. 
En av huvudsponsorerna till Gröna Klustret Nuntorp. 
” Hur får man ekonomin att gå ihop? ” 
Ekonomisk utveckling med fokus på gröna näringar   

11:00 Seminarier

12:00 Invigningsceremoni med Palle Borgström (LRF ordf.) 
Skålleruds församlingskör bjuder på 
sång och näverlurfanfar

13:00 Seminarier

14:00 Seminarier

15:00 Tack för idag! 

18:00 Invigningsfest (förköpta biljetter)

Nuntorp Mjölk AB
• Visning av ladugården
• Arla finns på plats
• Pysselhörna för barnen
• Traktorklubben Dotorp
• Tramptraktorer

Täckdikningsdemo med 
bandtraktor och dikningsplog 

• Dalspira
• Torggummans ägg
• Mariannes biodling
• Assareby kvarn 
• Gällenäs grönsaker
• Axels chark
• Britts bakstuga
• Häljeruds gårsbageri

• Evenstorps gård 
• Dals Rostads småbruk
• Brukets Godaste
• Hansens kafferosteri
• Dalbo
• Hushållningsgille 
• Andelslamm
• Jul i Brålanda

Matmarknad med lokala producenter

Seminarier att välja bland
Sex olika om 20 min vardera

• Andresén maskin/Dataväxt 
 Autostyrning & GPS

• Lely 
 Senaste tekniken inom mjölkproduktion 
 (Bertil Vallhagen)

• Fyrklövern 
 Framtidens it – lösningar för småföretag 
 Ny aktör inom ekonomi som kommer att 
 etablera sig på Nuntorp

• Nordisk Råvara 
 Framtidens grödor för svensk odling 
 och matkultur 

• LRF konsult 
 Gör det enklare för dig att vara småföretagare

• Swedish Agro Machinery 
 Hur blir framtiden med uppkopplade 
 maskiner som ställer in sig själv?

Dalslands Hästsportklubb
• Ponnyridning hela dagen 
•  10:30 Hoppning  
•  11:30 Westernridning  
•  13:30 Dressyr  
•  14:30 Körning  
•  Käpphästhoppning, ta med 
 din egen käpphäst eller låna av oss.
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Klar för Sundsvall

Douglas ”HortyGoose” Dahlberg, 
22 år, kommer spela FIFA för GIF 
Sundsvall E-sport. Målet är att kva-
la in till VM i spelet som är världens 
största fotbolls Tv-spel. Foto: GIF 
Sundsvall.

E-SPORT 
22-årige Douglas Dahlberg 
är klar för GIF Sundsvalls 
E-sport lag. Det är fot-
bolls tv-spelet FIFA, ett av 
världens största spel, som 
han kommer att spela och 
samtidigt representera 
den anrika föreningen.
E-sporten växer lavinartat i 
Sverige och Norden. Enligt 
en undersökning från i våras, 
gjord av Mediavision, tittar 
över 650 000 nordbor på E-
sport varje dag.

Fotbolls tv-spelet FIFA är 
världens största spel av sitt 
slag där spelaren har möjlig-
het att spela för sig själv eller 
mot miljoner andra likasin-
nade online. Douglas Dahl-
berg från Ör tillhör sverige-
eliten och är just nu rankad 
topp 20 över de bästa spe-
larna i Sverige. För några 
veckor sedan kunde vi pre-
sentera hans första klubb-
adress, GIF Sundsvall E-
sport.

– Det ska bli väldigt kul. 
Det är inte många som är 
insatta i just E-sport, men den 
växer hela tiden i Sverige så 
det är kul att kunna få vara 
med och driva det framåt, 
berättar ”HortyGoose”, som 
är Douglas spelarnamn.

VM-kval
Dahlberg är klubbens första 
värvning i sin nya satsning på 
E-sport och Douglas kom-
mer att agera lagkapten och i 
måndags förra veckan var 
han på plats för att skriva 
kontraktet och för att disku-
tera framtiden. Hans kontrakt 
med klubben sträcker sig 
över FIFA 2019.

– Målet med detta kommer 
vara att kunna ta Sundsvall 

så högt upp som möjligt i li-
gan, men även prestera inför 
det stundande VM-kvalet 
som spelas i ett läge som 
heter FIFA Ultimate Team, 
där man bygger sitt drömlag 
för att sedan spela till sig en 
plats. Det är dock inte klart 
än hur kvalet kommer att gå 
till, berättar Dahlberg, som 
pratade om den liga som 
Svenska Fotbollsförbundet 
SvFF kommer att starta i 
början av 2019 och där 
matcherna kommer att sän-
das online. Det är i första 
hand klubbar från Allsvens-
kan och Superettan som 
kommer att delta. 

AIK och Hammarby
– Flera klubbar, såsom Ham-
marby, AIK och Örebro är 
också i startgroparna i E-
sport satsningarna. Det är en 
stor möjlighet att få FIFA att 
växa som E-sport i Sverige 
när de allsvenska klubbarna 
går in och satsar såhär, ska bli 
väldigt kul och spännande”, 
berättar Douglas ”Horty-
Goose” Dahlberg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Andersson lämnar och 
ersätts av ledartrio

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF byter ut 
hela ledarstaben inför 
kommande säsong. A-la-
get tas över av en trio, med 
rötter i föreningen i Dals 
Rostock, bestående av 
Moin Elani, Shaip Bajrami 
och Christian Ragnevi.
Mikael Andersson med sin 
stab bestående av Jonatan 
Emanuelsson, Mathias Sko-
ogh-Olsson och Jan Jonsson 
har tackat för sig efter två 
säsonger i division 6.

– Vi hade chansen på för-
staplatsen i år, men slutade 
fyra. Hade vi tagit poäng så 
hade vi haft chansen nu att gå 
upp till femman, om två lag 
från Dalsland går upp, som 
det ser ut att göra, berättar 
Andersson, med besvikelse i 
rösten.

KIF-anknytning
Trion som tar över Kroppe-
fjälls A-lag består av Moin 
Elani, Shaip Bajrami och 
Christan Ragnevi. Alla med 
någon form av anknytning 

Kroppefjälls IFs nya tränarstab bestående av, (f.v) Moin Elani, Shaip Bajrami och Christian Ragnevi. Foto: 
Martin Eriksson/Kroppefjälls IF

till klubben från Brunnsval-
len. 

Elani är spelare i dagslä-
get, Bajrami har spelat i för-
eningen i sina ungdomsår 
och Ragnevi har tidigare 
spelat och är aktiv i fören-
ingen. Avgående ordförande 
Martin Eriksson berättar om 
värvningen av nya ledarsta-
ben.

