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HÖSTNYHETER! 
Butiken är fylld med massa nyheter,  

allt för Halloween och julavdelningen 
har öppnats! 

MOLINO.SE
NNu har vi öppnat vår hemsida 

Molino.se där du kan spana in alla 
favoriter från butiken. 

ÄNDRADE 
ÖPPETTIDER

  

Vardagar  7-18
Lördag 9-13

Gäller fr.o.m. 1 oktober 
VÄLKOMMEN!

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

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

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 43

Prisbomb!

/st

5:-
 

/st

Svensk högrev
Scan, Sverige, färsk,i bit, ca 1,1 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

Kaffe
Gevalia, malet, flera sorter, gäller ej eko, koffeinfritt, 
hela bönor, 425-450 g, jfr-pris 55,56-58,82/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

5:-
Torskfilé
Falkenberg, Gadus morhua, Norska havet, färsk, i 
tråg, 400 g, jfr-pris 124,88/kg.

Aubergine, Zucchini
Spanien, klass 1, jfr-pris 12,50-13,75/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 43

Gräddprodukter
Kelda, gäller Matgrädde, Kaffegrädde 250 ml, jfr-pris 

20,00/lit.Max 5 köp/hushåll/vecka 43

6995
 

/kg
 25:-

för Bonuskunder
/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Skivad lax
Falkenberg, gäller kallrökt, gravad, 200 g, jfr-pris 
200,00/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 43

40:-
för Bonuskunder

/st4995
för Bonuskunder

/st

Innehållsrik mässa

Ett av många framträdanden under den gångna helgens Mellerudsmässa gjordes av Kulturskolans sexåriga elever. Foto: Karin Åström.

– Sidan 9 –

– Sidan 5 –

Nuntorp nystartar
På lördag öppnas portarna i Gröna Klustret 
Nuntorp för festlig invigning med ett späckat 
program dagen lång. I måndags kom det efter-
längtade beskedet att naturbruksgymnasium 
och gymnasiesärskola får startas. 

– Sidan 6 –

Grannyra i Bäckefors
Konfettin regnade och glädjen stod högt i tak 
förra tisdagen när Postkodlotteriet delade ut 
miljonvinster på torget i Bäckefors. 85 överlyck-
liga lottägare med postnummer 668 40 delade 
på 103 miljoner kronor. Tolv blev miljonärer. 

– Sidan 11 –

Lyckad VM-debut
37-årige Henrik Nilsson klarade sin VM-debut 
i OCR hinderbanerace i London med bravur. 
Han genomförde tre tuffa lopp på lika många 
dagar. Henrik hamnade i mitten av resultatlis-
tan av cirka 800 tävlande i sin åldersklass.
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Mat & Musik Höst Vinter 2018 förboka 350kr

27/10 DANDELION FIELDS SM-vinnare i country

15/12 EN VOKALIST & EN CELLIST Sagolik jul

UPPERUD 9:9

www.upperud.se         070 749 8779

Vi öppnar kl 18, musiken börjar kl 19.
Två-rätters meny serveras mellan 2 set musik.

SK Granans årsmöte
Onsdag 14 november kl. 19.00
Restaurang Solrosen, Brålanda

Årsmötesförhandlingar och fika.
VÄLKOMNA!                              Styrelsen

Berättarkvällar om Dalskog
Torsten Lindblom visar bilder och berättar

Tisdagar 30/10, 6/11, 13/11
Bystugan, Dalskog    kl. 18.00

50:- fika ingår och behållningen går till Byalaget
Varmt välkomna!
Dalskogs Tennisklubb & Byalag i samarbete med

Det händer på biblioteket

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

Arr. Melleruds Bibliotek
www.bibliotekdalsland.se 
Info: 0530-182 00

Graffitiutställning 

Adam Algotsson
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 25/10-7/11
Vernissage: torsdag 25 oktober kl. 18.00-20.30

Inklusive Liveshow kl. 19.00
Välkomna!

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

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

Fredag 26 okt • kl. 19.00
Kung Kaktus & Erica Larsson

Under denna afton bjuder Trollhätte-
bandet Kung Kaktus tillsammans med 
Erica på allt ifrån Cornelis’ mest älsk-
ade och kända visor till de mer okända 
visskatterna, som innefattar både 
hans tidigare och senare produktioner.

  

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

Entré: 225 kr för vuxna; 
170 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär 
Föreställningens längd ca 1,5 tim inkl. paus.
Vin- och ölservering i pausen

Arr:  Kulturbruket på Dal/Tott Ljud & Nöjesproduktion

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 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. Senast den 9 november. 
Begränsat antal platser (45).

24 oktober – 31 oktober 2018
22:e söndagen efter Trefaldighet
”Frälsningen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 27/10 18.00 Musikkväll i Bolstads kyrka, 
  Trio: Carro Anderberg, sång, Petter Olsson, 
  gitarr och Tommy Christersen, piano. Andakt: 
  Pär-Åke Henriksson. Mingelfika.
Ons 31/10 14.30 OBS! INSTÄLLT Eftermiddagskaffe i 
  Grinstads fsh

HOLMS FÖRSAMLING
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 och berättar.
Tor 25/10 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Fre 26/10 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Tema ”Tack”. Barnen medverkar i 
  gudstjänsten. Tacos serveras efter gudstjänsten.
Sön 28/10 18.00 Meditationsgudstjänst i Kyrkans Hus, 
  Eva Marklund.
Ons 31/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. 
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag kl. 11.00 
  till exp tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 25/10 16.00 Mässa på Skålleruds hemmet, Daniel Westin.
Sön 28/10 17.00 Gudstjänst i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist. Skålleruds Damkör. Efter 
  gudstjänsten berättar och visar Thomas Hagman 
  bilder från livet som 2 000-talets pilgrim. 
  Samtalsfika.
Ons 31/10 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 25/10 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
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.
Sön 28/10 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Eva Marklund.
Ons 31/10 12.15 Andakt på Karolinen, Martin Edström.

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

Det händer på biblioteket

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

Arr. Melleruds Bibliotek
www.bibliotekdalsland.se 
Info: 0530-182 00

Korsordscafé
Lös korsord och fika på biblioteket

Fredag 2 november kl. 10-12
Välkomna!

VACCINERA DIG på din vårdcentral om 
du tillhör en riskgrupp. Se om du tillhör en 
riskgrupp på narhalsan.se/influensa  

Behöver du vaccinera 
dig mot influensan?

DROP IN FÖR VACCINATION:  

6–9 november kl 10–18

 

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv 
var du vill lista dig på 1177.se. Eller 
kontakta oss så hjälper vi dig.

Närhälsan Mellerud vårdcentral

Norra Kungsgatan 3, tfn 010-441 60 50
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 25/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 12.000:- - 60 rop

RÖVARE 12.000:-   -  60 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

BINGO

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande filmer

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Lyrro
Onsdag 24/10 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80 kr

1 tim. 28 min

Halvdan Viking (Sv.text)

Lördag 27/10 kl. 16.00

Söndag 28/10 kl. 16.00

Från 7 år  Biljettpris 80 kr

1 tim. 38 min

The 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

Bohemian Rhapsody
Onsdag 31/10 kl. 19.00

Söndag 4/11 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 14 min

KROPPEFJÄLL TRAILRUN
10/11 2018

Terränglöpning i tvåmannalag längs 
reflexsnitslade grus- och skogsvägar 
med funktionärer längs banan

kroppefjalltrailrun.se 
facebook.com/kroppefjalltrailrun

Klasser: 42 km, 21 km 
eller 10,5 km
Åldersgräns: 18 år eller 
i målsmans sällskap

Anmälan sker via hemsidan,  
sista anmälningsdag fredag 9/11 

Kontakt vid frågor maila: 
anmalan@kroppefjalltrailrun.se

VÅGAR DU?

AUKTION
frimärken och vykort
lördag 27 okt. kl. 11.00
Nils Ericsongymnasiet
Visning från kl. 09.00  
över 800 objekt.  
Vill Du veta mer om frimärken 
och vykort kontakta  
Trollhättans Filatelistförening

FISKBILEN

till lägsta dagspris

Rödtungafilé  Helt kg 149:-
Nykokt svensk krabba  1 st=59:- 2 st=99:-

99:- 

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

Färska räkor

ELD- & LJUSFEST 
RUNT HÖLJEN

27 oktober
Åsensbruk – Håverud – Upperud
Från kl. 17.00

Åsensbruk: Föreningshuset - Dalsländers
Håverud: Dalsland Center - 
 Eldshow med IGNITED
 Innergården vid Dalsland Center 18.20-18.40

 Brasseriet - Ljusbuffé 15-19
 Dalslands Glashytta 11-19 
 Tomtemuseet - 15-19
 Barnens önskelista - kaffe med dopp

 Kanalmuseet - Fri entré 
 Visning av Skållerudsfilmen non stop 
 Försäljning av korv, kaffe och våffla

 Håveruds hotell 15-20
 Kaffe/te med hembakat- banankaka, äppelpaj m.m

Upperud: Konstmuseum - Fri entré -19-20
 Musik med Lars Nilsson & Jonny de Capretz 
 Försäljning av korv

 Upperud 9:9 - Dandelion Fields
 Öppet från kl. 18 Musik från kl. 19 - inträde
 Mat serveras mellan 2 set musik

Ett samarbete mellan Skålleruds Byalag, Skålleruds Hembygdsförening, 
Melleruds kommun/Dalsland Center, Restaurang ”The Visitor”, 

Dalslands Glashytta, Håveruds Brasseri, HIF, Tomtemuseet, Håveruds Hotell, 
Spångens Båtklubb, Dalslands Konstmuseum, Upperud 9:9 

Med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan

Från kl. 19.00Från kl. 18.00

Om livet som 2000-talets pilgrim 
På söndag den 28 oktober 
blir det gudstjänst i Skålle-
ruds församlingshem där 
Skålleruds damkör medver-
kar. Thomas Hagman, Mel-
lerud, berättar sedan om livet 
som 2000-talets pilgrim och 

visar bilder från sina vand-
ringar. Miljoner människor 
har vandrat den spanska pil-

grimsleden till Santiago de 
Compostela under drygt  
1 000 år.

JLT till Gruzzolo

John Lindberg Trio utlovar hög stämning på Gruzzolo 27 oktober.

John Lindberg Trio älskar 
det de gör och det märks. 
På lördag 27 oktober står 
de på scenen på Gruzzolo 
i Mellerud.
De beskrivs som en frustan-
de, energikokande tjur, redo 
att släppas lös. Och den här 
tjuren kommer aldrig någon-
sin att låta sig tämjas.

John Lindberg upptäckte 
musiken redan innan han 
fyllt tvåsiffrigt. Uppvuxen i 
ett hem där rock´n roll ofta 
ljöd ur högtalarna var det 
ganska självklart att det var 

50-talsmusik som gällde.  
Han fick sitt första betalda 
gig när han var elva och 
gjorde sin första turné som 
trettonåring. Under gymna-
siet lärde bandet känna var-
andra i samband med en 
skolföreställning och John 
Lindberg Rockabilly Trio 
var ett faktum.

Bandets medlemmar: John 
Lindberg, sång och gitarr. 
Joakim Dunker, trummor 
och Nathanael Marcusson, 
bas.

Girl in the spider’s Web
Lisbeth Salander, kultfigu-
ren och huvudkaraktären 
från Stieg Larssons Milleni-
umserie, återvänder till vita 
duken i ”The Girl in the 
Spider's Web” baserad på 
succéromanen med samma 
namn (svensk titel ”Det som 
inte dödar oss”) av David 
Lagercrantz som nu filmati-
serats för första gången. 

Golden Globe-belönade 
Claire Foy från ”The Crown” 

Aktuellt på bio
spelar den inåtvända och ut-
stötta hackern. Filmen är re-
gisserad av Fede Alvarez 
(”Don't Breathe”). I övriga 
roller ses bland andra Sverrir 
Gudnason, Lakeith Stan-
field, Stephen Merchant, 
Vicky Krieps, Cameron Brit-
ton, Claes Bang, Synnøve 
Macody Lund med flera.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 28 okto-
ber och 7 november.

 

GT-BUSS
ULLARED  9 timmar i shop-
ping 10/12 
Datum för 2019 kommer

KIELKRYSS med shopping i  
Heiligenhafen och julmarknad i Kiel 
12/12 250 kg shoppingvikt samt del i 
2-bäddshytt  med våningsäng och 
2 frukostar  .................. fr. 1.775:-/pers

KIELKRYSS med shopping i  
Heiligenhafen 25/1, 22/2 29/3, 12/4, 
26/4 250 kg shoppingvikt, del i 2-bädds-
hytt o 2 frukostar ............fr. 1.775:-/pers

Info och datum på hemsidan 

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

DJ: Uno
Grillbuffé 20-22

150:- 
Boka gärna bord

LÖRDAG
27 oktober
kl. 2000-0200

Lördag 27 oktober kl. 10-15

Varmt välkomna!

