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ÖPPETTIDER
Allhelgona helgen

Mån- tor.   7-18

Alla helgons afton
7-13

Alla helgons dag
STÄNGT

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 44

Prisbomb!

/st

10:-
 

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida, ca 
1,5 kg. Max 1 köp/hushåll/vecka 44

Entrecôte, Ryggbiff
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 44

5:-
Lösviktsgodis
Smått & Gott
Max 3 kg/hushåll/vecka 44

62:-
för Bonuskunder

/st

Färska kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, krav, klass 1, 
i kruka, flera sorter.

Tuc
LU, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg

.Max 5 köp/hushåll/vecka 44

 129:-
för Bonuskunder

/kg

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Hushållsost
Arla, 26%, ca 1,1-2,2 kg.

3995
för Bonuskunder

/kg99:-
för Bonuskunder

/kg

Bus
eller 
godis

Glad
halloween

Imponerande eldshow

I lördags anordnades den populära eld- och ljusfesten runt sjön Höljen. På olika platser i Åsensbruk, Håverud och Upperud hade man öppnat med olika slags aktiviteter eller musikunderhållning. Mest spektakulär var den 
mäktiga och proffsiga eldshowen vid Dalsland Center, där Hank Johansson och Henrik Walter i IGNITED bjöd på hisnande konster med eld.  Publiken var mycket imponerad. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 13 –

– Sidan 8 –

Nytt politiskt 
styre i Mellerud

– Sidan 10 –

Härlig stämning 
på Nuntorp

– Sidan 15 –

Stipendie till
MIF:s flicklag
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Bolstad
Prästgård

Söndag 4 nov. kl 15
Gudrun Rydberg

Intressant ur gårdsarkivet 
från Hea (Håkonebyn) 

Ny utställning 
Entré m. kaffe: 75 kr

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

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande filmer

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Nötknäpparen och  
de fyra världarna

Lördag 3/11 kl. 16.00 (2D)

Söndag 4/11 kl. 16.00 (3D)

Från 11 år Biljettpris 80 kr

1 tim 39 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

The Girl in the Spider´s Web
Onsdag 7/11 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 01 min

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 1/11 kl. 14.00
GUBES

Gunnar Gustavsson och Bertil 
Sandberg underhåller med sång, 
musik och en och annan historia

 

KulturMellerud vill gratulera vinnarna i  
tipsfrågetävling på Mellerudsmässan:

Första pris - En fri terminsavgift i Kulturskolan  
för våren 2019
Lördagens vinnare: Barbro Karlsson
Söndagens vinnare: Maja Vallhagen

Andra pris - Två entrébiljetter till något av 
följande arrangemang: Kung Kaktus och Erika 
Larsson, Love & Death med Svenska Kammar-
kören eller Bobo Stensons Trio
Lördagens vinnare: Anette Johansson
Söndagens vinnare: Stig Larsson

Tredje pris - En bok
Lördagens vinnare: Ulla Lindberg
Söndagens vinnare: Anita Pettersson

Vinnarna är underrättade.

Melleruds Demensförening 

Måndag 5 november kl. 18.00, Café Älvan
Träffa och samtala med Melleruds 

nya socialchef Malin Johansson
Vi serverar kaffe till självkostnadspris

Alla hjärtligt välkomna!

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

måndag 5 nov. kl. 19.00
Stig Larsson

ordförande

Kyrkofullmäktige i Melleruds 
pastorat
Sammanträder i Kyrkans Hus, 
Mellerud
Måndagen den 5 november 
kl.19
 
Stig Larsson
Ordförande

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

31 oktober – 7 november 2018
Allhelgona helgen
”Helgonen och Vårt evighetshopp”
Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 2/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Bolstads kyrka.
Fre 2/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Erikstads kyrka. Musik i kyrkan 16.15–17.00
  Ann-Britt Jacobsson.
Fre 2/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Grinstads kyrka. Musik i kyrkan 15.00–15.45 
  Anders Fredriksson.
Lör 3/11 11.00 Gudstjänst med små och stora i Grinstads kyrka, Martin Edström.
Sön 4/11 16.00 Minnesgudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Solist: Fredrik Johansson. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 4/11 18.00 Minnesgudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Solist: Fredrik Johansson. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 31/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. Därefter lunch, 
  (anmälningstiden har gått ut)
Tor 1/11 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, Martin Edström.
Tor 1/11 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. En ensemble ur Järns sångkör.
Fre 2/11 13-17 Gravsmyckningskaffe i Holms kyrka. Musik i kyrkan 17.00–18.00 
  Anders Fredriksson
Fre 2/11 16-16.45 Musik vid gravsmyckningen i Järns kyrka Anders Fredriksson.
Lör 3/11 16.00 Minnesgudstjänst i Järns kyrka, Martin Edström. En ensemble ur Järns
  Sångkör. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Lör 3/11 18.00 Minnesgudstjänst i Holms kyrka, Martin Edström. En ensemble ur
  Järns sångkör. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 4/11 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Sön 4/11 16.00 OBS TIDEN! Requiem i Holms kyrka med Järns sångkör.
  Flöjt: Peter Söderlund. Anders Fredriksson. Recitation: Martin Edström.
Tis 6/11 11.30 Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 6/11 14.30 Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 7/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Därefter lunch, anmälan senast 
  Tisdag kl. 11.00 till exp. tel. 0530-362 00.
Tor 8/11 18.00 Höstkväll i Kyrkans Hus. Järns sångkör medverkar. Servering, brödförsäljning, 
  lotterier m.m. All förtjänst till Svenska kyrkans internationella arbete. 
  Gåvor mottages tacksamt. Arr: Internationella gruppen i Holms församling. 
  Kontakt: Erica Staaf 0530-362 19.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 31/10 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem, Kerstin Öqvist.
Fre 2/11 15-18 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan.
Lör 3/11 10-18 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan.
Lör 3/11 16.00 Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist.
Lör 3/11 18.00 Minnesgudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. Sång och musik: En   
  Vokalist och En Cellist. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 4/11 11.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 31/10 12.15 Andakt på Karolinen, Martin Edström 
Ons 31/10 15.00 Prat och Kakkafé i gamla pastors.exp i Dals Rostock.
Fre 2/11 12-16 Allhelgona Café i Örs kyrka. Musik i kyrkan 15–15.45 Ann-Britt Jacobsson.
Lör 3/11 16.00 Minnesgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Rebecka Westin. 
  Vi tänder ljus för de under bortgångna.
Lör 3/11 18.00 Minnesgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. Rebecka Westin. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 4/11 18.00 Minnesgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. Flöjt: Peter Söderlund.
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.