– Det gick rätt så smidigt, 
det löste sig på ett par träffar. 

Jag tror det blir riktigt bra, 
alltid bra när det är några som 
är med i föreningen, det är 
kul. 

Delat ansvar
Christian Ragnevi, berättar 
om sitt nya uppdrag.

– Det blir spännande, går 
inte att säga något annat. Det 
var ingen självklarhet, först 
och främst behövdes det vara 
ett helt team på plats. Sedan 

vill man gärna veta hyggligt 
vad man har att jobba med. 
Som det ser ut just nu så är 
det ingen som lämnar, berät-
tar 36-årige rostocksbon, 
som förklarar ansvarsupp-
delningen mellan trion.

– Vi är tre tränare med 
delat ansvar på laguttag-
ningar och delat ansvar på 
träningarna, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Deltar med spelare
i SverigeCupen

Efter distriktsträningar 
med 90 spelare från hela 
Bohuslän-Dal är nu di-
striktslaget i handboll ut-
taget inför SverigeCupen. 
Under hela 2018 har trä-
ningar pågått med disktrikts-
tränaren Eric Feiff. Från 
Melleruds HK F03 deltog 
nästan samtliga från starten 
och alla tjejerna har gjort bra 
ifrån sig under träningarna.

 MHKs målvakt Ida Flo-
din-Uggla är nu uttagen i 
laget och Märta Westman är 
en av fyra reserver. En enorm 
prestation då Eric menar att 
det i år har varit oerhört hög 
kompetens bland F03 och de 
är en stor åldersgrupp. Till 
förra årets uttagningar inför 
distriktslaget mötte det upp 
cirka 40 spelare mot årets 90.

Tränare och domare 
Johan Eriksson som är trä-
nare för tre lag i MHK har nu 

fått frågan om han vill vara 
med som assisterande tränare 
för distriktslaget tillsam-
mans med Eric Feiff och han 
har tackat ja till uppdraget.  

– Jag är oerhört glad för att 
få vara med som assisterande 
tränare i SverigeCupen, det 
är många ledare i Handbolls-
förbundet Väst som kunde 
fått frågan och det är såklart 
extra roligt att få den frågan 
då, säger Johan. 

SverigeCupen går av sta-
peln i Nyköping den 9-11 
november och där möts alla 
distrikt i Sverige. På söndag 
den 21 oktober väntar trä-
ningsmatcher mot andra di-
strikt i Göteborg.

Melleruds HK har också en 
domare med på plats för att 
döma i SverigeCupen och det 
är A-lags spelaren och di-
striktsdomaren Drenushe 
Bytyqi.

MHK

Ett år med Melleruds handbollsklubb
HANDBOLL 
Ett år har gått sedan in-
vigningen av Melleruds 
Handbollsklubb gick av 
stapeln i Rådahallens A-
hall, då bandklipparna 
Ella Constantin och Malin 
Jansson fick äran att offi-
ciellt hälsa den nya klub-
ben välkommen. Vi har 
tagit oss ett snack med 
klubbens ordförande Ann 
Uggla Flodin, om klubbens 
första år.
I maj förra året togs beslutet 
att Melleruds IF:s handbolls-
sektion skulle bryta sig ur  
MIF och bilda en egen klubb, 
Melleruds Handbollsklubb. 
Invigningen skedde i sep-
tember och efter det har 
nästan ett tiotal lag hållit 
igång under det nya klubb-
emblemet. Och som kronan 
på verket vann klubbens da-
mer sin serie och tar nu klivet 
upp till division 4. 

Nu har ett år passerat och i 
all glädje och positivitet så 
har det också inneburit en 
stor mängd svett och kanske 
en och annan tår, efter att 
man lämnat Melleruds IF.

– Det var ett stort engage-
mang från alla ledare där 
man tyckte att det hade varit 
bra att ha en egen handbolls-
klubb, för att kunna debat-
tera de frågor som bara 
handlar om handboll. Det var 
lättare att anta Svenska 
Handbollsförbundet poli-
cydokument och regler när vi 
har en egen klubb. Vi är 
väldigt nöjda med att vi star-

Ett tiotal lag är igång under det nya klubbemblemet. Foto: Privat.

tat en handbollsklubb och det 
känns bra. Det är nu lätt att 
ta beslut och det är lättare 
beslutsvägar. Men vi skall 
säga att vi haft ett fantastiskt 
bra samarbete med Melle-
ruds IF efter att vi lämnade. 
Vi har fortsatt att hjälpa till 
på bingon, mot det har vi har 
fått låna idrottshuset och 
fortsätter ha en del av vår 
ungdomsverksamhet där. Vi 
har fått låna klubblokalen då 
vi inte har en egen, så det har 
varit en smidig lösning på att 
vi ändå delade på oss, berät-
tar ordföranden Ann Uggla 
Flodin i Melleruds Hand-
bollsklubb, MHK.

Mycket jobb
Det är dock inte bara guld 
och gröna skogar när man 
startar upp en helt ny klubb. 
Mycket jobb har krävts för 
alla ledare och tränare, som 
jobbar helt ideellt.

– Det varit väldigt mycket 
jobb, arbetsmöten och styrel-
semöten för att sätta allt i 

klubben och vi har mycket 
kvar för att forma en fören-
ing. Men vi har klarat första 
året med ett plus-minus-noll-
resultat trots alla investe-
ringar som klubbdräkter, le-
daroveraller, bollar, och 
domaravgifter. Sedan är det 
fantastiskt vilket engage-
mang som vi sett öka, det är 
många som hjälper till. Vi har 
också haft möjlighet att sätta 
den kulturen nu när vi star-
tade nytt, konstaterar Uggla 
Flodin.

Stor verksamhet
Klubbens mål är att kunna 
bygga långsiktigt och redan 
nu har man sju barn- och 
ungdomslag igång, men man 
önskar få fler åldergrupper.

– Vi har startat upp en 
grupp med de allra minsta, 
6-7 åringar och vi har försökt 
att dra igång nya grupper och 
har som mål att dra igång en 
nystartad kull varje år, eller 
minst vartannat år för att 
bygga föreningen underi-

från. Men trots att vi har fått 
en ny hall så är det inte lätt 
med halltider. Så där har vi 
en utmaning i kommunen, 
när vi har ett så stort intresse 
kring att utöva idrott av olika 
slag. Att inte träningstiderna 
räcker till, trots att vi nu har 
två hallar. Som det är nu kan 
vi inte växa som förening, så 
det är lite tråkigt, berättar 
Uggla Flodin, som berättade 
att lag i föreningen får dela 
på en plan för att kunna få 
ihop träningstiderna.