Nystart Nuntorp

• Invigning med Palle Borgström (LRF ordförande) kl. 12.00

• Flera seminarier inom ekonomi, odling och teknik

•	 Matmarknad	med	flera	lokala	företag

• Uppvisning av hästaktiviteter, hoppning, dressyr, Western mm

• Visning av den nyrenoverade ladugården

• Barnaktiviteter med bla. pysselhörna och tramptraktorer

• Invigningsfest kl. 18.00. Mat från Nuntorps Gårds Bistro, 

 underhållning och dans till Bjarnez!

 Endast 25 platser kvar! Först till kvarn... 

 Anmälan görs NU genom att maila till info@gronaklustret.se

 Meddela eventuella allergier till samma mailadress

www.gronaklustret.se

Nuntorpsgymnasiet startar hösten 2019! 

Göran	Holmberg	finns	på	plats

Missa inte detta!
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 44 

Senior

H
ös

tl
ov

Måndag 29/10: Ostgratinerad falukorv med  
hemlagat potatismos och gröna ärtor. 
Dessert: Hallonsoppa. 

Tisdag 30/10: Lindströmsbiffar med brunsås,  
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Äggkaka med lingonsylt.  

Onsdag 31/10: Ärtsoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 1/11: Stekt makrill med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 2/11: Skivad rimmad fläsklägg med hemlagat 
rotmos och broccoli.  
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 3/11: Kycklinggryta (solgryta) med kokt 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 4/11: Fisk Bordelaise med hemlagat  
potatismos och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 44
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker. Tis: 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 
Ons-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Lübecks julmarknad

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

Pris per person i dubbelrum

 1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

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

panoramarestaurang
• Välkomstdrink
• Fri parkering

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

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

Pris per person i dubbelrum

2 nätter 1.149:-

Lübecks julmarknad
Julmarknad i Lübeck

26/11-30/12 2018

Lübecks julmarknadLübecks julmarknad
Julmarknad i Lübeck

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

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

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

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

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

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

BILSEMESTER 

Graffittikonstnär 
till biblioteket

Bibliotek erbjuder något 
helt  nytt i konstrum-
met. Det handlar om den 
kända graffittikonstnären 
Adam Algotsson som ska 
ha en två veckor lång 
utställning på Melleruds 
bibliotek. 
Den inleds på torsdagen den 
25 oktober med ett vernis-
sage på kvällen samt en live-
show då Adam kommer att 
spraya på en canvasduk som 
sedan kommer att lottas ut i 
publiken. 

Adam har ett otroligt långt 
CV, några av hans uppdrag  
har varit att designa etiketter 
till Borås Bryggeri, gjort en 
livemålning i centrala Kö-
penhamn, likaså i Göteborg 
och Borås. Han har målat 
tunneln under Kungsleden i 
Borås. 

Adam har ställt ut på en 
massa ställen, haft work-
shops och 100 beställnings-
jobb. Han är idag en erkänd 
konstnär och går under nam-
net Apear 37 i grafittivärlden.

Graffittikonstnären Adam Algotsson. Foto: Privat.

Eld- och ljusfest runt Höljen
Eld- och ljusfesten runt 
Höljen, Åsensbruk, Hå-
verud och Upperud har 
blivit en fin tradition när 
höstens mörker infaller.  

På lördag 27 oktober är 
det dags.
Då tänds 1600 marschaller 
längs vägen från försam-
lingshemmet i Bränna till 

Eld- och ljuskväll är det runt sjön Höljen på lördag. Bland annat blir det 
eldshow med ”Ignited” på innergården vid Dalsland Center. Arkivbild.

Countrymusik

Dandelion Fields har vunnit Country-SM.

På lördag 27 oktober bjuds 
det in till en extra mysig 
musikkväll på Upperud 
9:9 när det glimmar ljus 
och lyktor runt hela Uppe-
rudshöljen under Eld- och 
ljusfesten. 
Det blir god mat plus musik 
av SM-vinnarna i country,  
Dandelion Fields. Bandet 
uppstod en sommarnatt 2014 
då tjejerna i bandet satt på 
trappan med en gitarr och 
sjöng. Just den ljudbilden vill 
bandet förmedla i Dandelion 
Fields, musik med mycket 
känsla som kan spelas med 

enkla medel som låter stäm-
sången stå i centrum.

Dragspel, akustisk gitarr 
samt akustisk bas och slag-
verk ger låtarna karaktär av 
country och americana.

Dandelion Fields har tagit 
sig till final i Country-SM två 
gånger och 2015 vann bandet 
kategorin ”Alternativ Coun-
try” vid tävlingarna på Sä-
lens Högfjällshotell.

Bandet består av Sandra 
Sinclair Alenfors, Fredrika 
Falk, Eva Nilsson, Johan 
Wikstrand, Patrik Lindström 
och Fredrik Falk.

På söndag framträder Svenska Kammarkören under ledning av Simon Phipps på Kulturbruket på Dal.

Svenska Kammarkören 
bjuder, under ledning av 
Simon Phipps, på ett hän-
förande program med allt 
från den högsta lyckan till 
den djupaste sorgen. Kan 
det bli vackrare?
Under rubriken ”Love and 
Death” presenterar Svenska 
Kammarkören ett mångfa-
cetterat program på två te-
man, Kärleken och Döden, 

som har inspirerat konstnärer 
i alla tider. Platsen är Kultur-
bruket på Dal söndagen den 
4 november.

Engelska madrigaler om 
kärlek, lycklig och olycklig, 
en bottenlös förtvivlan i Ses-
tinas kärleksklagan, tolkad 
av tonmåleriets mästare 
Claudio Monteverdi och se-
dan Johannes Brahms sol-
dränkta melodier i hans be-

dårande Liebesliederwalzer.
Svenska Kammarkören 

bildades 1997 av dirigenten 
och ledaren Simon Phipps 
och är prisbelönt för sin 
starka och dynamiska kom-
munikation. Kören ackom-
panjeras av pianisten Karin 
Birgersson och Viktor Ste-
ner.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

– Svenska Kammarkören
med Love & Death

Håverud och vidare till Up-
perud samt längs lilla spåret 
intill sjön Höljen.

I Föreningshuset i Åsens-
bruk bjuds det på musik med 
Dalsländers. I Håverud blir 
det en ljusshow med duon 
Ignited, Kanalmuseet firar 
sina 50 år i Håverud med att 
visa Skållerudsfilmen non-
stop, Dalsland Center, Glas-
hyttan, Tomtemuseet, Håve-

ruds Brasseri och Håveruds 
Hotell har öppet.

I Upperud blir det mu-
sikunderhållning på Uppe-
rud 9:9 med gruppen Dande-
lion Fields, vinnare i Country 
SM 2015. Mat serveras mel-
lan två set av musik.

På Dalslands Konstmu-
seum underhåller Lars Nils-
son och Jonny de Capretz. 
Museet serverar korv.
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Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
www.blomsterlandet.se

Gravdekorationer

4990

Gravlykta
Höjd 24 cm

Från

Hel låda
Gravljus
20 st i en låda.  
50 timmar brinntid.

Stor sortering av svenskproducerade 

gravdekorationer

5990

Ord. pris 69,90

Ord. pris 199

Solrosfrö 20 kg
Strimmigt

Ord. pris 9,90/st

99:-
179:-Julmarknad i Dalsland Center

Snart är det dags att leta 
fram adventsljusstaken, 
vänja näsan vid doften av 
glögg och granbarr och 
planera inför julfirandet.
Under helgen för första ad-
vent, 1 – 2 december, anord-
nas julmarknad i Dalsland 
Center, Håverud. Försälj-

Första helgen i december 
är det julmarknad i Dals-
land Center. Foto: Privat.

ning av alster från lokala 
hantverkare och matprodu-
center, musikunderhållning 
och pyssel för barnen står på 
programmet. Du som har 
något att sälja eller på annat 
sätt är intresserad av att delta, 
kontakta Dalsland Center, 
Håverud.

Anmälningstiden för att 
boka ett bord för försäljning 
går ut 16 november, men det 
kan vara klokt att vara ute i 
god tid, då antalet bord är 
begränsat.

Forsebo i sångarfinal
Operasångerskan Anna 
Forsebo har sjungit sig 
till finalen i ”Schymberg 
Award”, ett nyinstiftat 
pris för att främja ung 
operasång.
Hjördis Schymberg (1909-
2008) var en internationellt 
känd operasångerska från 
Sundsvall, som bland annat 
sjöng mer än 100 föreställ-
ningar med Jussi Björling.
Schymbergstiftelsen anord-
nar nu, för första gången, 
tillsammans med Nordiska 
Kammarorkestern och Stif-
telsen Kungliga Teaterns 
Solister, en solisttävling för 
unga operasångare i hennes 
namn. 

Under året har ett åttiotal 
Anna är uttagen till finalen i nyin-
stiftade priset Schymberg Award. 

Rehabenhet startar i Bäckefors
Vid torsdagens samman-
träde beslutade Norra 
hälso- och sjukvårds-
nämnden att teckna avtal 
om en ny rehabenhet i 
Bäckefors. 
Rehabenheten får också till-
läggsuppdraget att ta emot 
patienter hos det första neu-
rovårdteamet i nämndens 
område.

Idag finns drygt 20 reha-
benheter i Norra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område. 

På rehabenheterna finns ar-
betsterapeuter och fysiotera-
peuter/sjukgymnaster som 
tar emot personer i alla åldrar 
med olika funktionsnedsätt-
ningar och diagnoser, exem-
pelvis ryggvärk, ledvärk, 
psykisk ohälsa och neurolo-
giska sjukdomar. 

Nämnden tecknar avtal 
med Praktikertjänst om en-
heten i Bäckefors och denna 
kan starta tidigast 4 februari 
2019.

– Det är jättespännande, vi 
ser fram emot detta. Nu ska 
vi se över lokalerna och göra 
beställningar. Jag är helt 
övertygad om att det finns 
behov av det här, säger Patrik 
Thulin, vd Praktikertjänst 
Närsjukhus.

Personal har redan rekryte-
ras; en fysioterapeut, en ar-
betsterapeut och två logope-
der.

– Vår rehabbassäng i an-
slutning till rehabenheten 

bidrag via juryuttagningar 
och semifinal reducerats till 
sex finalister och i finalen 
koras tre pristagare: Första 
pris 50 000 kronor, andra pris 

25 000 kronor och tredje pris 
10 000 kronor.

Finalkonserten för Schym-
berg Award 2018 dirigeras av 
Nordiska Kammarorkes-
terns chefdirigent Eva Olli-
kainen. Den äger rum på 
lördag i Tonhallen i Sunds-
vall.

– Tävlingsrepertoaren har 
juryn valt ut. Jag kommer att 
framföra Mozarts aria ”Vor-
rei spiegarvi oh Dio” en 
otroligt vacker men tekniskt 
svår aria och en romans av 
Stenhammar som heter ”I 
Skogen”, berättar Anna For-
sebo. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

På lördag nystartar ett komplett Nuntorp
Gröna Klustret Nuntorp 
tar form allt mer och nu 
på lördag är det invigning 
av ”Nystart Nuntorp”. I 
måndags kom dessutom 
det glada beskedet att 
Skolinpektionen efter 
överklagan godkänt Ding-
legymnasiets ansökan om 
att starta gymnasieskola 
och gymnasiesärskola på 
Nuntorp. 
Efter att portarna öppnas på 
förmiddagen följer ett späckat 
program som innebär en hel-
dag med intressanta punkter 
för alla åldrar och gröna in-
tressen. Magnus Olsson, vd 
för Dalslands Sparbank, som 
är en av huvudsponsorerna 
till Gröna Klustret Nuntorp, 
föreläser om hur man får 
ekonomin att gå ihop inom 
gröna näringar.

Denna första kunskaps-
punkt följs av sex olika semi-

På lördag är det dags för festlig invigning av ”Nystart Nuntorp”. Här är 
några av aktörerna i klustret: Fr.v Richard Petersson, Andrésen Maskin, 
Anna Johansson, verksamhetsutvecklare, Roger Johansson, ordförande 
i Gröna Klustret och Lena och Niclas Stang, Nuntorps Mjölk.

narier, till exempel om an-
vändning av GPS och 
autostyrning i lantbruket,  
framtidens teknik inom 
mjölkproduktion, smarta 
lösningar för småföretag, 
framtidens alternativa grö-
dor, som bönor och linser till 
exempel och framtidens 

teknik med uppkopplade 
maskiner.

Invigning och glad nyhet
Mellan de olika seminarierna 
är det högtidlig invigning 
med LRF:s ordförande Palle 
Borgström. I samband med 
det sjunger Skålleruds för-

samlingskör under ledning 
av Elisabette Emanuelsson 
och en fanfar på näverlur ska 
höja invigningen ännu ett 
snäpp.

Givetvis kommer också 
Göran Holmberg, ordföran-
de i styrelsen för Dinglegym-
nasiet att finnas på plats och 
berätta om startandet av 
gymnasieskola och gymna-
siesärskola på Nuntorp.

Matmarknad och mer
Ägg, bröd, mjöl, kaffe, mjölk 
och grönsaker är några ex-
empel på vad som finns att 
köpa på den matmarknad 
som äger rum under dagen. 
Ett stort antal lokala produ-
center är på plats, från meje-
riföretag, äggproducenter, 
bagerier, kvarnar och mat-
hantverkare av olika slag. 