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

Bohemian Rhapsody
Torsdag 1/11 kl. 19.00

7 år    2 tim 14 min 
Pris 80:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk
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LRF Konsult i samarbete med Dalslands Sparbank och

SÖDRA bjuder in dig som är ny eller blivande skogsägare

till en grundläggande utbildning. Kursen innehåller juridik

för skogsägare, ekonomi, skogsbeskattning samt

skogskunskap.

Tid och plats

15, 22 och 29 november kl 18.00-21.00 på LRF Konsults

kontor på Viktoriagatan 3 i Mellerud.

Pris

1 500 kr + moms per person

Anmälan

Anmälan senast 8 november via formulär på

lrfkonsult.se/skogsagarskolan

Mer info om utbildningen se

lrfkonsult.se/skogsagarskolan

SKOGSÄGARSKOLANSKOGSÄGARSKOLAN

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 1/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 12.800:- - 61 rop

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Lördag 3 november 
klockan 22.00-02.00

med DJ Flex

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Priser till de bästa! 

Halloween
party

Dans
Folkets Hus, Fengersfors

Lördag 3/11 kl. 20-24
till populära 

Svantes
  Servering   Välkomna!  FIK 
Nästa dans lör. 29/12 Charlies

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

Biblioteket/ARF visar film 

Amatörer
Torsdag 8 november kl. 19.00 

Plats: Kulturbruket
Fri entré

 

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

VI VÄLKOMNAR ALLA 
KNALLAR TILL VÅR

I Brålanda
Lördag 1  december

All information finns på
facebook.com/julibralanda

Eller kontakta: 
Karl-Evert Johansson 0521-303 67, 070-536 47 39 

Hardy Wikström 0521-300 01, 070-697 52 89 
Marita Westlund 070-779 06 00

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

KOLLEKTIONSVISNING
Onsdag 7 november kl. 14-17 

Vi visar bågar från

Bokar du tid och köper en båge deltar du 
i utlottning av en väska från Morris

samt en exklusiv visning av
Anna-Karin Karlssons kollektion

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Följ oss på

Vi bjuder 

på bubbel
Söndag 4 nov • kl. 15.00
Love & Death
Svenska Kammarkören ledd av Simon Phipps

Svenska Kammarkören och Simon Phipps bjuder i ett 
hänförande program på allt från den högsta lyckan och 
till den djupaste sorgen. Kan det bli vackrare?

Engelska madrigaler om kärlek, lycklig och olycklig, 
en bottenlös förtvivlan i Sestinas kärleksklagan tolkad 
av tonmåleriets mästare Claudio Monteverdi och sen 
Johannes Brahms soldränkta melodier i hans bedå-
rande Liebesliederwalzer. 
.

  

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

Entré: 200 kr för vuxna; 160 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. Gratis entré för barn under 15 år i sällskap 
med betalande vuxen när biljetterna köps i entrén en tim före 
föreställningen.
Arr:  Kulturbruket på Dal

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

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 3/11  
Kl. 1000-1400

Torget, Mellerud • Tisdag 9 oktober 

Bananbakelse
2-pack 40:-

Torget, Mellerud • Tisdag 20 november

Torget, Mellerud • Tisdag 6 november

20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 23 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 4 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack 40:-

Bananbakelse
2-pack 40:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Faust till Gestad

Riksspelemannen Alban Faust 
kommer till Gestad bygdegård 
under kulturveckan i Vänersborgs 
kommun.

Det anordnas trivselkväll 
med Alban Faust i Gestad 
bygdegård imorgon.
I samband med Vänersborgs 
kommuns kulturvecka in-
bjuds det till trivselkväll med 
riksspelmannen och instru-
mentbyggaren Alban Faust.

 I Gestad bygdegård, i mor-
gon torsdag 1 november, 
berättar han om och spelar 
dalsländsk folkmusik. 

Alban Faust, Ör, Mellerud, 
har musicerat i Sverige i 30 
år i olika konstellationer. 
Han bygger nyckelharpor 
och säckpipor. Med dessa 
och till gitarr låter han publi-
ken lära känna ett stort utbud 
av folkmusik komponerad av 
dalslänningar. Från bland an-
nat Grinstad socken har det 
gått ut mycket folkmusik.

– Välkommen att ta del av 
dalslandskultur, hälsar Ge-
stad bygdegårdsförening 
samt Gestad Center och Cen-
terkvinnor  som  i samarbete 
anordnar denna kväll. 

Bohemian Rhapsody
En hyllning till Queen, deras 
musik och enastående sång-
are Freddie Mercury, som 
trotsade stereotyperna, rev 
upp konventionerna och blev 
en av världens mest älskade 
underhållare. Filmen följer 
bandets explosionsartade 
uppgång genom deras iko-
niska låtar och revolutione-
rande sound, när bandet 
nästan splittras på grund av 
Mercurys urspårade livsstil 
och den triumfartade återför-

eningen under Live Aid då 
Mercury leder bandet i ett av 
de mäktigaste framträdan-
dena i rockhistorien, samti-
digt som han kämpar mot en 
livshotande sjukdom. Under 
tiden cementerar de arvet 
från ett band som fortsätter 
att inspirera outsiders, dröm-
mare och musikälskare än 
idag.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 31 oktober 
och söndag 4 november.

Aktuellt på bio

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Vi har allt för 
graven

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

FISKBILEN
99:- 

Torget Mellerud    •Tisdag 11-18    •Fredag 10-18

till lägsta 
dagspris

Färska räkorNykokt svensk  
krabba 

1 st=69:- 2 st=120:-

Fredag 3 november stänger 
kontoret 
kl. 15.00
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 45 

Senior

Måndag Grillkorv*, hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Köttbullar* med pasta, 
ärtor/morötter. 
Alt: Falafel. 

Onsdag Fiskgratäng med dill**, 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och morotsmix. 
Alt: Ostsås och marinerade smör-
bönor.

Fredag Krämig fläskköttgryta 
med ris och skivade morötter. 
Alt: Quorngryta.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 5/11: Grillkorv med hemlagat  
potatismos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 

Tisdag 6/11: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis och lingonsylt. 
Dessert: Björnbärskräm.  

Onsdag 7/11: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 8/11: Ost- och skinksås, makaroner 
och morotsmix. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Fredag 9/11: Fina festgrytan, kokt potatis 
och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 10/11: Grillad kycklingfilé med pota-
tisgratäng och värdshusgrönsaker.  
Dessert: Äppelkaka med vaniljsås.