Beachhandboll
MHK berättar att de letar nya 
vägar för att fortsätta ut-
veckla klubben, ett steg i den 
riktningen är beachhandboll.

– Vi har tittat lite grann på 
att utveckla några lag i 
beachhandboll, det är något 
vi har funderat på om det 
finns en möjlighet att ut-
veckla för klubben. Man 
spelar på ett helt annat sätt 
och med helt andra regler. Vi 
testade med våra killar som 
är 12 år och våra tjejer som 
är 15 år i en turnering i Tibro 
i juni. Det hade varit roligt 
om det blev en form av tradi-
tion och något vi kan bli 
bättre på. Det är något vi ser 
som en möjlighet för klub-
ben, men vi har inte riktigt 
något koncept för det än, 
berättar Uggla Flodin, ordfö-
rande i kommunens färskaste 
förening.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Frida Johansson-
årets stipendiat

Frida Johansson från Bäckefors 
har utsetts till årets stipendiat av 
Bohuslän Dals Skidförbund. Foto: 
Privat.

SKIDSPORT 
Bäckeforstjejen Frida 
Johansson, tävlande 
för Bengtsfors Bois på 
skidor, har utsetts till sti-
pendiat 2018 av Bohuslän 
Dals Skidförbund. 
Hon fick motta stipendiet vid 
förbundets årsmöte som 
hölls i Allégården i Högsäter 
under förra torsdagskvällen. 
Förutom stipendiet uppvak-
tades hon även med blommor 
och diplom. 

Frida tycker om att träna 
och tävla och tävlingstillfäl-
lena är många, då hon tävlar 
såväl i orientering som skid-
åkning. I nuläget går Frida 
sista året på högstadiet i 
Bengtsfors och kommer att 
söka idrottsgymnasiet, där 
hon har möjlighet att utveck-
las och helst då inom skidåk-
ningen, som ligger henne 
varmast om hjärtat. 

Bland resultaten under den 
gångna säsongen kan noteras 
en bronsmedalj på skidsta-
fetteten i Götalandsmäster-
skapen för ungdomar samt en 
individuell trettonde plats i 
samma tävling.

Birgitta Hellman

Henrik redo för 
VM i London

OCR 
Henrik Nilsson från Mel-
lerud kommer i helgen att 
tävla i VM i hinderbana, 
eller Obstacle Course Ra-
cing, OCR i London med 
familjen på läktaren och 
hela världseliten vid sin 
sida.
37-årige Henrik Nilsson från 
Mellerud är där för att tävla. 
Vi tog oss ett snack med ho-
nom, och kände av pulsen 
inför hans största tävling 
hittills i karriären.

– Jag har försökt att hålla 
mig lugn, fram tills nu. Jag 
har inte märkt av det så 
mycket, det har ju legat så 
långt bort, men nu är det bara 
några dagar bort, berättar 
VM-debutanten, som redan 
idag onsdag reser till London 
för att ladda för tävlingarna 
som börjar på fredag.

– Vi flyger redan onsdag så 
att vi hinner acklimatisera 
oss lite och förhoppningsvis 
se lite av banan dagen innan. 
Det svåra i hinderbana är att 
planera var man skall lägga 

krutet. Tar man ut sig för hårt 
så orkar man inte hinder och 
ibland kan det vara tvärtom, 
du kommer i mål och känner 
att du kunde presterat hår-
dare, berättar mellerudsbon, 
som kommer ha stora delar 
av familjen på läktaren

– De minsta två sönerna 
stannar hemma, men den 
äldsta sonen åker med och 
min fru. Sen åker delar av 
min andra familjen med, 
alltså mamma och syskon, 
det är väldigt kul. 

”Sänkt målen”
Som debutant och egentligen 
nybörjare i sporten vet han 
vad han har att vänta sett till 
motstånd och målsättning.

– Jag hade mål fram tills 
jag såg bansträckningen, då 
sänkte jag mina mål. Jag är 
rädd att sätta för höga mål, då 
jag är rädd att det blir en 
besvikelse och jag vet inte 
hur motståndet ser ut, säger 
Henrik.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Henrik Nilsson, 27, från Mellerud har rest till London för att tävla i VM 
i OCR, Obstacle Course Racing eller hinderbana på ren Svenska. Foto: 
Privat.

Brålanda med en fot i division 4
FOTBOLL 
Brålanda IF har en fot i 
division 4 efter seger med 
2-1 på bortaplan mot IFK 
Strömstad. Hemmalaget 
hade chans att kvittera i 
slutminuterna, men Brå-
landas målvakt Douglas 
Dahlberg räddade straf-
fen.
Brålanda gick en tuff match 
mot bohuslänningarna IFK 
Strömstad i 90 minuter plus 
tillägg.

– Det var en riktig kämpar-
match. Som vi slet, vi var helt 
slut efter matchen. Strömstad 
är ett riktigt bra lag. Går det 
att bli gladare än såhär? Jag 
vet inte när jag var så här glad 

sist, sade segerrusige huvud-
tränaren  Ronny Fredriksson 
efter slutsignalen på 
Strömsvallen.

Straffräddning
Brålanda tog ledningen med 
1-0 på frispark genom Wictor 
Dörrich, efter förarbete av 
Jacob Helldén, men hemma-
laget kvitterade med ett lång-
skott som med hjälp av 
medvinden seglade in bakom 
Douglas Dahlberg. 

I andra halvlekens inled-
ning fick inhopparen Eric 
Birgersson, ersättare till ska-
dade Marcus Hermansson, 
bli matchvinnare. Hans mål 
betydde 2-1 och kom att bli 
segermålet. 

Ännu en matchvinnare 
fanns mellan Brålandas stol-
par. Med sju minuter kvar av 
matchen fick IFK Strömstad 
en straff med sig. Segern såg 
ut att flyga Brålanda ur hän-
derna, men Douglas Dahl-
berg ställde sig rätt och räd-
dade straffen och därmed tre 
livsviktiga poäng i kvalet.

–Jag hade en känsla av att 
straffen skulle slås på kraft. 
Så jag valde att lita på mina 
reflexer. Känslan hade rätt 
och jag kunde rädda den med 
vänster handen, berättade 
straffräddaren som såg till att 
segern blev Brålandas. 

Nu ser det extra bra ut för 
Brålanda i striden om upp-
flyttning.