Niclas och Lena Stang, 
som driver Nuntorps Mjölk, 

kommer att visa ladugården 
och de ungdjur som nu finns 
på plats. Den mjölkkobesätt-
ning som de köpt in för att 
installera på Nuntorp kom-
mer att anlända från sitt tidi-
gare hem i Eksjö i början av 
november.  

Aktiviteter för stor och liten
Alla barn har tillfälle att 
pyssla i en pysselhörna och 
det finns även tramptraktorer 
för den som gillar det. 

Visning av veterantrakto-
rer står traktorklubben Do-

torp för och Dalslands Häst-
sportklubb arrangerar 
käpphästhoppning. Det finns 
också äkta ponnyer att rida 
på under hela dagen. Dess-
utom blir det uppvisning av 
hoppning, dressyr och wes-
ternridning av medlemmarna 
i hästsportklubben.

Dagen avslutas med en 
invigningsfest, med mat och 
dans, för den som föranmält 
sig till det. Nuntorps eget kök 
står för det kulinariska.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

löper på som vanligt. Den är 
oerhört välanvänd, konstate-
rar Thulin.

I avtalet ingår även ett 
neurovårdteam – det första i 
nämndens område. Ett neu-
rovårdsteam har kompetens 
att ge ett samlat stöd till den 
som har insjuknat i stroke 
eller som drabbats av annan 
hjärnskada eller neurologisk 
diagnos.

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
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Ett tack
till alla som hedrat 

minnet av

Sven Larsson
i samband med hans 

bortgång och begravning. 
Tack Per-Åke Henriksson 

som gjorde vårt sista farväl 
till ett ljust minne.

ASTRID 
Carina och Lena  

med familjer

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller under november och december 2018

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. Tommy Pettersson 
m.fl. i Smyrna Åsensbruk.
Månd 17 U-landsgrupp. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Fred 18 
Tonår. Sönd 17 Gudstj. Hen-
rik Olsson, Säffle. Kvällsfika. 
Kollekt till Equmenia. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Alpha, 
– Grundkurs i kristen tro. 
Fred 15 Andakt på Service-
hemmet, Granaths medver-
kar. 18.30-20.00 Fredax för 
dig i åk 3-7. Lörd 18 Sång- & 
musikkväll, Brålanda Drag-
spelsklubb, Anita & Thomas 
Granath spelar och sjunger. 
Servering. Sönd 11 Gudstj. 

Predikan Thomas Granath. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Stora och små frågor om livet 
och tron. Sigward Karlsson. 
Fred 19 Tonårskväll. Sönd 11 
Gudstj. Lars Larsson. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Sönd 19 Lov-
sångsgudstj. i fsh. Thomas 
Holmström. Kyrkfika. Månd 
11 Måndagsprogram i fsh. 
Ungdomar sjunger och spe-
lar. 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 15.30 
Kyrkliga syföreningen i fsh. 
17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Inspirationskväll i fsh. Britta 
Johansson kommer och visar 
delar av Bibeläventyret. Fika 
och samtal. Sönd 11 Gudstj. 
Anette J. Carlson. Kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70. Onsd (31/10) 
10-11.30 Förmiddagskaffe 
i fsh. med musik och samtal 
kring borden.
Gestad: Sönd 15 Cafégudstj. 
i fsh, Thomas Holmström, 
Björn Fredriksson m.fl. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 10 
Bibelsamtal, tre texter Sig-
ward Karlsson. Sönd 11 Brå-
landa, gemensam gudstj. Lars 
Larsson. Kyrkkaffe. 

Miljoner och konfettikanoner 

Förra tisdagen regnade 
konfettin och glädjeropen 
skallade när Postkodlot-
teriet spelade in utdel-
ningen av miljonvinster 
på torget i Bäckefors. 103 
miljoner fördelades på 85 
lottägare på postnummer 
668 40. Tolv blev miljonä-
rer.
Vinnarna i Bäckefors hade en 
vecka i spänd förväntan 
bakom sig efter att de första 
vinsterna delats ut veckan 
innan. Att det varit mycket 
prat och spekulationer på 
ortens arbetsplatser vittnade 
många av de församlade på 
torget om. 

Här fanns släkt, vänner och 
familjer till vinnarna och 
spänningen var stor när den 
vinnande koden skulle dras.
På storbildsskärmar rullade 
bokstäverna olidligt länge 
och stannade till stort jubel 
på koden GA.

Med blommor i händerna 
fick vinnarna, efter kontroll 
av att de var rätt personer, 
tåga upp på scenen, vissa på 
lite darriga ben. En och en 
fick de komma fram och bli 
intervjuade av programleda-
ren Rickard Sjöberg och dra 
sin check ur ett guldfärgat 
kuvert.

Största vinsten
Tvåbarnsmamman Camilla 
Elfstedt, som vann hela 
11 449 180 kronor på sina två 
lotter, gav upp ett glädjetjut 
vid åsynen av sin check. Hon 
jobbar i kassan på Coop, men 
är just nu föräldraledig med 
yngsta sonen som är sex 
veckor.

För henne och familjen 
kom vinsten verkligen läg-
ligt. De hade köpt en gård och 
där brann bostadhuset, som 
de planerade att renovera, 
ner till grunden på grund av 
ett elfel.

– Det var ett fint gammalt 
hus, men som tur var hade vi 

ju inte flyttat dit. På gården 
har vi lite djur, bland annat 
tre hästar och har börjat 
bygga ett nytt hus. Bara 
grundplattan är klar ännu, så 
pengarna kommer verkligen 
väl till pass, sade en strålande 
glad Camilla.

Gårdsdrömmar och resor
Vinnaren Åsa Sinik kam-
made hem 5 724 590 kronor 
och utbrast på frågan hur det 
känns  

– Nu är jag rik! 
För henne innebär vinsten 

att drömmen om en egen 
gård kommer närmare, men 
hon planerar också att resa 
till Serbien med sin man och 
familjens fyra barn. Åsas 
mans föräldrar kommer från 
Serbien, men ett efterlängtat 
besök där har familjen ännu 
inte kunnat göra. 

Flera av de övriga miljon-
vinnarna tänkte i första hand 
på resor och på att dela med 
sig en del till barn och barn-
barn. En av vinnarna sade att 
han nu, vid 68 års ålder, hade 
råd att gå i pension. 

Bästa 50-årspresenten
Deltidsbrandmannen och 
fabriksarbetaren Michael 
Andersson, som Melleruds 
Nyheter skrev om när de 
första vinsterna delades ut, 
vann dryga fem miljoner. 
Han fyller femtio inom kort 
och ser vinsten som en riktigt 
bra 50-årspresent.

– Härligt! Jag kommer att 
resa en del med familjen men 
annars fortsätta som tidigare, 
säger han.

Michael firade i vimlet på 
torget efter avslutad tv-in-
spelning, tillsammans med 
arbetskollegan Peder Björk, 
som vunnit drygt 600 000 på 
sin lott. Även han hade resor 
med på sin önskelista.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Camilla Elfstedt var strålande glad över sin vinst, här med Daniel Paris 
i ett eftersnack.

Konfettiregn över vinnarna i Postkodlotteriets Grannyra som firades på torget i Bäckefors.



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 24 OKTOBER 2018

Välkomna till oss!

Ny soffa!
Matgrupp Ted/Thea

3 790:-
Bord + 4 stolar, omonterat, 
bordsstorlek 150 x 90 cm.

3-sits soffa Bergvik 
Byggbar soffa i tyg eller läder.  
Bredd 222, djup 90, höjd 88 cm.
Pris 3-sits soffa i tyg från

5.895:-

3-sits soffa Verona 
Byggbar soffa i tyg eller läder.  
Bredd 220, djup 103, höjd 100 cm. 
Pris 3-sits soffa i tyg från 

7.695:-

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

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

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

PRO Mellerud firar 60 år med späckat program

PRO Melleruds arbetsgrupp som jobbat med jubiléumsprogrammet.

PRO Mellerud firar 60-års-
jubiléum. Detta ska firas 
ordentligt på lördag 27 
oktober på Kulturbruket 
på Dal.

En arbetsgrupp med 16 per-

soner har arbetat fram ett 
späckat program.

– Vi har fyra kommittéer 
med var sitt ansvarsområde. 
Vi har träffats tre gånger 
under våren och tre under 
hösten i cirkelform i samar-

bete med studieförbundet 
ABF, berättar Börje Skoogh.

Inbjudningar har gått ut till 
de sju-åtta PRO-föreningar-
na som verkar i norra Dals-
land och för någon vecka 
sedan hade man fått in ett 

Svensk-amerikanska tongångar
på Island med gruppen Kalos

Gruppen Kalos som besökt Island.

Anna K. Larson och Sanna 
Andersson (En Vokalist & 
En Cellist) bildar tillsam-
mans med sina amerikan-
ska kollegor, slagverkaren 
Maria Finkelmeier från 
Boston och klarinettisten  
Angela Shankar från New 
York, gruppen Kalos. 
Första veckan i oktober har 
de turnerat med ”Nordic and 

American Songs”på Island. 
Kvartetten var inbjuden för 
att samarbeta med komposi-
tör Gísli Jóhann Grétarsson 
och spela konserter i konsert-
husen Hljómahöll, Reykja-
nesbær och Hannesarholt, 
Reykjavik. 

De var Artists in Residence 
på Tónlistarskóli i Reykja-
nesbær och gruppens med-

Den egna lokalen på PD 
Lundgrensgatan har fören-
ingen haft i fyra års tid. Den 
har ett centralt läge med bra 
tillgänglighet, vilket är en 
stor fördel för medlemmar-
na.

Lite historik: 22 oktober 
1958 bildades Melleruds 
Folkpensionärsförening, 
med Rickard Karlsson som 
ordförande. Därefter har 
följande personer innehaft 

ordförandeposten: Svante 
Nordgren, Einar Johannes-
son, Sigrid Karlsson, Stig 
Andersson, Gösta Haldeus, 
Bertil Andersson, Marja 
Jansson, John-Erik Ryhr,  
Barbro Olsen och Lennart 
Israelsson (nuvarande ordfö-
randen som tillträdde i fe-
bruari 2017).
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

80-tal anmälningar. Dessut-
om är representanter från 
distriktet och Melleruds 
kommun inbjudna.

Allt startar på eftermidda-
gen med samling och mingel, 
följt av välkomsthälsning 
samt middag i Rådarestau-
rangen. I Sparbanksalongen 
blir det sedan underhållning 
av Jimsons orkester, de får 
även sällskap på scenen av 
PRO-kören.

PRO Melleruds ordföran-
de Lennart Israelsson håller 
tal och fyra förtjänsttecken 
kommer att delas ut. Kvällen 
avslutas med lotteridrag-
ning.

Sett en ökning
PRO Mellerud har cirka 260 
medlemmar.

– Vi har sett en ökning den 
senaste tiden och det är väl-
digt roligt. Vi anordnar 
många aktiviteter, fredags-
kaffet är till exempel alltid 
fullsatt, berättar Lennart Is-
raelsson.

lemmar undervisade också 
på sina respektive instrument 
eleverna på skolan. 

Gruppens tolkningar av 
svenska folksånger och ori-
ginalmusik av Grétarsson 
med texter av Anna fick ett 
bejublat mottagande på 
Svenska Ambassaden på Is-
land där de under en kväll var 
inbjudna av ambassadör 
Håkan Juholt att framföra sin 
musik. 

Stycket ”Composistion: 
Kokbok” fick extra skratt 
eftersom den handlade om 
kanelbullar vilket var pas-
sande på Kanelbullens dag. 

Kalos medlemmar kompo-
nerar också ny musik för sin 
ensembles ovanliga sättning 
sång, cello, slagverk och 
klarinett. Under turnén ur-
uppfördes bland annat ett 
stycke  av Maria Finkelmeier, 
”Not My Home” inspirerat 
av hennes workshops med 
internerna på Rikers Island, 
en fångvårdsanstalt i New 
York. 

Vartannat år träffas musi-
kerna för att genomföra ett 
projekt tillsammans, hittills 
har de besökt Vänersborg 
och Dalsland i Sverige, Bos-
ton och New York i USA och 
nu senast Island. 

Vi får se vart det bär hän 
nästa gång. Vad man kan vara 

säker på är att dessa fyra 
musiker alltid har något nytt 
på gång.

Rättelse
Den kvinnliga bilföraren 
som blev jagad av polisen 
lördag kväll den 13/10 är 
misstänkt för bland annat 
drograttfylleri. Förra veckan 
stod det att kvinnan var drog-
påverkad, men provsvaren 
har ännu inte inkommit.

Avskrivet
Åtalet mot den kvinna som 
var misstänkt för utpress-
ningsförsök, som Melleruds 
Nyheter skrev om förra 
veckan, är avskrivet.