Söndag 11/11: Ugnsbakad lax med citronsås,  
kokt potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 45
Mån-tis, tors-lör: Sprödbakad fisk, potatismos 
och grönsaker. Ons, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

Weekend i Karlshamn

First Hotel Carlshamn 

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

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

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

inkl. kaffe
• Fri Wi-Fi

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

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

3 nätter 
1.899:- 

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

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

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

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

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

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

BILSEMESTER 

Samarbete kring
visning av film
Även i år  kommer bibliote-
ket i samarbete med ARF 
– antirasistiska filmdagar 
att visa kvalitetsfilm på 
Kulturbruket på Dal. 
ARF är en politiskt och reli-
giöst obunden verksamhet 
som vill  synliggöra och 
väcka debatt kring frågor 
rörande rasism, främlings-
fientlighet, diskriminering 
och demokrati, med mera.

Sedan ett antal år tillbaka 
inleddes ett samarbete mel-
lan  Melleruds bibliotek 
och Karin Frennemo som är 

projektledare på ARF. De 
första åren fokuserade man 
på kommunens skolor men 
de sista åren har man valt att 
visa film för allmänheten.

Filmen  Amatörer visas på 
Kulturbruket på Dal den 8 
november. Den handlar om 
ett svenskt brukssamhälle, 
Lafors, som är i behov av en 
nystart. En gnista hopp tänds 
när den tyska lågpriskedjan 
Suberbilly överväger att eta-
blera sig på orten. Regi: 
Gabriela Pichler.

Om gårdsarkivet från Hea i Bolstad
På söndag eftermiddag den  
4 november berättar Gudrun 
Rydberg om intressanta sa-
ker som finns i gårdsarkivet 
från Hea i Håkonebyn, Bol-
stad i samband med att en ny 

utställning öppnas i Bolstad 
Prästgård.  

Detta gårdsarkiv testamen-
terades till Bolstads hem-
bygdsförening år 1988 av 
Kajsa Eriksson mera känd 

Gubes på Café Älvan

I morgon, torsdag, kom-
mer två välbekanta herrar 
att bjuda på underhållning 
i Café Älvan.
Det är Gunnar Gustavsson 
från Mellerud och Bertil 
Sandberg från Brålanda, som 
kallar sig Gubes när de upp-
träder tillsammans. De kom-
mer med sång och musik och 
blandar mer eller mindre 
kända låtar ur sitt stora för-
råd. Där plockar herrarna 
fram låtar med stor variation 
med både skämtsamt och 
allvarligt innehåll. En och 
annan dråplig historia kom-
mer säkert att dyka upp mel-

lan låtarna och locka fram ett 
gott skratt. 

Gubes har funnits som 
grupp i ett 20-tal år och både 
Gunnar och Bertil har vi mött  
och möter idag i flera olika 
musikaliska sammanhang. 
De är välkända i vårt område 
och har genom åren glatt 
många med sin medverkan i 
sammankomster av alla de 
slag.

Nu får vi möta Gubes  i 
Café Älvan för en trivsam 
eftermiddag tillsammans 
med andra där vi får lyssna, 
sjunga med, skratta och kan-
ske ta en fika i cafèet.

Gubes består av Gunnar Gustavsson och Bertil Sandberg.

Järns Sångkör till Holms kyrka

På söndag den 4 november framför Järns Sångkör ”Requiem konsert” i Holms kyrka. Kören sjunger allt från 
Puccini till Afzelius. Peter Söderlund medverkar på tvärflöjt. Recitatör är nya prästen Martin Edström.

som ”Kajsa på Hea”. Hon var 
mamma till nuvarande äga-
ren Erik Eriksson på Hea. 
Arkivet från Hea innehåller 
handlingar från 1670-talet 
och fram till mitten av 
1950-talet. Det var Kajsas 
farbror Karl Johansson på 
Hea som bevarade det gamla 
gårdsarkivet förvarat i ett 
ålderdomligt träskrin. 

Karl på Hea gjorde anteck-
ningar i almanackor under 

hela sin levnad och var en 
duktig brevskrivare. Särskilt 
intressant är cirka 30 brev 
som Karl och hans bröder 
skrev till varandra i slutet av 
1800-talet då två av dem var 
i USA. Brodern Lars Johans-
son dog i USA år 1893 
medan Karl på Hea levde till 
år 1956. 

Utställningen om gårdsar-
kivet från Hea kommer att stå 
fram till maj månad 2019. 

Carolina har nytt album på G

Carolina Wallin Pérez släpper nytt 
album snart. Foto: Martin Vallin.

Mellerudsbördiga Caro-
lina Wallin Pérez är albu-
maktuell igen. Alldeles 
i början av november 
släpps albumet ”Innan jag 
dör vill jag leva igen”.
Hon har hunnit med en del, 
Carolina Wallin Pérez, sedan 
hon 2009 debuterade med 
albumet ”Pärlor & Svin” som 
byggde på covers av Kents 
låtar. Speciellt omtalad blev 

hennes tolkning av ”Utan 
dina andetag”.  

2012 medverkade hon i 
Melodifestivalen med låten 
”Sanningen”, samma år kom 
också hennes andra album 
”Där vi en gång var” som 
bestod av egna låtar och 
några i samarbete med andra 
låtskrivare. Året därefter 
blev hon utsedd till årets 
textförfattare på Manifestga-
lan. Under förra året samt 
2018 har hon nu släppt fyra 
singlar, som finns med på nya 
albumet.

Egna låtar
”Innan jag dör vill jag leva 
igen” består även den av 
egetskrivet material, som 
bearbetats tillsammans med 
hennes skivproducent Anton 
Toorell. Det är en elektronisk 
popplatta som Carolina själv 
beskriver så här; 

– Om Kent-albumet ska 
betecknas som lugnt, så är 

det här albumet mindre lugnt, 
det är minst sagt livligt. 

På frågan om det finns 
någon låt som hon själv är 
speciellt nöjd med, svarar 
hon;

 – ”Gå, men ta mig med 
dig” ligger mig varmt om 
hjärtat. Den låten har också 
givits ut som singel tidigare 
i år. 

Alldeles nu släpptes också 
”Synd om dig” som singel.

Releasefest
Tillsammans med delar av 
det gamla bandet kommer 
det bli en releasefest när al-
bumet släpps på Scalateatern 
i Stockholm. 

För övrigt jobbar Carolina 
hårt med Stockholms Jazz 
Festival. Senast hon gjorde 
något framträdande i Melle-
rud var under KAOS-festiva-
len 2012. De tre sista åren har 
hon turnerat med andra artis-
ter, i somras med Petter, där 

hon körar och spelar klavia-
tur. 