SLUTRESULTAT
IFK Strömstad 
– Brålanda IF
1-2 (1-1)

Kval till division 4
Målskyttar: 
21 0-1 Wictor Dörrich
36 1-1 David Olsson
50 1-2 Eric Birgersson

– Det kan hända mycket i 
fotboll, men situationen är 
ganska bra kan vi säga, berät-
tar Ronny vars mannar ställs 
mot IK Svane till helgen, på 
Sörbyvallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KIF:s judo klara serieledare

Pelle Larsson, KIF, till höger, mötte här Liam Svensson, Färgelanda JK. Pelle tog hem segern.

JUDO 
Förra lördagen arrang-
erades Bohus-Dal cup 
3 och ett Judo 5-läger 
för tjejer på Kroppefjäll. 
KIF:s judosektion invigde 
även sin nya träningslokal 
där mattan nu kan ligga 
permanent, vilket sparar 
mycket tid och arbete för 
medlemmarna.
Alf Tornberg, distriktsord-
förande och ordförande i 
Stenungsunds Judoklubb, 
var dagens huvuddomare. 
Han har även suttit som ord-
förande i Svenska Judoför-
bundet under sex år.

– Det finns nio klubbar i 
distriktet och 170 i hela lan-
det. I fjol startade vi Bohus 
Dal-cupen med fyra deltäv-
lingar per år, vid en av dem 
anordnar vi distriktshelg 
med läger eller utbildning. 
Detta är en sådan helg, för-
klarar Tornberg.

Den tredje deltävlingen 
lockade 57 deltagare, varav 
ett 15-tal kom från Kroppe-
fjälls IF. Resultatet blev sex 
guld, sju silver och fyra 
brons.

Utökade ledningen
Kroppefjäll ledde cupen ef-
ter två deltävlingar och led-
ningen utökades efter hel-
gens fina resultat av 
klubbmedlemmarna. Nu 

T.v: Elliot Larsson, KIF, i en av sina matcher i U9.

U9:
Elliot Larsson - silver
Havanna Andersson - silver
Mohamad Kattan - silver
Jesper Allm - guld
Pelle Larsson - guld
Farouk Jahm - guld
U11:
Sakhr Alhada - guld
Mohamad Kattan - guld
Pelle Larsson- guld
Farouk Jahm - silver 
Randa Kattan - silver 
Raoul Ghanoum - silver
Havanna Andersson - brons
Max Nykvist - brons
Ahmed Ibrahim - brons
Elliot Larsson - brons 
U13:
Johan Skogen - silver 

KIF:S INDIVIDUELLA 
RESULTAT

ligger KIF etta på 74 poäng, 
följt av Färgelanda JK på 59 
poäng.

– Tävlingen är en bra 
sporre för klubbarna, poäng-
terar Lasse Johansson, trä-
nare i KIF:s judosektion.

Efter lördagens tävling 
startade ett Judo 5-läger, en-
bart för tjejer. Det innebar 
övernattning och träning 
ledd av före detta veteran-
världsmästaren Malin Nord-
in. Hon höll också föredrag 
för ledarna.

– Det är ett sätt att under-
lätta för tjejerna att komma 
in i sporten på ett bra sätt, 
berättar Arne Tornberg, som 
har 40 års erfarenhet av ju-
dosporten. 77 år ung tränar 
han två grupper med ungdo-
mar varje söndag.

Ny större lokal
Den nya lokalen (judolokal 
kallas för dojo) är belägen i 
den före detta konferenslo-
kalen i fastigheten bakom 
restaurangbyggnaden. Från 
att ha haft 84 kvadratmeter 
förfogar judosektionen nu 
över 105 kvadratmeter. En 
stor fördel är att man inte 
behöver lägga ut mattan inför 
varje träningstillfälle. Nu 
kan den ligga kvar istället 
och man får mer tid över till 
träning.

– Detta är en jättebra lokal 

och fin att hålla tävlingar i. 
Det finns två sätt att vinna en 
tävling på. Antingen hålla 
fast eller utföra ett rent kast. 
Om du har två halvbra kast 
vinner du också, förklarar 
Tornberg.

KIF:s ordförande Martin 
Eriksson var på plats.

– Lasse Johansson och 
Glenn Nordling har gjort ett 
fantastiskt arbete för judo-
sektionen. Att dra igång 
detta kräver kompetent led-
ning, säger han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

NISSAN PRIMERA -99 Nybes., 
s/v däck. 10.700 mil. 10.500:-. 
Tel. 070-338 79 48.

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

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

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

 UTHYRES
Lägenhet 
i Bäckefors. 67 m2 m. balkong. 
Tel. 070-641 09 08.

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Värmdal Edition
John Deere 
XUV560 
inkl. tak, ruta och 
alu-fälgar

109.900:- 
+ moms

    

Vi har även ett antal XUV590 
fjolårsmaskiner i lager

LEDIGA PLATSER

Hela 149 personer gick sön-
dagens promenad i nästan 
sommarvärme. Rätt rad:1. 2  
Göteborgsvarvet, 2. X Peli-
kanernas ö, 3. 2 Helgasjön, 
4. X 1913, 5. 1 1962, 6. X 2 
st, 7. 2 Gunnar Nordahl, 8. X 
Ört, 9. 1 Brännässlor, 10. 2  
Gaia, 11. 2 Uddbräken, 12., 
1 Platåberg. Barnfrågor: 1. 
X 6 sidor, 2. 1 Ögat, 3. 2 
Blast, 4. 2 Svamparna, 5. X 
Gå ut och slänga dem, 6. 2 
Kycklingar, 7. 1 Sockerkaka, 
8. 2  Tomat, 9. 1 Candy, 10. 

2  Mållgan, 11. 2  Blåsippan, 
12. X Selfie.Utslagsfråga:  
69 sockerbitar i påsen. 1 
Ann-Helen Persson, 2 Åse 
Lundblad, 3 Peter Janhäll. 
Extra vinnare: Håkan Kris-
tiansson, Johan Söderqvist, 
Hanna Myhrberg, Amanda 
Berglund. Barnvinnare: 
Wilma Andersson, Affe, 
Ture Printz, Saga Andersson,  
Jonathan Åkerstedt.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENADNAD14/10

Förlust igen
INNEBANDY 
Nykomlingarna Melleruds 
IBK Giants förlorade på 
nytt i division 5, denna 
gång mot Herrestads AIF 
Rockets med 5-8. Det var 
ändå ett stort steg framåt, 
jämfört med senast.
Ett fall framåt, det tog MIBK 
i fredagens hemmamatch 
mot Herrestads AIF. Det var 
framförallt den första perio-
den som var bäst, dock blev 
det bara ett mål för vardera 
lag.