Stöldgods
Förra veckan genomförde 
polisen husrannsakan på 
flera platser i Mellerud. Det 
resulterade i att man hittade 
misstänkt stöldgods från sju 
brottsoffer. De har kunnat 
peka ut det som stulits från 
dem.
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0521-313 13 (mån, ons, tors kl. 10.00-12.00

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Onsdag 7/11 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen 

- Fredag 9/11 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland”

- Torsdag 22/11 kl 18.00 
Föreläsning om fåglar i Dalsland

- Fredag 23/11 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland”

- Lördag 24/11 kl 15.00 
Kaffe o Mys på Prästkragen

- Onsdag 5/12 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen

- Idag onsdag 
10.00 ”På spåret”, Elljusspåret. 
15.00 Solrosen, Ukulelelirarna 
18.00 Start av Gymnastik, 
f.d. sjukhemmet 
- Fredag 6/10 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland”, del 2 
- Måndag 9/10 kl 10.00 
Vandring med Ingrid 
- Tisdag 10/10 kl 18.00 
Countrykväll med Börje 

Musikunderhållning
Torsdag 25 oktober kl 18.00 i Stationshuset 

WeMeNy: Stefan Wenerklang, Kent-Ove Melin, Lennart Nymark 
Fri entré.       Servering

Välkomna till en trivsam afton! 

Smyrnakyrkan 
Brålanda

Andakt på Servicehuset
Fredag 26/10 kl. 15.00 
Granaths medverkar

Sång- & Musikkväll
Lördag 27/10 kl.18.00

Brålanda Dragspelsklubb,
Anita & Thomas Granath

Servering

Gudstjänst
Söndag 28/10 kl.11.00

Predikan Thomas Granath, 
söndagsskola, kyrkkaffe

VÄLKOMNA!

Trivselkväll med Alban Faust
Torsdag 1/11 kl. 19.00 i Gestad bygdegård
Inträde 100:- inkl gulaschsoppa, smörgås, kaffe & kaka

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Gestad bygdegårdsförening, C + Centerkvinnorna

Brålanda • Frändefors

GPS-möte för unga

Hemen och Irena Derki talade om vikten av vänskap.

Kyrkorna i Brålanda bjöd 
förra lördagskvällen in till 
höstens GPS-möte, Gods 
Positioning System, för 
unga. Smyrna kyrkan var 
fullsatt med deltagare 
från när och fjärran. Stäm-
ningen var på topp och 
lovsången flödade. 
Pastorsparet Hemen och 
Irena Derki från Equmenia-
kyrkan Vois i Norrköping var 
inbjudna. De berättade om 
sin podcast, Bibelpodden, 
där de på olika teman samta-
lar om livet och når många 
typer av människor.

På eftermiddagen föreläste 
Hemen i två pass. ”Vänskap 
människor emellan”.  Att ha 
många vänner på sociala 
medier är inte detsamma som 
att ha riktiga vänner.  Han 
talade även om ”Varför man 

upplever att Gud är tyst” och 
vad det kan betyda för tron. 
Han menade att Gud är stän-
digt närvarande och även om 
man inte märker det så kan 
man lita på Bibelns ord. 

I kvällens samling talade 
Irena på temat ”Kristen tro 
handlar om att Gud vill vara 
din vän och ha en relation till 
dig”.  

Kyrkornas lovsångsband 
ledde sången och det var fin 
stämning. Pastorer och präs-
ter fanns på plats.

– Att runt 100 ungdomar 
och några äldre visar intresse 
för tro och kommer till lilla 
Brålanda är fint, sade Irena 
och Hemen Derki.

Marianne Karlsson

Välbesökt tacksägelsedag

Femåringarna Gustav Danielsson, Sixten Bernhard och Leah Östlind 
(storasyster Lilly var med som stöd) fick Barnens Bibel på Tacksägelse-
dagen i Gestad kyrka.

Trots en regnfattig som-
mar kunde man på Tack-
sägelsedagen se många 
skördealster pryda altar-
ringen i Gestad kyrka. Bar-
nen sjöng rörelsesånger 
och femåringar fick Bar-
nens Bibel.
Dagens predikan bestod av 
en tänkt filminspelning där 
barnen fick komma med för-
slag och regissera  vardagli-
ga händelser.

Poängen var att det har stor 
betydelse och gör skillnad 
hur vi använder våra ord. 

– Vi har mycket att vara 
tacksamma för och det är bra 
om vi tackar många gånger 

om dagen, sade kyrkoherde 
Thomas Holmström och fick 
medhåll av barnen.

Genom barnens sång och 
psalmsång framfördes tack 
till Gud för att han bryr sig 
om oss. 

Kyrkkaffet
Gestad Centerkvinnors ord-
förande Märta Carlsson häl-
sade välkommen och berät-
tade att Centerkvinnorna 
bjudit på kyrkkaffe på tack-
sägelsedagen sedan 1956, då 
i bygdegården, enligt proto-
kollet, med 200 gäster.  

Denna dag följde 70 med 
till kyrkkaffet.  Traditionen 

 Mångsidig ny kantor i pastoratet

Björn Fredriksson är ny kantor 
i Brålanda pastorat, här vid för-
middagskaffet i Gestad försam-
lingshem.

Under förmiddagskaffet 
en onsdag i Gestad för-
samlingshem stod nytill-
trädde kantorn Björn Fre-
driksson för ett trevligt 
dikt- och sångprogram. 
Han föddes i Forshaga för 
knappt fem decennier sedan 
i en pastorsfamilj och har sex 
syskon.  Familjen flyttade till 
Kristinehamn där Björn gick 
i skolan. När han efter gym-
nasieutbildning som ingen-
jör jobbade i ett vapenföretag 
bar det honom emot att 
många välutbildade arbetade 
för att komma på olika sätt 
att döda människor. 

Musiken har alltid varit en 

att sommartid sätta blommor 
i Gestad/Timmerviks kyrkor 
är sedan slutet av 1970-talet.  

Skördealstren blev lotteri-

vinster och pengarna gick till 
Världens Barn-insamlingen. 

 Marianne Karlsson

piano och bleckblås hanterar 
han.

Han flyttade tillbaka till 
Forshaga och morfars hus 
när han bildade familj. Sö-
nerna är numera utflugna.

Han fick jobb som vikarie-
rande kantor i Molkom. Han 
utbildade sig då till kantor på 
Geijerskolan i Ransäter. 

Nu pendlar han från Fors-
haga till Brålanda och är på 
plats några intensiva dagar i 
veckan, fyllda med körer, 
gudstjänster med mera. 

Trevligt förmiddagskaffe
På onsdagar är det vuxen- 
och barnaktivitet i försam-

lingshemmet, denna dag var 
de med och fikade. Björn 
sjöng några sånger med bar-
nen innan de gick för att leka 
och ha andakt.

Han blandade sång med 
dikter, tankar och instrumen-
talt. Han läste dikt av bland 
annat Gustav Fröding. I 
sången ”Min framtidsdag är 
ljus och lång” av Nils Fryk-
man fick alla sjunga med.

– Jag trivs jättebra här i 
Brålanda, det är en levande 
bygd. Roligt att ekumeniken 
fungerar så bra här, sade 
Björn Fredriksson.

Marianne Karlsson

Välbesökt filmvisning om potatis

Carina Håkansson berättade minnen från barn- och ungdomsåren vid 
Futtenkanalen, Jan G Andersson hade digitaliserat filmen om gården 
Hästefjord.  Anton Lidell, ordförande i Ekebro bygdegårdsförening 
tyckte det varit en bra kväll.

hållningssällskapet en film 
som visade potatisodlingen 
som bedrevs på gården. Den 
har nu digitaliseras av filma-
ren Jan G Andersson tillsam-
mans med förre potatisodla-
ren Dan Norrman.

Man såg Hästefjordspota-
tisens väg från jord till bord. 
När potatisen skulle skördas 
hämtades högstadieelever 

från Södra skolan i Väners-
borg med buss. Varje elev 
plockade minst 200 kilo po-
tatis per dag. För dem var det 
ett välkommet avbrott i skol-
arbetet.

– En välbesökt, lärorik och 
trevlig kväll, sammanfattar 
Anton Lidell, ordförande 
Ekebro Bygdegårdsförenig.

Marianne Karlsson

Många var intresserade 
att lyssna till och se filmen 
om gården Hästefjorden, 
när Ekebro bygdegårds-
förening nyligen bjöd in 
till en minnesrik kväll.
Drygt 100 personer kom för 
att höra och se hur det var vid 
Hästefjord i Frändefors i mit-
ten av förra seklet.

Sjön Hästefjoden sänktes 
under åren 1864 till 1868. Då 
uppstod två sjöar, kallade 
Stora och Lilla Hästefjorden 
och för att få full effekt av 
sänkningen grävdes en kanal 
mellan sjöarna. Kanalen blev 
2,6 kilometer lång och kallas 

Futtens kanal. Hästefjorden 
sänktes på detta vis med tre 
meter och resultatet blev 
cirka 2 000 hektar mark. 
Senare fick det göras invall-
ning för att hålla ute vattnet.

Carina Håkansson, Ge-
stad, är född och uppvuxen 
vid Futtenkanalen och berät-
tade minnen och visade bil-
der därifrån.

Orvar Håkansson, Gestad, 
berättade om sjösänknigen.

Film
Gården Hästefjord ägdes av 
Carl-Axel Topp. 1962 gjorde 
han tillsammans med Hus-

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft oktobermöte på 
Restaurang Solrosen i Brå-
landa. Ordförande Uno Löf-
gren hälsade medlemmarna 
välkomna. Dagens underhål-
lare var Ingela och Ingemar 
Bäckström från Främme-
stad, Nossebro. De började 
sitt program med låtar av 
Nils Ferlin och Dan Anders-
son, exempelvis Helgdags-
kväll i timmerkojan. Även  
låtar av Gunde Johansson, 
som Torparvisan sjöngs. Det 
var sång av båda till gitarr.

Efter kaffeserveringen re-
fererade Anita Lindberg från 
KPR-mötet i Vänersborg 
(kommunens pensionärs-
råd), bland annat angående 
sommarens bemanning i 
äldrevården i kommunen. En 
enkät hade sänts ut för att få 

en bedömning av de som 
berörts. Det var även infor-
mation om kommunens 
färdtjänst. Polisens arbete i 
stora områden berördes 
också.

Det mycket uppskattade 
programmet fortsatte med 
låtar av Povel Ramel, till 
exempel Tjo vad det var livat 
och Gräsänklingens blues. 
Det bjöds även på låtar av 
Cornelis Vreeswijk och Fred 
Åkerström samt lite historier.

Underhållningen var inne-
hållsrik och från olika 
svenska text- och musikska-
pare, bland annat folkvisor. 
Därefter följde lottdragning. 

Mötet avslutades av ordfö-
randen och nationalsången 
sjöngs.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

del av hans liv så han spelade 
i olika orkestrar och jobbade 
som ljudtekniker. Gitarr, 
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Nordalsskolans elever visade hur det går till att programmera och den 
som ville kunde prova på.

Melleruds Scoutkår hade tält och lagade mat  över öppen eld framför 
entrén till Rådahallen.

Uppskattad mässa drog stor publik
Var fjärde invånare i Mel
lerud besökte Melleruds
mässan under lördagen 
och söndagen.
Det blev en mässa som kän-
des större än tidigare, med 
nya bollhallen som rymde 
fler föreningar och organisa-
tioner än någonsin tidigare 
på mässan, plus seminarier 
och olika aktiviteter.

Som alltid fylldes A-hallen 
av företag av alla slag, från 
kosmetik till industri och 

hantverk. Det var här scenen 
fanns, där olika inslag av-
löste varandra under båda 
dagarna. Här gladdes besö-
karna åt musicerande och 
sjungande barn, pigga gym-
paledare, modevisning med  
fyra deltagande butiker, 
dans, folkmusik, med mera. 
Allt konfererat med välkänd 
humor av Anders Ljungqvist. 

Mycket uppskattade var de 
seminarier som hölls, bland 
annat om miljö och energi 
samt kommunens seminarier 

om heltidsprojektet, arbete 
inom vård- och omsorg, 
översiktsplanen, med mera.

Mässgeneralen Lars Nils-
son, som går i pension vid 
årsskiftet, gjorde med denna 
mässa sin sista.

– Kvalitetsmässigt var 
denna mässa den bästa vi 
haft. Antalet besökare var 
något färre än tidigare, cirka 
2 300, men allt funkade bra, 
säger Lars.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Klass 3-4 på Åsebro skola samlade pengar till en klassresa genom att 
sälja hembakt och lokala produkter. Här gör Alfred Olsson och Artyom 
Hasselberg affärer.

Melleruds Ridklubb hade bland annat gamla foton med sig till mässan. 
Många mellerudsbor har ett förflutet på ridklubben och kunde sätta 
namn både hästar och folk på bilderna.

Konferencieren Anders Ljungqvist i samtal med Timnit Ghede Kibrom, 
arbetsmarknadsenheten, som berättade om projektet ” Få en ny vän”.

Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare i Mellerud, fanns i vimlet  på  
mässan båda dagarna. Foto: Ing-Marie Norrman.

Dahlstiernska gymnasiet lockade många barn att testa konsten att 
slå i en spik, som belöning fanns godis. Marius Albin sköter det hela. 
Foto: Ing-Marie Norrman.