Innan jul blir det en jul-
turné tillsammans med 
Weeping Willows. Här blir 
det också några mellanland-
ningar i västra Sverige och 
mellan Karlstad och Göte-
borg kommer det även att bli 
ett framträdande i Trollhät-
tan.

Ing-Marie Norrman
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10 % på filter, olja och arbete
Boka service för din maskin före 15/10 2018 så får 
du 10% rabatt på olja, filter och arbete. Kvalificerad 
service för CLAAS, SAMSON, HORSCH, LEMKEN 
och AVR. 

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

Förlängd betalningsperiod 
till 1/9 2019

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

GOP 30-28 Starlock Ett verktyg för att kapa, 
slipa och skrapa. 300 W-motor. Variabel hastighet 
upp till 20 000 v/m. Klarar enkelt t.ex. metall, 
plast, trä, gips och PVC. Inklusive 1 sågblad för 
trä/metall. Rek. ca pris 1 995:-

MULTIVERKTYG

Bosch GSA 100 E Professional Inbyggda LED för bättre 
överblick av arbetsstycket. 1 100W-motor ger snabb 
sågavverkning. Med hantverkarväska samt 10 st sågblad 
för Metall och 10 st för Trä-/trä med spik. Rek. ca pris 2 895:- 

TIGERSÅG

329:-

Moelven  Trend Slät Finess Dold spikning. 
Vit NCS S 0500-N. Ändspontad. 13x120 
mm. Åtgång 9,8 m/kvm. Pris/kvm. 
Rek. ca pris 399:- (40:70/lpm) 

NYHET!

VÄGG- OCH TAKPANEL

Moelven Livlig Effekt 
Grå. 13x120 mm.
Åtgång 9,1 m/kvm.
Rek. ca pris 399:-/kvm (43:85/lpm)

329:-
Moelven  Rough Vitmålad. Med finsågad 
yta som ger rummet en lite tuffare och
modernare stil. 14x120 mm.
Åtgång 9,1 m/kvm. Pris/kvm. (27:-/lpm) 

219:-

30% Beckers Färg
Måla väggar, tak och 
snickerier. Brytbar till 
önskad kulör. 
Erbjudandet gäller 
Symfoniserien och 
alla storlekar.

1 295:-
1 995:-

Kampanjerbjudandena gäller tom. 12/11 2018.

Fredagen den 2 november 
kommer biblioteket att 
anordna ett korsordscafe. 
Det innebär att man antingen 
tar med sig sitt eget korsord 
eller kopierar ur bibliotekets 

tidningsbestånd. Biblioteket 
bidrar med lokal och mate-
rial att söka ur samt fika.  
Man kan till exempel slå i 
vårt referensbestånd som 
täcker många ämnesområ-

den eller söka i en besöksda-
tor. Tanken är att man ska få 
en trevlig stund på bibliote-
ket, träffa likasinnade och ta 
en fika samt få lite hjärn-
gympa.

Anordnar korsordscafé

Vill inrätta oppositionsråd

Socialdemokraternas grupple-
dare Tommy W Johansson har 
lämnat in motionen.

Socialdemokraternas grupp-
ledare Tommy W Johansson 
har lämnat in en motion om 
inrättande av ett oppositions-
råd på minst 40 procent i 
Melleruds kommun under 
mandatperioden 2019 till 
2022. Han motiverar detta 
med att partiet ser inrättandet 
av ett oppositionsråd som ett 
sätt att stärka demokratin i 
kommunen. En möjlighet till 
en levande opposition öpp-
nas upp, som på sikt kommer 
att leda till bättre beslut.

Anställs oppositionsrådet 

på minst 40 procent innebär 
det större trygghet för inne-
havaren eftersom den då 
genererar avsättningar till 
pensionen.

– Det är vanligt att ha ett 
oppositionsråd, flera andra 
dalslandskommuner har 
detta. Min motion har inget 
att göra med valresultatet el-
ler hur Melleruds kommuns 
styrning kommer att se ut 
nästa mandatperiod. Utan 
syftet är att vitalisera det 
politiska arbetet, säger 
Tommy W Johansson.

Klart med frisör på Västerråda
På Mellerudsmässan 
presenterades en bild på 
hur köpcentrets fasad 
kommer att se ut. Nu står 
det också klart att en fri-
sersalong och restaurang 
öppnar där.
Abdull Naser Baltaji driver 
sedan 2,5 år frisersalongen 

New Look på Storgatan. Nu 
står det klart att verksamhe-
ten flyttar till köpcentret.

– Det ska bli jätteroligt. 
Vår lokal idag är gammal så 
det blir riktigt bra att få nytt. 
Det blir ju bättre även för 
kunderna, säger Abdull.

Uthyrningsansvarige Ing-

Bygger om för att öka säkerheten

Individ- och familjeomsorgens lokaler vid Österrådaplan räcker inte till 
utrymmesmässigt för dagens personalstyrka och kommande nyrekryte-
ringar. Det är viktigt även sett en säkerhetsaspekt att utöka ytan.

Socialnämnden godkände 
planen att utöka IFO:s 
lokaler vid sista sam-
manträdet. Idag saknas 
det separata samtalsrum 
och detta uppfyller inte 
Arbetsmiljöverkets krav 
på säkerhet.
Individ- och familjeomsor-
gens lokaler vid Österråda-
plan räcker inte till utrym-
mesmässigt för dagens 

personalstyrka och kom-
mande nyrekryteringar. Det 
är viktigt även sett ur en sä-
kerhetsaspekt att utöka ytan.

Redan 2016 påtalade Ar-
betsmiljöverket bristerna 
gällande IFO:s lokaler. Vid 
en inspektion 2017 ställdes 
nya krav från Arbetsmiljö-
verket om separata och säkra 
besöksrum och vid en upp-
följning våren 2018 gjorde 

de bedömningen att de åtgär-
der som var gjorda inte var 
tillräckliga. En handlings-
plan måste upprättas och 
uppfylldes inte kraven på 
åtgärder måste vite utbetalas.

Strax efter sommaren togs 
beslut om att Postnords och 
Postens utlämningsservice 
skall minskas respektive flyt-
tas. Detta innebär att IFO i 
princip kan fördubbla sin yta. 
Posten behåller cirka 130 
kvadratmeter, lastbryggan 
och garage.

Enligt den skiss som tagits 
fram utökas antalet kontor 
från 23 till 40. Dessutom 
planeras för sju stycken be-
söksrum. Dagens entré till 
IFO blir personalentré, 
medan ingången till postkon-
toret blir huvudentré till IFO.