– Vi inledde strongt och 
gjorde det bra genom att 
sätta press på dem. Men i 
andra började vi tappa, berät-
tade tränaren Mio Forsberg.

I andra började Rockets 
hitta luckor i Giants försvar, 
vilket gjorde att siffrorna i 
mitten av perioden var 1-4 
till gästerna. Men hemmala-
get reste sig och jämnade ut 
oddsen något inför den tredje 
perioden, då det stod 3-6.

–Vi tappar ibland fokus på 

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –
Herrestads AIF

5-8 (1-1, 2-5, 2-2)
Division 5

Målskyttar:
Robert Offesson, 1
Filip Falander, 1
Joacim Falk, 1
Ove Zetterström, 1
Gabriel Johansson, 1

motståndarna, det har vi att 
jobba på, men sedan att vi 
kommer tillbaka efter det, 
det har vi förbättrat från för-
sta matchen, berättade Fors-
berg.

Den tredje perioden sluta-
de oavgjort men slutresulta-
tet var till Herrestads fördel. 
Giants tog ett stort kliv 
framåt, samtidigt som flera 
spelare börjar komma in i 
laget igen, från skador under 
fotbollssäsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny storseger för 
obesegrade MHK

HANDBOLL 
Melleruds handbollsda-
mer ångar på och det med 
både marginal och över-
tygelse, detta efter 21-14 
mot Särökometernas HK 
i Rådahallen.
Segern innebär att man nu 
inte förlorat en handbolls-
match på över ett år. Det var 
ytterligare en match där dals-
länningarna var klart bättre 
än sina motståndare men 
trots detta dröjde det tills 

man visade var skåpet skulle 
stå.

– Det var promenadhand-
boll som gällde, vi kommer 
aldrig upp i något match-
tempo. Det dröjde till andra 
halvlek innan vi växlade upp 
och fick upp tempot. Men det 
kändes tryggt och skönt, vi 
ångar på helt enkelt, sade 
tränaren Johan Eriksson efter 
matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 

Särökometernas HK
21-14 (8-9)

Div. 4 Västsvenska V
Caroline Falk, 4
Jenny Eliasson, 6
Klara Glimblad, 2
Annika Wallentin, 3
Amanda Andersson, 1
Drenushe Bytyqi, 4
Frida Andersson, 1

Tredje raka vinsten
HANDBOLL 
Det blev tredje raka vin-
sten för P 12 när man tog 
emot gästande IK Baltich-
ov från Göteborg under 
söndagen. 
Gästerna spelade ett utgrup-
perat 5-1 försvar men det 
stressade inte våra killar alls 

som ganska omedelbart bör-
jade göra fina inspel till både 
linjen och kantspelarna.

Våra spelare bjöd också på 
fantastiskt fina distansskott 
med många mål på resultat-
tavlan. 

I försvar blev vi något stil-
lastående och lät motstån-
darna ta både hoppskott och 

stegisättningar förbi oss. Det 
blir något konkret att jobba 
vidare med på kommande 
träningar. Matchdebut med 
bravur gjorde Wille Björk-
lund som endast tränat hand-
boll i någon vecka. 

Petra Gull MHK 
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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 

Lönebrinks bilskadecenter
Billackering, plåt- och plastre-
parationer, stora som små 
jobb såväl privata som för-
säkringsskador. Försäljning av 
lackprodukter 0521-25 40 19, 
Frändefors, lonebilskad@live.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-
Service Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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 24

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

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

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

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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.42 - 20 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. 42 – 20 oktober

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Docstop: Saara Aalto
10.30 Fråga Lund
11.30 Vår tid är nu
12.30 Bästa dieten
13.30 Idas skilda världar
14.00 Svenska nyheter
14.30 Matiné: En yankee i Berlin
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 Varför slaveri: Jag var 
 sexslav hos IS
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 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 Seriestart: När Olle mötte 
 Sarri
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
23.05 Varför slaveri: Barn till salu
00.05 Bergmans video
00.50 Plus
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Aurlandsdalen, vild 
 och vacker
17.10 Dofternas universum
17.40 Pompeji - livet före döden
19.10 Renar och norrsken
20.00 Ryssland med Simon Reeve
21.00 Språknyheterna
21.30 Framtidens digitala värld
22.25 Deaf child
23.35 Stilla havets hemligheter
00.25 Omöjlig ingenjörskonst

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
23.50 Korrespondenterna
00.20 Robins
00.50 Drömyrke: veterinär
01.20 Hårt arbete - kova työ
01.50	 Springfloden	-	syntolkat
02.35 Duellen - syntolkat

05.05 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 Apornas planet
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.05 2 1/2 män
03.30 Brooklyn nine nine
03.55 Family guy
04.45 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
16.50 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 Sthlm rekviem
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 Flykten från Anderna
10.00 Strömsö
10.30 Drömyrke: veterinär
11.00 Skavlan
12.00 Varför slaveri: Jag var 
 sexslav hos IS
13.00 Varför slaveri: Amerikas 
 förenta slavar
14.00 Sverige!
14.30 Allt för Sverige
15.30 Sarah's sound of musicals
16.00 Världens sämsta indier
16.30 Svenska nyheter
17.00 Seriestart: Under klubban
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 Klimakteriet - det ska 
 hända dig med
22.00 Opinion live
22.45 Idas skilda världar
23.15 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 När Olle mötte Sarri
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 Varför slaveri: En fångad 
 kvinna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Bypass
00.00 Babel
01.00 Min squad XL - romani
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

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 Världen 1968
21.00 Stilla havets hemligheter
21.50 Historiens farligaste 
 rovdjur
22.40 Deaf child

20.00 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat
21.00 Klimakteriet - det ska 
 hända dig med 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Trolösa
00.30 Docstop: Saara Aalto
01.00 Vad hände sen?
01.30 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat
02.30 Vår tid är nu 
 - teckenspråkstolkat

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
20.0 0Bytt är bytt
21.00 Drömmen om slottet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Nattsändningar