Modehuset Börsen visade mode. ...liksom Mode for You... ... Rocking Fish... ... och Butik Moccafin.  
Foto: Ing-Marie Norrman.

Hos Jessicas Delikatesser var det julstäm-
ning, men även tårtor hade en framskju-
ten position.

I montern hos Hemköp kunde man smaka på 
olika produkter och tävla om presentkort. De 
röda ballongerna delades ut och syntes hos 
nästan varje barn på mässan.

Räddningstjänsten Norra Älvsborg visade hur en 
brandbil fungerar. Brandmannen Lennart Gustafsson 
assisterar en ung kandidat.
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15-årsfirande med tempo och hög puls
Förra lördagen firade 
Friskis&Svettis 15-årsju-
bileum i Mellerud. Barn 
och vuxna tränade och 
hade roligt tillsammans i 
den pyntade nya bollhal-
len, med gäster från Säffle 
och Göteborg.
Dagen startade med två pass 
familjegympa för de allra 
yngsta barnen. Detta kryd-
dades med både godisregn 
och presenter till alla barns 
stora belåtenhet. 

Firandet fortsatte med tal 
av Melleruds folkhälsosam-
ordnare Glenn Nordling som 
bland annat berättade att 
Friskis&Svettis är den störs-
ta föreningen i föreningstäta 
Melleruds kommun. Att fira 
jubileum i den nya bollhallen 
efter 15 aktiva år, kändes fint, 
tyckte han.

Det blev musik med Glenn 
och medmusikanter, rockiga 
toner för deltagarna i det 
kommande medlegympa-
passet att värma upp till.

Det passet leddes av gäs-
tande Linda från 
Friskis&Svettis i Göteborg, 
till rytmisk musik och inspi-
rerande ledning. 

För en utomstående be-
traktare verkade passet gan-
ska hårt, men alla är med 
efter egen förmåga och del-
tagare i alla åldrar hängde 
med och hade kul. Alla krop-
pens muskelgrupper fick sig 
en rejäl genomkörare och 
svetten lackade.

Hälsa och glädje
Ulla Larsson var en av delta-
garna och berättade efter 
avslutat pass att hon och an-
dra damer i ”Ladies Circle”, 
under en skidresa för mer än 
15 år sedan tog initiativet till 
att starta Friskis& Svettis i 
Mellerud.
– Detta handlar bara om 
hälsa, inte prestation, det är 
det som är så bra, säger Ulla.

Hon är inte ensam om att 
lovorda denna träningsform.

Madeleine Wallentin, Terese Andersson och Belinda Skoogh är tre av 
ledarna i Friskis&Svettis Mellerud som ledde träningspass under jubi-
leumsdagen.

Tränar inför årets mörkaste lopp
Den 10 november arrang-
eras Kroppefjäll Trailrun 
för andra gången i histo-
rien. Mörkerloppet var en 
total succé förra året och 
i år blir det ännu bättre. 
En av de som tänker delta 
är motionären Jonas Pol-
lack.
Kroppefjäll Trailrun, ett ar-
rangemang i samarbete mel-
lan OK Kroppefjäll och SK 

Trailrun-debutanten Jonas Pollack (till vänster) i sällskap med Stenis 
Wallentin, Helle Manvik och Patrik Lundgren ger sig ut på backträning 
i terrängen vid OK-stugan.

SM-guld till Anders och Biggles
HUNDSPORT 
Förra helgen arrang-
erades Draghunds-SM på 
barmark på Lida Frilufts-
gård utanför Stockholm. 
Åsensbrukssonen Anders 
Johansson och hans hund 
Biggles tog SM-guld.
Anders Johansson, Trollhät-
tan, åkte dit på fredag mor-
gon för att ha tid på sig att gå 
runt banan och reka. Täv-
lingen gick över två dagar 
och startade på lördagen. 

– Jag fick starta först i min 
klass. Det är ju alltid en liten 
nackdel för man har ju ingen 
att jaga eller att min hund 
känner någon  lukt av någon 
framför, säger Anders. 

– Det gick bra ändå. Lop-

pet gick över 4,5 kilometer. 
Vi hade en ledning på 16 
sekunder efter dag ett vilket 
jag var mycket nöjd med. 
Andra dagen gick det ännu 
bättre så vi drygade ut led-
ningen med 17 sekunder till. 
Så vi tog ett SM-guld, förkla-
rar Anders. 

Onsdag denna veckan åker 
Anders och hans treåriga 
vorsteh Biggles till Nybro 
och ska representera svenska 
landslaget under EM i drag-
hund. Det är en tvådagars 
tävling det också, som avgörs 
på torsdag och fredag. På 
söndag är det dags för stafett. 

– Det kommer över 500 
från hela Europa för att tävla 
där, det kommer att bli jät-
tekul, understryker Anders. 

Anders Johansson, Hällefors BK, och hans vorsteh Biggles blev SM-
vinnare i klassen DBM-A. Foto: Niklas Sjölund.

väntade en stor varm bastu 
och något gott att äta och 
dricka.

En debutant
En av de som tänker testa 
Trailrun i år är Jonas Pollack, 
handlare i Mellerud och en 
ganska grön löpare. Han 
började träna i somras.

– Jag fick motivation att gå 
ner i vikt inför en thailands-
resa. Jag började springa och 
slutade äta socker, vitt mjöl, 
ris, pasta och potatis. Jag 
vägde över 100 kilo innan 
sommaren, nu väger jag 86, 
mår bra och har studs i benen, 
säger han. 

En kompis utmanade Jo-
nas att hänga med som par-
häst i 2018 års Kroppefjäll 
Trailrun och Jonas var inte 
sen att nappa på det. Förutom 
de kilometer han springer 
varje vecka på egen hand 
hänger han med på OK 
Kroppefjälls löparkvällar på 

tisdagar. Nu senast var det 
backträning som stod på pro-
grammet och en stor grupp 
löpare gav sig ut i terrängen 
runt OK-stugan. 

Sträckor för alla
De tre olika sträckorna i 
Trailrun passar alla sorters 
löpare, från motionär till 
elitlöpare. Efter den feed-
back man fick av deltagarna 
2017 har årets bana utökats 
med en marathonsträcka på 
42 kilometer, förutom de på 
22 kilometer och 10,5 kilo-
meter som var alternativen 
förra året. Det är också min-
dre grusväg och mer terräng 
i år. 

Löparpartner, pannlampa, 
mobiltelefon, reflexväst och 
en vattenflaska (för alla som 
inte springer marathon-
sträckan) är obligatoriskt för 
att få delta.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

50-år jubileum 
Dals Södra FFI

Nya klubbrekord har satts av Max Sjöberg, Johanna Hallsten, Linnea 
Hallsten, Tove Berg och Kasper Löfgren.

Vandringspris till årets kille och tjej, Tobias Nilsson och Tove Berg.

FRIIDROTT 
Förra lördagen firade ett 
hundratal personer 50-års 
jubileum för Dals Södra 
FFI. Det var medlemmar 
och aktiva samt tidigare 
ordföranden.  
Till firandet var även ett antal 
tidigare aktiva inbjudna och 
dessa personer uppmärk-
sammades särskilt i det bild-
spel med tidningsartiklar 
från starten 1968 till nutid 
som sammanställts. Sedan 
starten av klubben har 26 
aktiva tagit SM-medaljer, 
haft landslagsuppdrag eller 
tagit Götalandsmedaljer för 
alla dessa visades tidningsur-
klipp.

Dals Södra FFI bildades av 
fem föreningar från södra 
Dalsland, OK Roto, Färge-
landa IF, Ellenö IK, Ödeborg 
IF och Högsäters GF i de-
cember 1968. En av anled-
ningarna till att slå samman 
sina friidrottssektioner var 
att höja ”standarden” som 
man skrev i det första proto-
kollet. 

Folk på plats
Från det första mötet, som 
hölls 17 september 1968, 
fanns tre personer på plats, 
Karl-Erik Danielsson, Fred 
Olsson och Carl-Bertil Mag-
nusson, de två sistnämnda 
har även varit ordförande i 
klubben. Stig Johansson som 
var en av de drivande för att 
bilda Dals Södra FFI om-
nämndes i ett tal av Ragnar 
Hallsten från OK Roto.

Tre föreningar överläm-
nade presenter som kommer 
att vara till nytta vid trä-
ningar och tävlingar.

Tobias Jonsson tidigare i 
Dals Södra berättade om de 
utmaningar det innebär att ha 
ett funktionshinder så som i 
hans fall en ögonsjukdom. 
Han har i friidrott deltagit i 
två Paralympics, London 
2012 och Rio 2016 och foku-

serar nu framåt mot VM i 
Dubai nästa år.

Klubb som hävdat sig väl
Middag, prisutdelning av 
vandringspris, kondislopp, 
klubbrekord med mera och 
kaffe med tårta med Dals 
Södras logo avslutade jubi-
leumskvällen. 

Dals Södras aktiva har 
under året deltagit i drygt 30 
tävlingar och arrangerat ett 
klubbmästerskap och ett lä-
ger i egen regi. På klubbmäs-
terskapet deltog 40 aktiva. 
Ungdomsmärke från svensk 
friidrott delades ut till åtta 
aktiva. 

Klubben har hävdat sig väl 
och tagit fyra distriktsmäs-
terskap, P17 Kula Jonathan 
Sörgren, F15 80m häck 
Amanda Behrendtz, F15 
Kula, Johanna Hallsten, F15 
Slägga, Johanna Hallsten. 
Klubben har även en Göta-
landsmästare i slägga Tove 
Berg som vann överlägset 
med mer än 8 meter på 41,95 
m. 

Tove Berg har i F13 slagit 
nytt distriktsrekord i slägga 
på 45,16 och Linnea Hallsten 
har i F12 höjd inomhus tang-
erat distriktsrekord på 1,53. 
Klubben har två personer 
som finns på Sverigebästalis-
tan; Johanna Hallsten i vikt-
kastning, kula och slägga, 
Tobias Nilsson i längd.

Under året har sex perso-
ner slagit klubbrekord. Jo-
hanna Hallsten i viktkast-
ning, slägga, diskus och 
spjut. Tove Berg i kula inne 
och ute samt slägga. Linnea 
Hallsten i höjd, 200 m häck 
och slägga. Kasper Löfgren i 
200 m häck och femkamp. 
Bilal Ali i 1000 m och Max 
Sjöberg i 400 m för P9. 

Årets vandringspris för 
fina insatser gick till Tove 
Berg och Tobias Nilsson

Göran Hallsten FFI

– Detta är jättebra, genom-
tänkt träning. Jag har varit 
med i flera år och blivit av 
med mina tidigare ryggbe-
svär, berättar Thomas Lars-
son på väg ut efter avslutat 
pass.

Även Karin Jansson Ser-
ner har bara lovord för 
Friskis&Svettis.

– Jag började vara med 

2007. Det gör mig glad och 
full av energi, musiken gör 
mig pigg. Det blir aldrig en-
sidigt, säger hon.

Jubileumsdagen fortsatte 
med fler pass, som Step Ex-
plode och Flow Ride till ex-
empel. Nu med föreningens 
egna engagerade ledare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

SPORT

Granan, hade premiär förra 
året och var omedelbart en 
hit. Två och två, utrustade 
med pannlampor, bra skor 
och tillräckligt med vätska 
gav sig 230 löpare iväg i 
mörkret vid Skidans Hus på 
Granan och tog sig på stigar 
och vägar, kantade av mar-
schaller, eldkorgar och entu-
siastiska påhejare till OK-
stugan i Dals Rostock. Där 
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Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 26 oktober kl. 20.00
Melleruds IBK - Västra Frölunda FK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

”Allt gick över förväntan”
OCR 
Henrik Nilsson, 37, har 
i helgen kört VM i OCR, 
hinderbanerace i Lon-
don. Innan tävlingarna 
skruvade han ner sina 
förväntningar, men efter 
tre lopp var det en nöjd 
mellerudsbo som klarade 
alla tre banorna.
Det var en sliten Henrik vi 
nådde på hans hotellrum i 
utkanten av London. Efter tre 
lopp på tre dagar hade han 
maxat det han kunde av en-
ergi och kraft.

– Jag är helt förstörd, hade 
aldrig klarat ett till lopp, jag 
är täckt av skrapsår och blå-
märken efter en hård helg, tre 
lopp var absolut lagom, be-
rättar han och skrattar.

Tre lopp
I helgen har han tävlat i 
världsmästerskapen i hinder-
banerace, eller som det heter 
på engelska, Obstacle Course 
Racing. Tre race, tre kilome-

Henrik Nilsson klarade av sin VM-debut över förväntan bra. med tre lopp 
på lika många dagar, nordöst om London. Foto: Privat

ter, 15 kilometer och en lag-
tävling, har hunnits med och 
det har gått över förväntan 
för Henrik.

– Det har gått riktigt bra, 
hade låga förväntningar 
innan, men allt gick över 
förväntan. Jag fick behålla 
alla band, klarar man inte ett 
hinder så klipper de banden 
och man missar rankingen, 
men jag har kvar alla tre. 
Klart över förväntan, trodde 
inte kroppen skulle hålla i 
sista loppet, men när starten 
gick så glömde jag av det och 
körde in i kaklet, berättar 
han.