Trolig start på ombyggna-
tionen blir i slutet av 2018 
och skall vara klar ett par 

månader in på 2019. Detta 
kan då redovisas i handlings-
planen till Arbetsmiljöver-
ket.

Ombyggnadskostnaden 
beräknas hamna på 4,9 mil-
joner kronor.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

mar Johansson avslöjar även 
att det är klart med en restaur-
ang som kommer att erbjuda 
asiatiskt, husmanskost samt 
café. Vilken restaurang det är 
avslöjas längre fram.

Sedan tidigare är det klart 
att Coop och DollarStore 
kommer att hyra 3 000 kva-

dratmeter vardera i köpcen-
tret, som beräknas stå klart i 
oktober 2019. Den totala 
ytan hamnar på 12 000 kva-
dratmeter.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Abdull Naser Baltaji driver frisersalongen New Look och 
kommer att hyra lokal i det planerade köpcentret på Västerråda.

Så här kommer köpcentrets fasad på Västerråda att se ut. Bilden visades på Mellerudsmässan i 
Melleruds Handels monter. Bilden är framtagen av Richardsdotter Callermo Arkitekter.

www.mellerudsnyheter.se
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V  edakslä rå
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h  sso tanmäl ra
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B  TIGRI
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t  .62 99 856-80 nofele
S  es.sunof åp adissennim e

Vårt varma tack
för visad omtanke vid 

vår kära

Margit Emanuelssons
sjukdom och dödsfall.
För telefonsamtal och 
blommor till våra hem 

samt minnesgåvor, 
blommor och närvaro 

vid begravningen.
Göran, Kent och 

Ann-Marie med familjer

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

V  eräk rå

B tgne  D  mörtslha
* 1 f iraurbe  1 929   

h  sso tanmäl ra
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M durelle  25 o rebotk  2  810

C seal   hco T  enir
A  lex

E av   hco A  enr
J annaho   hco J  boca

L  giwdu
Ö tkäls girv   hco v  rennä
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B netsnäjtsdugsgninvarge  
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Ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men be-
stämt.

Erik Eriksson 
Håkonebyn

UPPVAKTNING
Ev. uppvaktning
undanbedes.

Märta Andersson 
Rågtvet

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Leif 
Johansson, Mellerud. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Himlajord” av E. 
Taube. Akten förrättades av 
Daniel Westin och man sjöng 
tillsammans psalmerna 791, 
269 samt ”Ovan där”. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Änglagård” av B. Isfält. Vid 
kistan togs avskedet av barnen 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Leif var 
kistan vackert dekorerat med 
blommor och ett fotografi på 
Leif. Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrkogård. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Lennart Johansson, Åsens-
bruk. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 251 och 248. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Koppången” av P-E Morae-
us. Vid kistan togs avskedet av 
familjen. Till minnet av Len-
nart var koret vackert dekore-
rat med blommor. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Margit 
Emanuelsson. Som inledning 

på akten framförde kyrkomu-
siker Maria Andersson, till-
sammans med Daniel Westin 
som spelade fiol ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Akten förrät-
tades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 304 och 285. Av-
sked togs av familj, släkt och 
vänner. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Änglagård” av 
B. Isfält. Till minnet av Margit 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning-
en ägde rum på Örs kyrkogård.

 
Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Britt-Marie Hård af Seger-
stad, Nacka. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”Himlen 
är oskyldigt blå” av T. 
Gärdestad/K. Gärdestad var-
efter man lyssnade på ”Att 
lämna allt” med F. Ådahl och 
Credokören. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 235 och 190. 
Sångerna ”Amazing grace” 
och ”How great Thou Art” 
med Elvis Presley spelades 
och som avslutningsmusik 
lyssnade man på ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström. Vid 
kistan togs avskedet av de 
närmaste. Till minnet av Britt-
Marie var koret vackert deko-
rerat med blommor. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Bolstad kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson m.fl. Nattv. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Lörd 
Alla helgons dag 11 Gudstj. 
Thomas Segergren, sång-

arna, nattv. Kyrkkaffe. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout, mör-
kerspårning vid Furusand 
tillsammans med föräldrar, 
församling och vänner. Fika 
och grillning. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Alpha 
- Grundkurs i kristen tro. 
Fred 18.30 Fredax - För dig i 
åk 3-7! Fred 19.30 LifeLine 
- Ungdomskväll på Sörgår-
den. Sönd 11 Gudstj. i Alla 
helgonatid. Bertil G. och 
Maria K. medverkar. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. Torsd 19 
Mötesplats. Lörd 11 Gudstj. 
m nattv. och ljuständning. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14-17 Öp-
pen kyrka vid gravsmyck-
ningen. Kaffe, musik, still-

het, möjlighet att tända ljus. 
15 Gudstj. på Servicehuset, 
Thomas Holmström och 
körsång. Lörd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J. Carlson. Ssk. 
Kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70. 
Sönd 18 Minnesgudstj. i 
Brålanda kyrka. Thomas 
Holmström och Kyrkokö-
ren. Kyrkbil 308 70. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kul-
turcafé i fsh. Onsd 18 För-
samlingsafton i Brålanda 
fsh. Underhållningav Gröna 
Bönor, servering, paketauk-
tion och avslutning av foto-
utställning och budning. An-
dakt: Thomas Holmström.
Sundals-Ryr: Fred 14-
17 Öppen kyrka vid grav-
smyckningen. Kaffe, mu-
sik, stillhet, möjlighet att 
tända ljus. Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Daniel Westin, 
kyrkokören och kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Fred 14-17 Öppen 
kyrka vid gravsmyckningen. 
Kaffe, musik, stillhet, möj-
lighet att tända ljus. Lörd 
18 Minnesgudstj. Anette J. 
Carlson och Hembygdskö-
ren. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Lörd 11 
Gemensam gudstj. Se Brå-
landa. 
Frändefors: Lördag 19 
Minnesgudstj. med ljuständ-
ning. Kyrkokören. Marga-
reta Olsson. Trumpet Stefan 
Rahkonen. Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Margareta Olsson. 
Kyrktaxi.

Dags att säkra gravstenen

Här syns en av gravstenarna som ligger ner på Holms kyrkogård. Från vänster: Andreas Hermansson, kyrko-
gårdsföreståndare, kyrkoherde Pär-Åke Henriksson och Morgan Björnmar, gravadministratör.