05.05 American dad
05.30 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 Hancock
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 2 1/2 män
03.15 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Idas skilda världar
10.25 Under klubban
10.55 Robins
11.25 Fråga Lund
12.25 Timjan, tupp & tårta
13.25 Salongen - Tävlingspro-
 grammet
14.10 Opinion live
14.55 Klimakteriet - det ska 
 hända dig med
15.55 Vem vet mest?
16.40 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 Morran och Tobias 
 - Som en skänk från ovan
22.20 Shetland
23.20 Rapport
23.25 Grotescos sju mästerverk
23.55 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 Musikvideolegenden och 
 90-talet
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Bluebird
23.20 Deutschland 83
00.10 Engelska Antikrundan
01.10 Hundraårskåken
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Dofternas universum
17.30 Framtidens digitala 
 värld
18.30 Guld på godse
19.30 Kärlek från början till slut
20.00 Spring dig lyckligare
21.00	 Den	förbjudna	floden
21.50 Udda platser i världen
22.45 Pompeji - livet före döden

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Salongen 
21.45 Tjejer gör lumpen
22.15 Au pair i Kanada
22.45 Bästa dieten
23.45 Engelska Antikrundan: 
00.15 När Olle mötte Sarri
00.45 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
01.15	 Springfloden	-	syntolkat
02.00 Första dejten - syntolkat
03.00 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat

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	 Tattoo	fixers
21.00	 X-files
22.00 Arkiv X: I want to believe
00.05 Simpsons
01.05 Family guy
02.05 American dad
02.50 Scrubs
03.40 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.50 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 Postkodlotteriets grannyra
20.00 Idol 2018
21.30 Mumbo jumbo
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Idol 2018 – resultatshow
22.50 Idol extra
23.10 Zoolander 2
01.15 Rocky 2
03.50 Det stora familjeäventyret

05.50 Fråga doktorn
06.35 Klimakteriet - det
 ska hända dig med
07.35 Bästa dieten
08.35 Opinion live
09.20 Go'kväll
10.05 Varför slaveri: Jag var 
 sexslav hos IS
11.05 Allt för Sverige
12.05 Alla för en
13.05 Enkel resa till Korfu
13.55 Sarah's sound of musicals
14.25 Världens sämsta indier
14.55 Skavlan
15.55 The Split
16.50 Vår tid är nu
17.50 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 Seriestart: Vanity Fair
22.20 Rapport
22.25 Lördagsbio: The Danish 
 Girl
00.20	 Nattfilm:	Philomena

08.50 Min squad XL - romani
09.20 Hårt arbete - kova työ
09.50 Jakttid
10.20 Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Varför slaveri: Barn till salu
14.50 Varför slaveri: En fångad 
 kvinna
15.50 Sverige idag
16.15 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
16.45 Världens natur: Planet 
 Earth 2
17.45 Svenska dialektmysterier
18.15 Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.05 Bach på 90 minuter
20.35 Kulturstudion
20.40 Glenn Gould spelar Bach
21.35 Kulturstudion
21.40 Koranyi spelar Bach
22.40 Kulturstudion
22.45 Falsk identitet
23.40 När Olle mötte Sarri
00.10 Vad hände sen?
00.40 Korrespondenterna
01.10 Helt historiskt
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 DC-3:an i Sandefjord
15.15 Renar och norrsken
16.05 Dofternas universum
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 Naturens smarta lösningar
21.50 Historiens onda män
22.40 Varför slaveri: Hemhjälp i 
 helvetet
23.40 Världen 1968

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
22.00 Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Veronica Maggio
23.00 Ord mot ord
00.00 Skavlan
01.00 Tjejer gör lumpen
01.30 Vår tid är nu - syntolkat
02.30 Alla för en - syntolkat

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.35 Amazing race
09.30 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Chevaleresk
11.00 Ink master USA
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 Last man on earth
16.00 Cops
17.00 Sändningsuppehåll
18.00 Dumma mej
20.00 Lethal weapon
21.00 Stolen
22.55 Happy Gilmore
00.50 Repo men
02.55 Veni vidi vici
03.25 American dad
03.50 Never ever (try this at 
 home)
04.40 Anger management

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
13.00 Idol 2018 – resultatshow
13.25 Biggest loser VIP
14.30 Ishockey: Frölunda–HV71
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Bad moms
00.10 Lejon och lamm
02.00 Project Almanac
04.20 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
05.00 Vem vet mest?
05.45 Strömsö
06.15 Under klubban
06.45 Sverige!
07.15 Timjan, tupp & tårta
08.15 Docstop: Saara Aalto
08.45 Idas skilda världar
09.15 Salongen - tävlingsprogrammet
10.00 Fråga Lund
11.00 Vem vet mest?
11.45 Duellen
12.45 Sportstudion
13.00 Ishockey: SDHL
15.00 Sportstudion
15.30 Ridsport: Världscupen hoppning
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 - tävlingsprogrammet
23.00 Rapport
23.05 Au pair i Kanada
23.35 Robins
00.05 Nattsändningar

08.10 Sverige idag
08.30 Judisk gudstjänst
09.00 Hundraårskåken
09.30 Svenska dialektmysterier
10.00 Gudstjänst
10.45 Musikvideolegenden och 90-talet
11.45 Bach på 90 minuter
13.15 Glenn Gould spelar Bach
14.10 Koranyi spelar Bach
15.10 Jag ska hem till mamma
15.25 Helt historiskt
15.55 Sverige idag 
16.20 Kampen om kronan
16.30 Hemma hos arkitekten
17.00 Nathans judiska historia
17.20	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.25 El internado
18.00 Familjer med cancer
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Kraftmätningen
23.50 Gudstjänst
00.35 När ingen skrattar

09.00 UR Samtiden
15.00 Christines nya liv
15.25 Spring dig lyckligare
16.25 Guld på godset
17.25 Ryssland med Simon Reeve
18.25 Varför slaveri: Amerikas förenta 
 slavar
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Stilla havets hemligheter
21.00 Kongos farligaste vulkaner
21.50 Till fots över Kaukasus
22.40 Språknyheterna
23.10 Deaf child
00.20 Pompeji - livet före döden

20.00 Vem vet mest?
20.40 Dilan och Moa
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
22.15 Sverige!
22.45 Musikvideolegenden och 90-talet
23.45 Strömsö
00.15 Klimakteriet - det ska hända dig 
 med - teckenspråkstolkat
00.15 Sändningsuppehåll
01.15 Första dejten - teckenspråkstolkat
02.15 Fråga Lund - teckenspråkstolkat

05.05 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.30 Last man on earth
09.30 Nitro Circus: All Access
10.30 Cops
11.30 Dumma mej
13.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Happy Gilmore
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
22.40 American dad
23.40	 X-files
00.40 Married
01.35 Will & Grace
02.30 American dad
03.15 Amazing race
04.00 Battle creek
04.45 Married