”Perfekta förhållanden”
I söndagens race, tävlade han 
i lag med Daniel Sjöberg och 
Stefan Hjörnhede.

– Vi fick en fantastisk av-
slutning, allt gick över för-
väntan även där, berättar 
Henrik, som hade fantastisk 
tur med vädret.

– Perfekta förhållanden, 

nästan högsommarvärme, 
det gör att allt blir bättre. 
Sedan var arrangemanget 
väldigt bra, de hade bra 
spridning på hindren och 
hade även spridit ut dem så 
att man slapp använda sam-
ma muskelgrupper för tätt 
inpå, berättar han.

Mittenskiktet
Henrik slutade någonstans i 

mittenskiktet av cirka 800 
tävlande i sin åldersklass. Nu 
väntar en lugn vinter, ur täv-
lingsperspektiv, men vi lär 
höra mer av Henrik när vår-
solen tittar fram.

– Nu är det färdigt för sä-
songen. Jag får ladda batte-
rierna och ta hand om krop-
pen, säger Henrik Nilsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Vann ”grismatch”

SLUTRESULTAT
Kv IK Sport – 
Melleruds HK

11-13
Div. 4 Västsvenska V 

Målskyttar:
Jenny Eliasson, 3
Caroline Falk, 3
Malin Jansson, 1
Drenushe Bytyqi, 1
Emma Mjörnestål, 2
Annika Wallentin, 2

Orken tröt i slutet
SLUTRESULTAT

IK Zenith – 
Melleruds IBK

9-5
Lindås Rasta IBK – 

Melleruds IBK
14-5 (3-2, 4-2, 7-1)

HANDBOLL 
Melleruds handbolls-
damer vann en tuff och 
jämn bortamatch mot Kv 
IK Sport i Västra Frölunda 
med 13-11. Den målsnåla 
tillställningen bjöd inte på 
något skönspel, tvärtom, 
matchen liknade mer rug-
by, enligt tränaren Johan 
Eriksson.
– Det var en farlig match, för 
hälsan alltså. Helt galet, 
mycket smällar och tufft 
spel. Vi kommer att lämna in 
en protest mot domarna, det 
var inte okej hur mycket som 
tilläts, tjejerna åkte på rugby-
tacklingar, berättar en frus-
trerad Johan Eriksson efter 
matchen i sydvästra Göte-
borg. 

Matchen slutade 13-11 till 
dalslänningarna, men enligt 
tränaren borde det blivit fler 
mål.

– Det borde blivit betydligt 
mer. Men vi har inte kommit 
upp i den nivån som vi har i 
oss, dels beror det på det låga 
tempot, det är det svåraste 
som finns att spela mot lag 
som håller lågt matchtempo, 
berättar Eriksson.

Fortfarande obesegrade
Efter helgens seger fortsätter 
MHK att bygga på sin långa 
svit av förlustfria matcher. 
Även om just denna segern 
satt långt inne.

– Vi låg under en stund i 
matchen med 11-9, och då 
fick vi två utvisningar, så vi 
fick hålla igen vilket vi kla-
rade av trots att vi bara var 
fyra utespelare och de sex, 
berättade Johan, som tror att 
sviten skrämmer motstån-
darna. 

– Det är skitkul, riktigt 
häftigt. De andra lagen tittar 
på det och eftersom vi inte 
mött många av dessa lag ti-
digare är det enda de vet om 
oss att vi är obesegrade. Jag 
tror de blir skrämda av det, 
säger han. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Melleruds innebandy-
klubb Giants var på turné 
i Göteborg i söndags där 
man spelade två matcher i 
division 5. Det blev förlust 
på förmiddagen mot IK 
Zenith med 9-5 och sedan 
även förlust på eftermid-
dagen mot Lindås Rasta 
IBK med 14-5.
Göteborgsresan började i 
Björlanda Idrottshall på Hi-
singen där Zenith stod för 
motståndet. Det var en jämn 
tillställning och Mellerud 
bjöd upp till dans.

– Vi är med mer eller min-
dre hela matchen. Men de 
sätter sina lägen, det gör inte 
vi. Som det varit tidigare, vi 
är inte tillräckligt distinkta 
framför mål. Men vi sätter dit 
fem bollar i varje match, så 
det blir bättre och bättre, sade 
en positiv tränare i Mio Fors-
berg.

”Orken tröt”
Det är tufft att spela två fulla 
matcher på samma dag, det 
fick killarna i Giants bli 
varse. Mot Lindås var man 
med en bra bit in i matchen, 

men till slut tog det stopp.
– De leder med 6-4 med 

halva matchen spelad. Men 
sedan kom 7-4 innan tredje 
och i sista perioden tröt orken 
och fokuset. Vi har försökt 
hålla en bra nivå så att vi 
skulle orka hela matchen, 
men nu saknade vi lite krafter 
på bänken och det gjorde att 
vi tappade, berättade Mio 
som dock hyllar sina spelare.

– Det har varit heroiska 
matcher av hela laget, alla 
jobbade hårt. Vi möter två 
riktigt bra lag, men nu är det 
tungt i kroppen, berättar 
Forsberg som får ladda på ny 
energi till fredagens hem-
mamatch mot serieledarna 
Västra Frölunda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

DHsK slutade på silverplats
HÄSTSPORT 
Seger i första omgången, 
tredjeplacering i andra 
och avslutningsvis an-
draplacering i tredje och 
sista omgången, det gav 
silvermedalj till Dalslands 
Hästsportklubbs ponny-
lag i division tre.
Sista omgången i Ponnyall-
svenskans division III-serie 
avhoppades i Alingsås i hel-
gen.

Laget från Dalslands 
HSK:s fina facit räckte till en 
andraplacering totalt i serien. 
Poängmässigt slutade 
DHsK:s lag och Pytteliten/
Herrljungas lag på samma 
poäng efter dessa tre om-
gångar, men eftersom de se-
nare tog hand om segern i den 
avgörande sista omgången, 
så korades de också till total-
segrare i serien.

I denna sista omgång red 

Freja Hansson/Menai Sky-
lark, Tuva-Lisa Carlsson/
Shanbo Lucy, Filippa Karls-
son/Terrific Savannah och 
Moa Härnströmer/Red Ni-
kita. I tidigare omgångar har 
också Jennifer Johansson/
Zorro och Alice Lundström/
Gita ingått i laget. 
För Tuva-Lisa och Shanbo 
Lucy blev det också seger i 
förklassen samt en individu-
ell placering i lagklassen.

Fler framgångar för 
DHsK
Michelle Petersson kamma-
de hem en andraplacering 
tillsammans med sin ponny 
Lindåsens Castle Dancing 
Lady i en av lätt C-klasserna 
vid tävlingar på Grevagården 
i helgen, arrangerat av Troll-
hättans Sportryttare.  

Några av klubbens hästryt-
tare tävlade hos Falbygdens 
Hf. Här inledde Kristin Ham-

Filippa Karlsson, Freja Hansson, Tuva-Lisa Carlsson och Moa Härnströ-
mer representerade DHsK med den äran i sista omgången av Ponnyall-
svenskans div III-serie. Foto: Privat.

marsträng med att hoppa 
hem en andraplacering i en-
metersklassen med Laika. 
Ekipaget tog därefter även en 
placering i 1,10-klassen. 
Linnea Eriksson fixade Clear 
Round med unghästen Value 
von Liz.

Malin Nilsson och Sweet-

heart tävlade istället i Billdal. 
Även här var det enmeters-
klass och därefter 1,10 som 
gällde och det hela gick 
mycket bra. Seger och en 
femteplacering blev resulta-
tet.

Ing-Marie Norrman  

Brålanda förlorade kvalmatch
FOTBOLL 
Brålanda IF förlorade sin 
andra kvalmatch för att ta 
sig till division 4. IK Svane 
vann på Sörbyvallen med 
4-2 och nu har de grönvita 
inte längre avgörandet i 
egna händer.
– Lika glad som jag var förra 
helgen, lika nedstämd är jag 
nu, sade Ronny Fredriksson 
efter matchen som hade kun-
nat säkra en plats i division 4 
för dalslänningarna. Ett oav-
gjort resultat hade räckt för 
att Brålanda skulle vara klara, 
då två av de tre lagen i kval-
gruppen blir klara för divi-
sion 4.

Efter förra helgens 2-1 se-
ger mot IFK Strömstad på 

bortaplan var det muntra 
miner och flera hundra hopp-
fulla supportrar på Sörbyval-
len för att heja fram sitt lag 
mot högre divisioner. 

Svane var snabba på att 
sänka alla hopp. Redan efter 
några minuter fick gästerna 
en straff. Men för andra 
matchen i rad missade mot-
ståndarna en straff, denna 
gång var det ribban som räd-
dade Brålanda.

Brålandas comeback
Svane fick dock revansch, i 
matchminut 16 och 22 kom 
1-0 och 2-0 för gästerna, som 
såg ut att grusa allt hopp. 
Men hemmalaget ville visa 
att man var bättre än så och 
framförallt Eric Birgersson 

som agerade segerhjälten 
mot IFK Strömstad. Han 
både reducerade och kvitte-
rade inom loppet av fem 
minuter. Men trots lagets 
upphämtning tog Svane över 
och i paus hade uddevalla-
laget en tvåmålsledning.

– Svane spelade bra, och 
gjorde så fantastiskt fina mål, 
två långskott upp i krysset, 
långskott är inte lätt att 
skydda sig mot, berättar Fre-
driksson.

– Hur skall det bli att sitta 
på Svanevallen på lördag, det 
blir inte så roligt. Det blir 
värre att titta vid sidan av, 
Svane måste få minst oav-
gjort eller att Strömstad vin-
ner med 4-0, då går vi vidare. 
Tänk om vi missar uppflytt-

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

IK Svane
2-4 (2-4)

Kval till division 4
Målskyttar:
16 0-1 Ismail Fazlija
22 0-2 Eric Söderberg
23 1-2 Eric Birgersson
28 2-2 Eric Birgersson
39 2-3 Mattias Niklasson
43 2-4 Johan Sahlin

ning, det blir inte roligt, säger 
Ronny, nedstämd men ändå 
hoppfull inför helgens avgö-
rande match.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

medarbetare 
Vi söker en ställföreträdande blandaransvarig 
som förutom att sköta betongblandaranläggningen 
ska jobba med provtagning, journalförning och 
kontrollmätning. Du behöver ha god datorvana, 
sinne för siffror och vara noggrann och ansvarsfull.

Vi söker dessutom medarbetare till produktionen 
av betongelement. Arbetsuppgifterna är formsätt-
ning, armering och gjutning. Du ska vara praktiskt 
lagd, bra på att samarbeta och behärska svenska 
språket i tal och skrift. Tidigare erfarenhet från 
bygg- och snickeri är meriterande.

Frågor besvaras av Mats Larsson, tel. 0530-74 50 02

Skicka ansökan till mats.larsson@orscementgjuteri.se 
senast 11 november 2018. 
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansök-
ningstiden löpt ut.

Välkommen med din ansökan!

söker

 UTHYRES
Lägenhet 
4 rum och kök i Mellerud, 
2 rum och kök i Dals Rostock. 
Goda referenser krävs. Tel. 
070-732 93 23.

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

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

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

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 

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Allt inom golv 

och mattor

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

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Önskemu-
sik med Lasse. PRO-lokalen 
31/10 kl. 17.

FÖRENINGSNYTT

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENADNAD 21/10
103 personer deltog i sönda-
gens promenad. Rätt rad: 1.  
2 Mört. 2. 1 6 poäng. 3. 2  
Uppsala. 4. 1 Handen. 5. X 
Skata. 6. 1 Elmtaryd-Agun-
naryd. 7. 2 Sverige. 8. 1 År 
1950. 9. 2 En stat i västra 
Afrika. 10. 2 Sydafrika 11. 
2 Ringblomma. 12. X Tur-
kiet. Barnfrågor: 1. 1 Hov. 
2. X Stockholm. 3. 1 Tre 

kronor. 4. X Pannkaka. 5. 1 
Lamm. 6. X Emil i Lönne-
berga. 7. 1 Apotek. 8. 2 
Samer. 9. X Föl. 10. X En 
Sjukdom. 11. X Honung. 
12. X Lejon. Utslagsfråga: 
172 km. 1. Matilda Karls-
son. 2. Anders Larsson. 3. 
Julia Härdh. Extra vinnare: 
Maria Stengård, Asbjörn 
Andersson, Niklas Alde-

wik. Barnvinnare: Leia 
Wrisman, Tindra Svärd, 
Ella Stengård, Alisia An-
tonsson.

Välkomna nästa 
söndag 9.00-12.00

Idrott ska vara till för alla
När Dalslands Hästsport-
klubb arrangerade en 
lagtävling ingående i Pon-
nyallsvenskans division 
III-serie på Nuntorp, fanns 
också ett lag från Fritsla 
Ryttarförening med, som 
stack ut lite extra. De syn-
tes väl på tävlingsplatsen 
med sina fina regnbågs-
färgade mössor och arm-
bindlar.
Malin Sörbom från Fritsla Rf 
berättar om orsaken till ut-
styrseln. 