Under ganska många år 
har Melleruds pastorat 
testat gravstenssäker-
heten på de kyrkogårdar 
som finns i pastoratet. 
Nu har arbetet aktualise-
rats efter en olycka som 
skedde i Bollebygd när 
flicka i sjuårsåldern fick 
en gravsten över sig och 
bröt lårbenshalsen.
Instabila gravstenar är både 
en arbetsmiljörisk för perso-
nal på kyrkogården och en 
säkerhetsfråga för besökare.

De gravstenar som inte 
lever upp till de kriterier som 
finns läggs ner, i väntan på att 
gravrättsinnehavaren, som 
ansvarar för säkerheten ef-
tersom stenen är privat egen-
dom, säkrar upp stenen på 
rätt sätt.

– Jag förstår att det kan 
väcka upp känslor, men vi 
måste göra detta, säger Pär-
Åke Henriksson, kyrkoherde 
i Melleruds pastorat.

Ingen vandalism
Han understryker att man 
inte får tro att det handlar om 
någon vandalism, utan det är  
personalen som har lagt ner 
de gravstenar som är insta-
bila. En stolpe med ett band 
runt om stenen kan också 
förekomma.

Ansvaret har gravrättsin-
nehavaren så länge man har 
gravrätt på stenen. Om den 
utgår eller överlämnas till 
pastoratet är det pastoratets 
ansvar att stenen står stabilt.

– Svenska Kyrkan besiktar 
stenar genom sitt myndig-

hetsutövande, förklarar Bo 
Alfredsson, fastighetsansva-
rig i pastoratet.

 – Omkring 20 procent av 
stenarna inventeras varje år, 
det är en cykel som aldrig tar 
slut. Vi börjar om vart femte 
år. Kostnaden för säkringen 
som utförs av ett stenhuggeri 
ligger på gravrättsinnehava-
ren, säger Andreas Hermans-
son, kyrkogårdsföreståndare 
i pastoratet.

Melleruds pastorat har tio 
kyrkor och 18 kyrkogårds-
områden, med totalt cirka  
10 000 gravstenar.

50 procent behöver  
säkras upp
– Av de som står upp är det 
cirka 50 procent som behö-
ver säkras upp. De måste 
uppfylla kriterier enligt Cen-
trala Gravvårdskommittén, 
CGK, berättar Andreas.

Pär-Åke berättar att gan-
ska många stenar har lagts 
ner under året, mest på kyr-
kogårdarna vid Gunnarsnäs 
kyrka, Örs kyrka, Dalskogs 
kyrka, Skålleruds kyrka samt 
några vid Holms kyrka.

Kyrkan har även ansvaret 
för stenar som bedömts ha 
högt kulturhistoriskt värde, 
en inventering genomförs 
med hjälp av Västarvet.

Den som har frågor angå-
ende gravstenssäkring kan 
prata med Morgan Björnmar, 
gravadministratör, Kyrkans 
Hus.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Krav för en säker gravsten:
* Den ska stå stabilt, utan fallrisk.
* Inte luta mer än ett visst antal 
grader.
* Ska tåla 35 kilos provtryck.
* Ha minst två dubbar med 
tillräcklig hållbarhet.
* Stenen ska kunna lyftas av.
* Om gravvården består av flera 
delar ska alla vara dubbade och 
klara provtryckning.
* Pastoratet ansvarar för de stenar 
som står utan gravrättsinnehavare, 
pastoratet bedömer då om stenen 
ska stå kvar eller tas bort.

FAKTA

Nya chefer och 
medarbetare på plats

Den 1 oktober började Jea-
nette Lämmel och Carina 
Ericson sina nya tjänster som 
förbundsdirektör respektive 
administrativ chef för Fyrbo-
dals kommunalförbund.

Tidigare under hösten har 
fyra andra medarbetare bör-

jat sina tjänster: Anders 
Borg, företagsetablerare, 
Sara Herrman, digitalise-
ringssamordnare, Annette 
Calner, utvecklare för kurser 
och konferenser samt Annica 
Johansson, socialstrateg.



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Klassiskt välljud i finstämd konsert

Klara Ensemble i Frändefors kyrka.  Fram till 2017 var kören en del i Lysekils församling men är nu en fristående 
kör, som gärna tar emot fler körmedlemmar.

Första söndagen i oktober 
bjöds det på klassisk kon-
sert i Frändefors kyrka. 
Språket var ofta latin   som 
framfördes av välljudande 
kvinnoröster.  

Klara Ensemble, en damkör 
från Lysekil, framförde en 
finstämd rogivande konsert  á 
capella under ledning av di-
rigent Mattias Wennberg.

Den andäktigt lyssnande 

publiken tog in och njöt av 
sången.

Dirigenten berättade om 
verken som bland annat kom 
från Frankrike, England och 
Norge. Texterna från medel-

Nya svenska medborgare 
välkomnades till Mellerud

Samtliga nya medborgare fick ett diplom och en svensk träflagga. Med på bilden i bakre raden syns även Roland Björndahl (M), Morgan E Anders-
son (C) och kommunchef Sophia Vikström.

På FN-dagen onsdag 24 
oktober höll Melleruds 
kommun en välkomstce-
remoni för alla som blivit 
svenska medborgare det 
senaste året.
68 personer hade anmält sig 
till ceremonien som hölls i 
Rådarestaurangen. Efter in-
ledningsmusik av Alban 
Faust och Tomas Fredriks-
son höll kommunchef Sophia 
Vikström tal.

– Välkomna till Sverige. 
Många av er har flytt från 
krig, något som få av oss 
svenskar har upplevt. Det är 
svårt att förstå innebörden att 
fly från sitt land, sorgen över 
allt som trasats sönder, sor-

gen över alla liv som offrats. 
Att då orka ta sig till en annan 
del av världen med en annan 
kultur är för mig bevis för en 
oerhört stor mänsklig styrka, 
en kraft, som ni står för, fram-
höll Vikström.

De inbjudna gästerna satt 
längs långbord som var vack-
ert dukade, hela familjer 
fanns på plats och alla var 
uppklädda dagen till ära. 
Många av de små flickorna 
var festklädda med vackra 
klänningar.

Kommunful lmäkt iges 
ordförande Morgan E An-
dersson (C) fanns också på 
plats och han höll också ett 
välkomsttal där han under-

strök att ceremonien är en 
manifestation för medbor-
garskapets starka innebörd.

– ”Nya svenskar” har for-
mat Sveriges framtid genom 
tiderna. Hade det inte varit 
för våra nya medborgares 
insatser igår, hade Sverige 
idag varit ett fattigare land. 
Vårt rika svenska kultur- och 
samhällsliv är till stor del 
byggt på sådant arbete, kun-
skaper och erfarenheter som 
ni ”nya svenskar” genom 
åren bidragit med, sade han.