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.20 Bonde söker fru
14.20 Bytt är bytt
15.20 Kockarnas kamp
16.20 Hela Sverige bakar
17.25 Mumbo jumbo
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: Prästen
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Gråzon
02.10 Brottsjournalen
03.10 Resident advisors

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Min kompis Nietzsche
10.10 Sverige!
10.40 Sportspegeln
11.10 Duellen
12.10 Alla för en
13.10 Salongen - tävlingsprogrammet
13.55 Allt för Sverige
14.55 Matiné: Flottans glada gossar
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Lars Winnerbäck
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 Första dejten
22.00 Ord mot ord
22.50 Dilan och Moa
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Saboteur
01.00 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Nathans judiska historia
08.20	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.25 El internado
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Åtta årstider
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00	 Förväxlingen
18.30 Fotboll: Damallsvenskan
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vad hände sen?
22.50 En oskyldig man
00.15 Agenda
01.00 Judisk gudstjänst
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Jakttid

14.00 UR Samtiden
17.00 En dansk chefskock i New
  York
17.20 Spring dig lyckligare
18.20 Framtidens digitala värld
19.15	 Den	förbjudna	floden
20.05 Med nunnor genom Indien
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Dofternas universum
22.30 Kärlek från början till slut
23.00 Varför slaveri: Barn till salu
00.00 Kongos farligaste vulkaner
00.50 Historiens onda män

20.00 Fotboll: Damallsvenskan
20.30 Vår tid är nu - syntolkat
21.30 Första dejten - syntolkat
22.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Allt för Sverige
00.45 Grotescos sju mästerverk
01.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
02.15 Helt historiskt
02.45 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat

05.05 Married
05.25 Frasier
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	 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
03.00 Nattsändningar

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

06.00 Morgonstudion
09.10 Första dejten
10.10 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Lars Winnerbäck
11.10 Kampen om livet
11.40 Lärlabbet
12.10 Våga snacka
12.25 Fråga doktorn
13.10 Robins
13.40 Timjan, tupp & tårta
14.40 Vår tid är nu
15.40 Matiné: Brott i paradiset
17.00 Seriestart: Matmagasinet
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 Bästa dieten
22.00	 Dox:	Den	bittra	smaken	av	Teflon
23.35 Rapport
23.40 Vanity Fair
00.30 Shetland
01.30 Robins
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berätta
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Hundra procent bonde
19.30	 Förväxlingen
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 Musikvideolegenden och 90-talet
00.15 Vad hände sen?
00.45 Familjer med cancer
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Aurlandsdalen, vild och 
 vacker
17.10	 Den	förbjudna	floden
18.00 Kongos farligaste vulkaner
18.50 Naturens smarta lösningar
19.40 Kärlek från början till slut
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Kraftmätningen
22.50 Varför slaveri: Amerikas förenta 
 slavar
23.50 Udda platser i världen
00.40 Spring dig lyckligare
01.40 Världen 1968

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.00 Arbogafallet - teckenspråkstolkat
23.30 Deutschland 83
00.30 Duellen
01.30 Jakttid
02.00 Babel
03.00 Drömyrke: veterinär

05.05 American dad
05.30 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
18.30 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Scrubs
03.25 2 1/2 män
03.50 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 Anders knackar på
17.55	 Fixer	upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50	 Fixer	upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 25/10 kl. 17.00-18.00Visning: Torsdag 18/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Dals Rostock / Syrènvägen 21
40-talsvilla i centrala Dals-Rostock som är tillbyggd och renove-
rad. Härlig uteplats i söderläge samt redskapsbod. 7 rok. Boyta: 
165 kvm. Tomtareal: 1 165 kvm. Pris: 1 990 000:-

NYTT PRIS!

Mellerud / Vässby / Dammen
20-tals villa med vacker trädgårdstomt. Garage för 3 bilar , hönshus, 
stor ladugård i vinkel och en äldre torpstuga. 4 rok. Boyta: 117 kvm. 
Tomtareal: 6 840 kvm. Pris: 1 390 000:-

Mellerud / Dals Rostock / Brunnsvägen 2
F. d. bensinstation med affärs- och verkstadslokaler i plan 1 och 
lägenhet (ren.behov) i plan 2.Tomt: 3 310 kvm. Pris: 380 000:-

Visning: Tisdag 23/10 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Fagerlid / Torsgatan 7
Enplansvilla med källare och vidbyggt garage i lugnt villaområde. 
3 rok. Boyta: 78 kvm. Tomtareal: 928 kvm. Pris: 480 000:-

Ring för visning!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Välkomna till vår monter  
på Mellerudsmässan!

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

Pris: 1 900 000 kr

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

Pris: 975 000 kr

Visning: Lörd. 20/10 kl. 11

00

-12

00

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 595.000 kr

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid 
eller året runt. 4 rok, 83,6 kvm. Tomt  1406 kvm. 
Inflyttningsklart aug/sep 2018. Härligt läge med 
sjöusikt. 83,6 kvm.

 Pris 2.980.000:-

NYBYGGT!
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Drograttfylleri/Grov olovlig körning
Tidigt i lördags kväll, 13/10, försökte polisen stoppa en bil 
på väg 166. Föraren, en kvinna i 28-årsåldern, drogpåverkad 
och med återkallat körkort, gasade istället på och körde i 150 
km/h till Melleruds centrum Hon passerade, uppenbart lik-
giltig för den fara hon utgjorde, Österrådaplan där det var 
mycket folk och bilar. Fortsatte ut ur samhället mot Holms 
kyrka och vidare mot Skötterud. Kvinnan sprang ut i skogen 
där polisen kunde säkra henne.

Stölder
11/10 Nycklar stals ur en jacka, tillhörande personal, som 
hängde i olåst skåp i Rådahallen.
7–13/10 stals en motorcykel, TV, symaskin och en stereo ur 
ett förråd vid Örs f.d församlingshem. Ägaren fick genom 
sociala medier reda på att mc:n fanns i Dals Rostock, ringde 
polisen och fick tillbaka sin motorcykel.
15/10 Inbrott i förråd vid Holms kyrka. En väktare såg en bil 
backa intill förrådet och närmade sig. Bilen försökte då köra 
på väktarens bil, men hamnade i diket och tjuvarna sprang 
från platsen. I bilen fanns stöldgods, bland annat diesel som 
stulits från kyrkans inhägnade förråd, plus gods som stulits 
från InfraNord på Kyrkogatan. Polisen har gott hopp om att 
gripa tjuvarna.
14–15/10 tog sig någon in i ett förråd i Grösäter, Ör och stal 
bland annat svets och borrmaskin. Även i Hjärtungen, Ör var 
det inbrott i förråd, oklart vad som stals.
En cykel stals från pendelparkeringen på Brunnsvägen i Dals 
Rostock, en svart mountainbike av märket PEAK.