– Vi arbetar med ett projekt 
tillsammans med Sisu och 
Västra Götalands Idrottsför-
bund för allas lika värde.  
Svensk idrott förändras och 
vi vill vara den lilla fören-
ingen med det stora hjärtat, 
där alla ska känna sig väl-
komna, säger hon. 

Allas lika värde 
Fritsla Ryttarförening arbe-

Liten som stor, ung som gammal, alla från Fritsla Ryttarförening bar fina regnbågsfärgade mössor när de 
besökte ponnytävlingarna på Nuntorp.

tar för att vara en förebild för 
inkluderande idrott för alla, 
där man vill sprida och lyfta 
allas lika värde, rättigheter 
och möjligheter inom 
ridsporten. Förutom att ut-
bilda aktiva, föräldrar, funk-
tionärer och organisationsle-
dare, försöker man synas i 
olika sammanhang och göra 
olika aktiviteter. Regnbågs-
hoppet är ett exempel, där 
alla deltar på sina villkor.  
Alla som deltar får en regn-
bågsfärgad rosett och man 
har ett regnbågsfärgat hinder 
på banan med budskapet 
Idrottsrörelsen gör Sverige 
starkare. 

Alla ska känna sig lika 
välkomna oavsett vem man 
är, ser ut, kommer ifrån eller 
bor. Vilken disciplin man än 
rider och tävlar i eller vilken 
häst man än har. Om man 
rider dressyr på fjording, 
travare eller nordsvensk, om 
man rider med ett hemsytt 

schabrak eller ”finaste ”mär-
kesschabraket. 

Nöjda med helgen
Ett annat exempel på aktivi-
tet är att föreningen nu deltar 
i ponnyallsvenskan med lag 
som består av barn mellan 
åtta till femton år. Alla får 
rida i laget, laguttagning sker 
inte efter prestation.

 Man har också valt en pon-
nypappa som lagledare, då 
ridsporten på denna nivå of-
tast saknar manliga ledare. 
En text lämnas till speakern 
på de olika tävlingsplatserna, 
som läser upp varför ryttaren 
rider med armbindeln, då 
denne rider in på banan. Så 
gjordes också på Nuntorp 
och alla fick höra om allas 
lika värde.

Hela fritslagänget spende-
rade nu en helg med ponny-
tävling i södra Dalsland, med 
allt från uppstallning för 
hästarna och övernattning på 

Brålanda Vandrarhem. De 
trivdes gott och gillade upp-
lägget. Laget gjorde också 
väl ifrån sig och tog en he-
dervärd plats i mitten av re-
sultatlistan. 

 – Vi har haft en riktigt fin 
tävlingshelg med bra täv-
lingar och kommer gärna 
tillbaka, avslutar Malin Sör-
bom.

Ing-Marie Norrman 
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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

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

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 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

070-461 42 78

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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Melodikrysset v.43 - 27 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. 43 – 27 oktober

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Matmagasinet
10.25 Fråga Lund, Bästa dieten
12.25 Sverige!
12.55 Duellen
13.55 Skavlan
14.55 Matiné: Algiers
16.30 Drömyrke: veterinär
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Sarah's sound of musicals
21.30 Världens sämsta indier
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00 Våga snacka
23.15 Rapport
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Dilan och Moa
00.10 Ord mot ord
01.00 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

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 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 Seriestart: Berlin - under 
 samma himmel
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Bergmans video
00.50 Plus
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Dofternas universum
17.30 Med nunnor genom 
 Indien
18.25 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Kongos farligaste vulkaner
20.00 Seriestart: Mellan Indien 
 och Pakistan
21.00 Språknyheterna
21.30 Framtidens digitala värld
22.25 Kulturkrock i familjen
23.20 Varför slaveri: Jag var 
 sexslav hos IS
00.20 Stilla havets hemligheter

20.00 Robins
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat
21.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Varför slaveri: Hemhjälp i
  helvetet
23.00 Falsk identitet
23.55 Billions
00.50 Hundraårskåken
01.20 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat
02.20	 Springfloden	-	syntolkat
03.05 Duellen - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Anders knackar på
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 CSI
23.55 Law & order
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50 Nattsändningar

05.10 American dad
05.35 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 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master
21.00 Now you see me
23.15 Simpsons
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.15 Scrubs
03.10 2 1/2 män
03.35 Brooklyn nine nine
03.55 Family guy
04.45 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll, Strömsö
10.25 Drömyrke: veterinär
10.55 Uppdrag granskning
11.55 Landet runt, Robins
13.10 Vår tid är nu
14.10 Tjejer gör lumpen
14.40 Sarah's sound of musicals
15.10 Världens sämsta indier
15.40 Morran och Tobias 
 - Som en skänk från ovan
16.00 Allt för Sverige
17.00 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 Superungar
22.00 Opinion live
22.45 Stacey Dooley: Kvinno-
 misshandlarna
23.45 Rapport
23.50 Vår tid är nu
00.50 Arbogafallet
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
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 Originalen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Girlhood
00.05 Babel
01.05 Hundraårskåken
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Språknyheterna
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Till fots över Kaukasus
19.05 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.05 Världen 1968
21.00 Seriestart: Studio natur
21.30 Stilla havets hemligheter
22.20 Naturens smarta lösningar
23.10 Varför slaveri: Nordkoreas 
 okända slavar
00.10 Kulturkrock i familjen

20.00 Timjan, tupp & tårta 
  - teckentolkat
21.00 Helt historiskt
21.30 Varför slaveri: Barn till salu
22.30 Thanks for sharing
00.20 Korrespondenterna
00.50 När Olle mötte Sarri
01.20 Vad hände sen?
01.50 Fråga Lund - tecken
 språkstolkat
02.50 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Bygglov
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 Bytt är bytt
21.00 Drömmen om slottet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna – Danmark

05.10 American dad
05.35 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
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master
21.00 Now you see me: The 
 second act
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.30 Scrubs
03.15 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Au pair i Kanada
10.25 Under klubban
10.55 Matmagasinet
11.25 Alla för en
12.25 Timjan, tupp & tårta
13.25 Salongen - tävlingspro-
 grammet
14.10 Opinion live, Superungar
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 Första dejten
00.55	 Springfloden
04.20 Sverige idag
04.50 Go'kväll

08.00 Familjer med cancer
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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 Eiffeltornet i Kina
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Pojkarna
23.30 Berlin - under samma 
 himmel
00.20 När Olle mötte Sarri
00.50 Helt historiskt
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Dofternas universum
17.30 Framtidens digitala 
 värld
18.30 Guld på godset
19.30 Seriestart: Livsviktiga 
 lösningar
20.00 Seriestart: Från is till eld
21.00 Seriestart: Det vilda 
 Brasilien
21.50 Udda platser i världen
22.40 Varför slaveri: Hemhjälp i 
 helvetet
23.40 Med nunnor genom Indien

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Tjejer gör lumpen
21.30 Varför slaveri: Amerikas 
 förenta slavar
22.30 Au pair i Kanada
23.00 Bästa dieten
00.00 Matmagasinet
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Engelska Antikrundan
02.00 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 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Anders knackar på
17.50 V75-klubben
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00	 Idol	2018
21.30 Mumbo jumbo
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25	 Idol	2018	–	resultatshow
22.50 Idol extra
23.10 No strings attached
01.30 Before I go to sleep
03.25 Open grave

05.20 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
09.25 Brooklyn nine nine
09.55 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master
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 Vampire academy
00.00 Simpsons
01.00 Family guy
02.00 American dad
02.50 Scrubs
03.40 Nattsändningar

05.35 Fråga doktorn
06.20 Opinion live
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Bästa dieten
09.05 Go'kväll
09.50 Alpint: Världscupen
11.00 Skavlan
12.00 Enkel resa till Korfu
12.50 Alpint: Världscupen
14.00 Kärlek vid första anblick
14.15 Vår tid är nu
15.15 Fotboll: Damallsvenskan
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 En kväll med Björn Skifs
21.00 Robins
21.30 Vanity Fair
22.20 Rapport
22.25	 Lördagsbio:	This	is	40
00.40 Skottår

08.30 Jakttid
09.00 Plus
09.30 Motor: Gotland Grand 
 National
12.00 Vetenskapens värld
13.00 Motor: Gotland Grand 
 National
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag
16.25 Byggnadsvårdarna
16.35 Kampen om kronan
16.45 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
17.15 Världens natur:
 Planet Earth 2
18.15 Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.05 Musik: Eric Ericson
20.00 Kulturstudion
20.05 Radiokören i Reaktorhallen
21.05 Falsk identitet
22.00 Ishockey: NHL
01.00 Korrespondenterna
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Soluppgång vid 
 Preikestolen
15.05 Språknyheterna
15.35 Dofternas universum
16.05 Udda platser i världen
16.55 Det vilda Brasilien
17.45 Mellan Indien och Pakistan
18.45 Studio natur
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
23.40 Dokument utifrån
01.30 Världen 1968

20.00 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
20.45 Salongen - tävlingspro-
 grammet
21.30 Jag var sexslav hos IS
22.30 Ord mot ord
23.20 Tomas Andersson Wij 
 spelar med Winnerbäck
00.20 Nattsändningar

05.45 Köket
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2018
13.00	 Idol	2018	–	resultatshow
13.30 Biggest loser VIP
14.30 Ishockey
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
21.35 Daddy's home
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Daddy's home
23.50 Diana
02.05 Le week-end
02.05 Sändningsuppehåll
03.05 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Frasier
07.35 Grimm
08.30 Amazing race
09.30 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Chevaleresk
11.00 Ink master USA
12.00 NCIS: Los Angeles
14.40 Last man on earth
15.40 Cops
16.35 Nitro Circus: All Access
17.40 Now you see me
20.00 Lethal weapon
21.00	 Friends	with	benefits
23.15 Scott Pilgrim vs the world
01.30 Smokin' aces 2: Assasins' 
 ball
02.00 Justin Bieber's believe
03.30 Veni vidi vici
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.15 Under klubban
06.45 Fråga Lund
07.45 En kväll med Björn Skifs
08.45 Vem vet mest?
09.30 Sportstudion
09.50 Alpint: Världscupen
11.15 Motor: Gotland Grand National
12.00 Motor: Rally-VM
12.45 Sportstudion
12.50 Alpint: Världscupen
14.00 Sportstudion
14.30 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00	 Springfloden
21.45 Seriestart: Branden
22.15 Salongen - tävlingsprogrammet
23.00 Rapport
23.05 Au pair i Kanada
23.35 Robins
00.05 Grotescos sju mästerverk
00.35 Stacey Dooley: Kvinnomiss-
 handlarna
04.45 Au pair i Kanada

07.45 Sverige idag, Hundraårskåken
08.35 Helt historiskt
09.05 Eiffeltornet i Kina
10.00 Gudstjänst, Musik: Eric Ericson
12.40 En bild berättar
12.45 Motor: Rally-VM, Rallykonditor
13.35 Där ingen längre kan bo
13.50 Musik: Eric Ericson
14.50 Radiokören i Reaktorhallen
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15 Hundraårig järnvägsbro
16.30 Hemma hos arkitekten
17.00 Johannes tornedalska historia
17.20	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.25 El internado
18.00	 Seriestart:	Östersjöfinnarna
18.30 Seriestart: Vloggarna
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Gudstjänst
23.45 Originalen
00.45 En oskyldig man
02.10 Familjer med cancer

09.00 UR Samtiden
15.00 Full storm
15.15 Studio natur
15.45 Guld på godset
16.45 Mellan Indien och Pakistan
17.45	 Dox:	Den	bittra	smaken	av	Teflon
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Stilla havets hemligheter
21.00 Kongos farligaste vulkaner
21.50 Till fots över Kaukasus
22.40 Språknyheterna
23.10 Kulturkrock i familjen
00.05 Med nunnor genom Indien
01.00 Från is till eld

20.00 Vem vet mest?
20.45 Dilan och Moa
21.05	 Springfloden	-	syntolkat
21.50 Branden
22.20 Varför slaveri: En fångad kvinna
23.20 Sverige!
23.50 Strömsö
00.20 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
01.20 Timjan, tupp & tårta - teckentolkat
02.20 Första dejten - teckenspråkstolkat

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Bonde söker fru
13.55 Bytt är bytt
14.55 Kockarnas kamp
15.55 Hela Sverige bakar
16.55 Drömmen om slottet
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: Läckan
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Gråzon
02.10 Brottsjournalen
03.10 Mean girls 2