Detta var fjärde året som 
kommunen genomför en så-
dan välkomstceremoni. Alla 
bjöds på kaffe eller saft och 
tårta.

En deltagare vill visa sin 
tacksamhet med följande 
ord:

– Jag kommer från Syrien, 
men var statslös eftersom att 
jag var från Palestina. Jag har 
varit i Sverige i fem år och 
fick svenskt medborgarskap 
för ett år sedan. Jag är jätte-
glad och stolt för att nu änt-
ligen har jag ett land som jag 
tillhör – Sverige. Jag tackar 
Sverige från hela mitt hjärta 
och tackar Melleruds kom-
mun för festen.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Kulturell
nysatsning
i Mellerud

Victor Estby verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland, berättar om 
deras nysatsning på Mellerud och även övriga Dalsland utöver Åmål där 
de har sin huvudsakliga verksamhet.

Redan under våren kom-
mer man i Mellerud att 
märka av nysatsningen 
från Bokdagar i Dalsland, 
att synas och verka mer 
i hela landskapet, med 
bland annat författarkväll 
och bokskåp.
Victor Estby, verksamhetsle-
dare för Bokdagar i Dalsland, 
besökte för någon vecka se-
dan Mellerud och Niklassons 
Tryckeri. Han passade sam-
tidigt på att berätta om hur 
man tänker sig att vara mer 
synlig och aktiv i hela Dals-
land och då också i Mellerud.

I samarbete med Melle-
ruds kommun och Kultur-
bruket på Dal kommer här, 
redan till våren, att erbjudas 
en författarkväll. Två förfat-
tare kommer då att medverka. 
Dels Zara Beischer som de-
buterade som författare 2012 
med romanen ”Jag ska egent-
ligen inte jobba här”. Efter 
det har det blivit både fler 
boksläpp och utmärkelser 
och Beischer är nu aktuell 
med romanen ”Jag ska egent-
ligen inte prata om det här”, 
som blir en av böckerna som 
kommer att lyftas under för-
fattarkvällen. Och dels Jan 
Arnald, kanske mera känd 
under pseudonymen och 
kriminalförfattaren Arne 
Dahl. Romanerna som hand-
lar om A-gruppen, en finge-
rad grupp om Rikskriminal-
polisens speciella enhet för 
våldsbrott av internationell 
art, har filmats och visats i 
SVT. 

Konstmuséet gör  
smygöppning
– Vi tycker vi fått till en bra 
mix av författare till den här 
kvällen, säger Victor Estby. 
Det gäller att få till en bra mix 
av författare som kan ge en 
spännande blandning. Vi vill 
gärna ha lite dynamik i det 
hela. 

Han tycker samtidigt att 
det hade varit roligt att få till, 
eller komma i kontakt med, 
en bokcirkel som hade velat 
läsa de aktuella böckerna i 
förväg.  På så vis kan man få 
till ett bra samtal med förfat-
tarna under författarkvällar-
na, menar han. 

I samband med vårens 
författarkväll kommer de 
gästande författarnas böcker 
att tillhandahållas och säljas 
av Bokhandeln i Mellerud, 
som också sköter signerings-
bordet under kvällen. Ar-
rangemanget kommer att 
hållas på Dalslands Konst-
museum i Håverud som gör 
en liten smygöppning innan 
säsongsstarten.

 – Det är väldigt roligt att 
de här arrangemangen kan 
återupptas. Det är några år 
sedan det sist begav sig nu, 
säger Katarina Kjörling. 

Hon berättar även att när 
Kulturbruket på Dals pro-
gram släpps under lucia-
veckan, så kommer även 
författarträffen att finnas 
med i utbudet. 

Bokskåp
I Åmål har man under två 
säsonger erbjudit boksskåp, 
där folk fritt kan låna böcker, 
läsa och sedan lämna tillba-
ka. Det har blivit en succé 
och nu vill man också testa 
konceptet i Mellerud, där det 
kommer att vara placerat lätt 
tillgängligt, utomhus. 

Folk i Dalsland är nyfikna 
och läser mycket, menar 
Victor Estby, så han tror att 
ett bokskåp även skulle bli 
väl mottaget i Mellerud. Av-
slutningsvis tillägger han;

 – Historiskt sett har vi haft 
ett mycket gott samarbete 
med Mellerud, så det känns 
naturligt att nu kunna komma 
tillbaka hit.

Ing-Marie Norrman

tiden och framåt handlade 
om julen, Jesus offergärning 
och att där kärlek och barm-
härtighet finns – där finns 
också Gud.

Prästen Margareta Olsson 
höll en andakt över dagens 
tema – tron – och kan sam-
manfattas: Tron är en gåva 
som bär oss och som vi får 
föra vidare till andra.

Kören avslutade med en 
tonsättning av ”Ave Maria” 
från början arrangerad för 
engelska sjungande brand-
män.

– Ljuvligt att lyssna till er, 
imponerad att ni sjunger helt 
utan noter och papper, sade 
Margareta Olsson när hon 
tackade för konserten.

Marianne Karlsson 
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Första KF-mötet i ny sättning – tre ärenden bordlades
Kommunfullmäktigemö-
tet den 24 oktober var 
det första med den nya 
sammansättningen av 
ledamöter. Då inget nytt 
presidium valts ännu fick 
ko m m u n f u l l m ä k t i g e s 
ålderspresident Lisbeth 
Berglöv, som suttit längst 
av fullmäktigeledamö-
terna i Mellerud, hålla i 
klubban.
De första tre ärendena gällde 
val av ordförande, vice ord-
förande och andre vice ord-
förande för kommunfull-
mäktige för mandatperioden 
2019-2022. Tony Johansson 
(MP) yrkade på att frågan 

skulle bordläggas och alla 
instämde med honom. Val av 
dessa tre kommer att tas upp 
på mötet nästa månad.

Valberedning
Ledamöter, ersättare, ordfö-
rande och vice ordförande i 
valberedningen valdes dock 
under detta möte. Till leda-
möter valdes: Thomas Hag-
man (S), Johnny Stücken (S), 
Reidar Gustafsson (KiM), 
Harald Eriksson (M), Gun-
nar Karlsson (C), Ulf Rexe-
fjord (SD) och Daniel Jensen 
(KD).

Till ersättare valdes: Reine 
Dahlman (S), Pål Magnus-
sen (V), Roland Björndahl 

(M), Karin Nodin (C), Gert 
Lund (SD) Anette Levin (L) 
och Mohamed Mahmoud 
(MP).