Smitning
9/10 Någon körde in i en bil parkerad vid Bloms på Nordkärr 
och smet från platsen.

Polisen uppmanar till vaksamhet! I och med mörkret börjar 
nu inbrotten, både på landsbygden och i villakvarter. Många 
hitresta stöldigor är igång. Att anteckna okända bilar och 
fråga okända om deras ärende i området är ett tips.

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

556t Style

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

JUST NU 
23.900:-

Ord. pris
25.900:- 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Lövblås
SBL 327

3.499:- 
Ord. pris 3.990:-

31-årig frisersalong i nya lokaler

Salong Blücher öppnade i 
måndags i nya fräscha lo-
kaler på Storgatan 18. Be-
sökare och kunder bjöds 
på kaffe och tårta.

Lena Blücher driver salong-
en sedan 31 år och känner sig 
mycket nöjd över att få en 
slags nystart i de fina loka-
lerna. Hon har gått från 60 

Lena Blücher är mycket nöjd med sin nya lokal som är betydligt större och ljusare än den förra.

Arne Andersson och Birgitta Larsson bjöds på kaffe och tårta, medan 
de beundrade de nya lokalerna.

Linda Axelsson fixar ögonbrynen på Christina Andersson.

Tack till Daniel Jensen (KD) 
som vill rädda Frykens Trä, 
daglig verksamhet i Melle-
rud. 

Vi är fler som vill rädda 
Fryken. Vi anhöriga som får 
vara brukarnas språkrör, då 
de har svårt att föra sin egen 
talan. Sent i utredningspro-
cessen kommer nedlägg-
ningsplanerna oss till kän-
nedom. 

Att besparingar räknas i 
kronor är allmänt känt. Var-
för spara in Frykens verk-
samhet? Enligt Daniel Jen-
sen är ju de ekonomiska 
beräkningarna i beslutsun-
derlaget under all kritik. 
(ttela 3 okt).

Det finns fler aspekter än 

de ekonomiska. Frykens 
verksamhet är mycket väl-
fungerande. Från ”Stock till 
låda” benämndes i en artikel 
i ttela för ett antal år sedan. 
Detta koncept gäller än. 
Stockar köps in, sågas och 
förädlas till olika träproduk-
ter som lådor och lastpallar. 
Flera företag i Mellerud är 
inköpare av Frykens produk-
ter. Daloc, Hellbergs, Embal-
lator Plast Mellerud för att 
nämna några.

På Fryken finns många 
olika arbetsmoment att delta 
i. Ett rörligt och omväxlande 
jobb i dessa stillasittande ti-
der. Enligt Michael Melby 
(S), socialnämndens ordfö-
rande, som inte delar Daniel 

Jensens inställning till beva-
randet av Fryken ”är målet 
att skapa Sveriges bästa 
verksamhet inom LSS“ (ttela 
3 okt). Då är det väl Fryken 
med sin unika verksamhet 
som det skall satsas mer på 
och lyftas fram som ett 
mycket lyckat och gott ex-
empel på daglig verksamhet. 
Informera och introducera 
omsorgstagare till verksam-
heten. Troligt är att fler vill 
arbeta där än vad som i nulä-
get framkommit.

Arbetsglädje och stolthet 
över det man gör är över-
skuggande viktigt. Detta 
finns på Fryken, glada miner 
och en gemenskap i arbetet. 
Inte alltid kommunikation 

via många ord, men en kom-
mentar, en gest, en vink, ett 
skratt och en klapp på axeln 
är också ett gott språk. Ett 
arbete att gå till varje dag 
med trygghet i ryggen.

Så politiker och LSS-en-
het; besök Fryken, ta er tid 
för att SE verksamheten och 
brukarna. Verksamheten är 
väl värd ett besök trots att det 
just nu saknas stockar genom 
inköpsstopp och att brukarna 
inte har sina gladaste stunder 
på grund av oro för framti-
den.

Så låt Frykens Trä leva !
Berit Larsson 

Marianne och Arne  
Henriksson

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Lägg inte ner Frykens Trä i Mellerud

kvadratmeter till 90 kvadrat-
meter.

– Vi tog över dem 1 sep-
tember. Det har varit mycket 
arbete att få den som vi ville, 
men jag har haft ovärderlig 
hjälp av mamma Anita, pappa 
Jan och min syster Gun, säger 
Lena.

Skyltfönstren är smakfullt 
pyntade, hela inredningen är 
stilren.

– En dröm har uppfyllts, vi 
har byggt upp en vägg till 
blandningsrummet. Nu har 
vi allt där, färger och möjlig-
het att skölja av redskapen. 
Då slipper vi ha den delen ute 
i salongen, konstaterar Lena.

Skyltarna och saxen som 
hänger på väggen utanför 

entrén har målats om av Le-
nas mamma. Saxen som 
tillverkats av Lenas farbror 
har hängt med under alla 31 
åren. 

Melleruds Bostäder har 
bytt golven och målat väg-
garna. Köket har Lena målat 
om. Receptionsdisken och 
bänkarna vid frisörstolarna 
har följt med från förra loka-
len, de ser helt nya ut.

Känns underbart
– Jag har köpt in fyra nya 
stolar och två schampone-
ringsfåtöljer. Det känns un-
derbart! Nu har vi air condi-
tion, arbetsmiljön är så 
mycket bättre. Vi har heller 
ingen trappa vid entrén så 

tillgängligheten har också 
förbättrats avsevärt, säger 
Lena nöjt.

Förutom hårvårdsproduk-
ter säljer Lena även smycken 
i salongen.

Här finns även frisörerna 
Antonio Maldonado som 
jobbat 19 år i företaget och 
Linda Axelsson, som varit 
anställd i 13 år.

Arne Andersson sitter med 
en tårtbit och en kopp kaffe. 
Han har tagit med sig gamla 
bilder från området.

– Här stod mitt barndoms-
hem, sovrummet låg rakt 
över salongen. Vi bodde en 
trappa upp åren 1949 till 
1971. Jag har upplevt myck-
et i de här kvarteren, minns 
Arne.

– Det har blivit jättefint, 
verkligen roligt, säger Bir-
gitta Larsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se