04.00 American dad
04.45 Anger management
05.05 Sändningsuppehåll
06.00 Anger management
06.45 Frasier
07.30 Grimm
08.20 Last man on earth
09.20 Community
09.50 Nitro Circus: All Access
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 99 nya saker med Erik & Mackan
14.00 NCIS: Los Angeles
15.50 Dragonball evolution
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
22.45 American dad
23.50	 X-files
00.50 Married
01.50 Will & Grace
02.40 American dad
03.25 Amazing race
04.10 Battle creek
04.50 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
10.00 Sverige!
10.30 Sportspegeln
11.00 Au pair i Kanada
11.30 Robins
12.00 Alla för en
13.00 Salongen - tävlingsprogrammet
13.45 Allt för Sverige
14.45 Matiné: Ratataa eller The Staffan 
 Stolle Story
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Timbuktu
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, 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:	Café	de	Flore
01.15 Robins
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Johannes tornedalska 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, Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vad hände sen?
22.50 En glimt av ljus
00.10 Agenda, Vloggarna
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Engelska Antikrundan
03.15 Hundra procent bonde

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Byggnadsvårdarna
17.20 Från is till eld
18.20 Framtidens digitala värld
19.15 Det vilda Brasilien
20.05 Teknologi i världsrekordens tjänst
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Dofternas universum
22.30 Livsviktiga lösningar
23.00 Kongos farligaste vulkaner
23.50 Historiens onda män

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Agenda - teckenspråkstolkat
23.15 Allt för Sverige
00.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
00.55 Grotescos sju mästerverk
01.25 Alla för en - syntolkat
02.25 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat

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

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Bygglov
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 Gråzon
21.00 Biggest loser VIP
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55	 Hawaii	five-0
02.55 MacGyver
03.55 Bygglov

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Större än Gud
10.05 Tomas Andersson Wij spelar med:
 Timbuktu
11.05 Kampen om livet
11.35 Lärlabbet
12.05 Våga snacka
12.20 Första dejten
13.20 Timjan, tupp & tårta
14.20 Vår tid är nu
15.20 Matiné: Bröllopsbesvär
17.00 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: Ask the sexpert
23.20 Rapport
23.25 Vanity Fair
00.15 Shetland
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 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
23.05 Eiffeltornet i Kina
00.00 Svenska dialektmysterier
00.30 Jakttid
01.00	 Östersjöfinnarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Dofternas universum
17.30 Kongos farligaste vulkaner
18.20 Naturens smarta lösningar
19.10 Livsviktiga lösningar
19.40 Studio natur
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Gud, Polen och 
 politiken
22.00 Udda platser i världen
22.50 Från is till eld
23.50 Världen 1968

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.00 Branden
23.30 Timjan, tupp & tårta - teckentolkat
00.30 Babel
01.30 Drömyrke: veterinär
02.00 Jakttid
02.30 Hundraårskåken

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Bygglov
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 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 -Bygglov

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
19.30 Ink master
21.00 Victor Frankenstein
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 24/10 kl. 17.00-17.45

Mellerud / Fagerlid / Storgatan 66D
Populär bostadsrätt med egen altan i västerläge. Parkeringsplats 
direkt utanför lägenheten. 3 rok Boyta: 81 kvm. Månadsavgift: 
5 123 kr ( inkl värme, VA och kabel-TV). Pris: 750 000:-

Mellerud / Sunnanå hamn / Kulingvägen 32
Smakfullt inredd sjöbod i Sunnanå hamn. Uteplatsen är placerad i 
soligt söderläge med utsikt över hamnen. 2 rum varav ett sovrum 
boyta: 13 kvm. Pris: 775 000:-

Mellerud / Sunnanå hamn / Kulingvägen 68
En ljus och fräsch mix av lyxig ek och ljusa väggar. Uteplats i 
anslutning till entrén.2 rum. Boyta: 21 kvm. Pris: 790 000:-

Visning: Torsdag 8/11 kl. 14.00-15.00

Nyinkommet!

Mellerud / Västerråda / Sapphultsgatan 7
Industrifastighet belägen på expansiva Västerråda handelsområde! 
Fastigheten mäter 3450 kvm. Pris: 3 195 000:-

Ring för visning!

Ring för visning!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris: 500 000  kr

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

Pris 495 000 kr

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

Pris: 650 000 kr

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 675.000 kr

MELLERUD – Björkgatan 10
Enplansvilla med hel källare och carport. 3 rok. Boa 
95/100 kvm. Tomt 719 kvm. Vardagsrum med par-
kettgolv. U-format kök med matplats. Gillestuga med 
öppen spis. Bergvärme. Hörntomt med utsikt över 
landskapet. Nära till centrum och kommunikationer. 

Pris 1.100 000:-

NYTT!

Visning torsdag 1/1 kl. 17
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Mellerud

100:-
4 för

Ljung

129:-
/st

Sammetsgardin 
med öljetter
1 pack 199:- 

149:-
/st

Pläd

Pall 

Nyheter på Hemtex

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:-

Dalsland visar upp sig i Stockholm

Från vänster: Bente Hjelm, Radio 45, Janerik Gunnarsson, eDIT, Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare 
Bengtsfors, Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare Mellerud, Irene Malmberg, eDIT, Sofia Falkman, Dalslands 
Sparbank och eDIT, Annika Andersson, ordförande eDIT, Johan Abenius, Dalslands Turist, Ulrika Hedkrok, 
eDIT och Annette Palmqvist, näringslivsstrateg Dals Ed.

Kompetensbehovet är stort 
hos många dalsländska före-
tagare och satsningen är ett 
sätt att fånga 
upp dalslän-
ningar som 
kan tänka sig 
att flytta hem 
och underlätta 
för dem att ta det steget. ”Ny-
byggare” är också en viktig 
målgrupp. Fokus ligger på att 
marknadsföra Dalsland som 
en helhet och inte som sepa-
rata kommuner.

”Dalsland kommer på be-
sök” och ”Dalsland bjuder på 
frukost” 20-21 januari 2019 
anordnas av eDIT – ett Dals-
land i tillväxt tillsammans 
med dalslandskommunerna, 
dalslandsdelen av Väners-
borgs kommun, Dalslands 
Turist AB och Dalslands 
Sparbank (som satsat 75 000 
kronor). Den totala budgeten 
ligger på 750 000 kronor.

Skickar ut enkät
Ulrika Hedkrok, verksam-
hetsledare på e-DIT under-

stryker vikten av att ta ett 
samlat grepp. Man försöker 
nå så många privata arbetsgi-

vare i 
Dalsland 
som möj-
ligt för att 
fylla i en 
enkät med 

frågor om sina behov av ar-
betskraft. Företagen kan 
även fylla i enkäten på kom-
munens hemsida.

I Bengtsfors inkom svar 
från 48 företag som behövde 
150 personer. I Dals Ed sva-
rade 50 företag som tillsam-
mans behövde 100 anställda. 
För Melleruds del är enkäten 
på gång.

– Detta är en jättebra ge-
mensam satsning som myn-
nar ut i fler etableringar och 
fler boenden. Vi behöver 
hjälp från mellerudsföretag 
att fylla i enkäten, vi jobbar 
med den tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och 
AME. Jag har lagt till prak-
tikplatser och sommarjobb 
och många verkar behöva 

Plan för gott liv i Mellerud
Nu har ett förslag till 
översiktsplan för Mel-
leruds kommun jobbats 
fram. Till grund ligger den 
medborgardialog som ge-
nomfördes förra hösten, 
där alla kunde lämna sina 
synpunkter och önskemål 
på hur Mellerud ska möta 
framtiden. 
– Nytt är att översiktsplanen 
är helt digital, vi är en av 
några kommuner i Sverige 
som börjat med det och det 
innebär att det blir lättare att 
uppdatera planen vart fjärde 
år, som man ska göra, säger 
projektledaren Gabriella 
Hemme.

I framtiden ska upplägget i 
en översiktsplan vara lika-
dant i hela landet. 

Målbilder som tas upp i 
planen för Mellerud är: 
• Ett gott liv genom upplevels-

rik fritid i en tillgänglig natur 
med god vattenkvalitet. 

• En infrastruktur som sam-
manflätar kommunen och 
låter Mellerud vara en lät-
tillgänglig del i regionen.

• Attraktiva boenden och mil-
jöer som tar tillvara ett varie-
rat landskap.

• Lokala näringar som främjar 
sysselsättning, service och 
miljö.

• Mötesplatser som förenar 
kultur, fritid, näringsliv och 
natur.
Det finns därtill en genom-

förandeplan för målbilderna, 
i den beskrivs vem som ska 
ansvara för vad och en tids-
plan för det hela.

Strandnära lägen
Melleruds kommun består 
till 45 procent av vatten. I 
planen kan man se föreslagna 
LIS-områden, där det är lätt-
are att få bygglov i strand-
nära lägen. Dessa finns runt 
Håverud, Upperud, från Sun-
nanå till Stockenäs, Dal-
bergså, Åsebro, Dalskog, 
runt Örsjön och sjön Näsö-
len.

– I januari kommer vi att 
ha möte med fastighetsägare 
inom LIS-områdena för att 
informera om möjligheterna, 
berättar Gabriella Hemme.

Film som förord
Förordet till översiktsplanen 
ska bli en kort film. Produk-
tionen pågår och ska vara 

klar den 7 november. I filmen 
berättar kommunchef Sophia 
Vikström, Tommy W Jo-
hansson och GIS-ingenjören 
Jonas Söderqvist. Detta var-
vas med bilder från kommu-
nen som visar exempel på de 
olika målbilderna. Filmen 
görs av Margareta Walde-
marsdotter från Brålanda.

Förslaget till översiktsplan 
kommer att visas för kom-
munstyrelsen den 7 novem-
ber och om den gillas läggs 
den ut för samråd den 21 
november till 31 januari. 

Under samrådstiden kan 
mellerudsborna, genom det 
digitala verktyget som med 
framgång användes i med-
borgardialogen, ge sina syn-
punkter på förslaget.

När samrådstiden är över 
kommer förslaget revideras 
och ställas ut på nytt. En 
färdig ny översiktsplan be-
räknas vara klar 2019.

Melleruds kommun har 
som mål att vara 11 000 med-
borgare år 2030 och 15 000 
medborgare år 2045.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Dalsland och Dalslands 
Sparbank. Alla sade ”Varför 
inte?”, säger Annika Ander-
son nöjt.

En buss med 45 personer 
(företagare och kommunre-
presentanter) åker till Stock-
holm. Hemvändare och po-
tentiella nybyggare bjuds in 
till hemvändardagen den 20 
januari. Det anordnas en 
minimässa på Junibacken. 
Här kommer Dalslands möj-
ligheter att visas upp med 
fokus på jobb, boende, skola, 
fritid och besöksnäring.

VIP-frukost
Dagen efter bjuds riksdags-
ledamöter, ministrar, 
branschorganisationer och 
andra aktörer på frukost på 
Scandic Hasselbacken. En 

dialog om ett Dalsland i till-
växt kommer att hållas och 
man tar upp finansieringsfrå-
gor, kompetensförsörjnings-
frågor, regelfrågor om exem-
pelvis strandskydd med 
mera. Det blir även work-
shops och information om 
allt positivt som händer i 
landskapet. Bland annat 
medverkar Amelia Adamo 
som ”lyxvandrat” i Dalsland.

– Det är viktigt att känna 
stolthet för Dalsland och att 
vi enas kring det. Med en 
dalslandsdatabas blir det lite 
tyngd i orden, menar Annika 
Andersson.

Johan Abenius, Dalslands 
Turist AB, framhöll att både 
turist- och besöksnäringen 
behöver personal.

– Turistbolagets inriktning 

är att inte ta hänsyn till några 
kommungränser. Om Dals-
land ska fungera måste vi må 
bra och ha tillväxt.

För att förstärka dagarna i 
Stockholm lanseras Dals-
landspodden, den görs av 
Bente Hjelm som driver ra-
diokanalen Radio 45. I 16 
avsnitt samtalar hon med 
personer med dalslandsan-
knytning för att lyfta land-
skapet. I första avsnittet blir 
det information om e-DIT. 
Bente Hjelm vill gärna få in 
tips på intressanta personer 
som vill medverka.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

 

Bilden av Dalsland som ett litet landskap där det inte finns några jobb att få ska för-
ändras. 20 januari 2019 anordnas en hemvändardag på Junibacken, Stockholm, med 
VIP-frukost med inbjudna gäster dagen efter för att diskutera Dalslands utveckling.

personal till båda två alterna-
tiven, säger Marie Hörnlund, 
näringslivsutvecklare i Mel-
leruds kommun.

Generationsväxling
– 25 procent av alla företag 
står inför en generationsväx-
ling, det kommer att behövas 
massor av kompetensför-
sörjning i framtiden. Att 
flytta till Dalsland och ta över 
ett befintligt företag kan 
locka många, menade Ulrika 
Hedkrok.

Annika Andersson är ord-
förande i e-DIT. Hennes dot-
ter jobbar på Junibacken och 
ringde Annika. Hon frågade 
varför inte Dalsland visades 
upp på Junibacken? Något 
liknande arrangemang har 
inte skett sedan Dalslands-
veckan på Skansen på 
1980-talet. Annika bollade 
idén med e-DIT:s styrelse 
som i sin tur nappade.

– Jag kontaktade även Fyr-
bodals Kommunalförbund, 
Västra Götalandsregionen, 
näringslivsutvecklarna i 

”25 procent av alla  
företag står inför en 
generationsväxling”