Till ordförande i valbered-
ningen valdes: Thomas Hag-
man (S), till vice ordförande 
Gunnar Karlsson (C).

Delårsbokslut 31 juli 2018, 
som visade på plus 6,6 mil-
joner, en förbättring med 3,4 
miljoner jämfört med budge-
terat resultat, presenterades 
och bifölls.

Ekonomi
Prognos två för 2018 visar ett 
negativt resultat på 0,7 mil-
joner kronor, 1,3 miljoner 
sämre än budgeterat resultat. 

Den bifölls med uppma-
ningen att nämnder som visar 
underskott ska arbete för en 
budget i balans.

Årsredovisning för stiftel-
sen ” Dalslands kanals fram-
tida bestånd” 2017 godkän-
des med tillägget, som 
föreslogs av Daniel Jensen 
(KD), att höja tempot så att 
man kan få in årsredovisning 
tidigare.

Fullmäktige beslutade att 
ge ett anslag på 968 027 kro-
nor till Dalslands kanal och 
Snäcke kanal för 2019.

Motioner och förslag
En motion från Tony Johans-
son (MP) om att Melleruds 

kommun ska vara bäst i väst 
som miljökommun besvara-
des. Kommunen kommer att 
beakta motionens förslag i 
processen att ta fram kom-
munfullmäktigemål 2020 till 
2024.

Ett medborgarförslag om 
att breddning och utjämning 
av sjösättningsrampen i Sun-
nanå hamn vid hamnkrogen 
redovisades. Förslaget bi-
fölls av kommunstyrelsen 
den 5 juni, under förutsätt-
ning att medel beviljas.

En medborgarförslag om 
att Melleruds kommun star-
tar ”me too” för att förhindra 
trakasserier avslogs den 12 
september.

Ett medborgarförslag om 
att förbjuda raketer och smäl-
lare anses som besvarat ge-
nom att man förtydligar all-
männa ordningsregler.

Till vigselförrättare perio-
den 1 januari 2019 till 31 
december 2022 nominerades 
Kerstin Nordström (S) och 
Harald Eriksson (M).

Elin Segerlind (V) befrias 
från sitt uppdrag som leda-
mot i kommunfullmäktige. 
Hon är numera riksdagsleda-
mot i Stockholm.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sex partier tar över ledningen i Mellerud

Centerpartiet, Modera-
terna, Kommunpartiet i 
Mellerud, Kristdemokra-
terna Miljöpartiet och 
Liberalerna har enats om 
att samarbeta den kom-
mande mandatperioden.
Tillsammans får dessa partier 
majoritet med 16 av 31 man-
dat i kommunfullmäktige.

– Vi fick ett komplicerat 
valresultat och vi har haft 
många möten. Nu känns det 
bra att få till en stabil majo-
ritet, det är viktigt för alla 
medarbetare att känna lång-
siktighet och en bonus att 
inte SD blir vågmästare, sä-
ger Tony Johansson (MP).

Även Morgan E Anders-
son ser positivt på det nya  
samarbetet.

– Vi har fört samtal i god 
och konstruktiv anda. Vi har 
många gemensamma punk-
ter som är viktiga för Mel-
leruds framtid och känner att 
det här blir bra. Mellerud har 
ett gott politiskt klimat, ser 
man tillbaka har bara enstaka 
beslut inte tagits i konsensus.
Den gångna perioden samar-
betade vi bra med Socialde-
mokraterna, men vi kan 
konstatera att vi tog stryk i 
senaste valet och hade inte 
nått majoritet och det har vi 
nu, säger Morgan E Anders-
son (C). 

Arbeta förebyggande
I sitt pressmeddelande skri-
ver partierna: ”Vi har enats 
om att kommunen genom ett 

modernt ledarskap och en 
god personalpolitik ska ar-
beta mer förebyggande, inte 
minst för Melleruds unga. Vi 
tänker också arbeta mer ak-
tivt med näringslivsfrågor 
för att minska arbetslösheten 
och förbättra integrationsar-
betet för våra nyanlända. Vi 
ska göra Mellerud till en le-
dande miljökommun med 
hållbart byggande och en 
utvecklad kollektivtrafik. 
För att lyckas med arbetet, 
krävs ordning och reda i 
kommunens ekonomi” skri-
ver partierna i sitt pressmed-
delande”.

– Jag tycker det känns väl-
digt bra. Vi har haft konstruk-
tiva förhandlingar. Kanske 
låter det mycket med sex 
partier, men vår kemi fung-

erar bra, säger Ludwig Moss-
berg, ny gruppledare för 
Moderaterna.

– Vi är många partier men 
har lagt fokus på den politik 
vi tänker driva, det känns bra, 
säger Anette Levin, Libera-
lerna.

S i opposition
Socialdemokrateras grupp-
ledare och kommunstyrel-
sens nuvarande ordförande, 
Tommy W Johansson, kon-
staterar att beskedet om det 
nya styret inte var något han 
trott skulle komma – men att 
han ändå insett att det kunde 
bli av.

– Man bör fundera över om 
detta återspeglar valresulta-
tet så att man uppfyller väl-

jarnas önskan hur Mellerud 
ska styras. Nu går sex partier, 
två tredjedelar av de befint-
liga partierna, samman och 
får 16 mandat, medan övriga 
tre partier S, V och SD har 15 
mandat tillsammans. Vi soci-
aldemokrater har varit tydli-
ga med att vi som största 
parti inte vill sitta med flera 
småpartier om vi inte får 
möjlighet att styra, det vill 
säga inneha kommunalråds-
posten. Går det inte, är det 
bättre att vara i opposition, 
understryker Johansson.

Ny ordförande
”Den nya majoriteten vill 
jobba med ett modernt, in-
kluderande ledarskap. Ge-
nom att behandla människor 

och grupper rättvist, ökar vi 
chansen för Melleruds kom-
mun att prestera bättre. Le-
darskapet behöver präglas av 
hängivenhet, mod och med-
vetenhet. Lyhördhet, nyfi-
kenhet och samarbetsvilja är 
också viktigt för att lyckas. 
Med detta i tanke har parti-
erna enats om att föreslå 
centerpartiets Morgan E 
Andersson till kommunsty-
relsens ordförande”, skiver 
man i pressmeddelandet.

– Jag ser fram emot att 
tillsammans med kompeten-
ta politikerkollegor leda 
Melleruds kommun framåt 
under den kommande man-
datperioden, säger Morgan E 
Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sex partier gör gemensam sak och bildar majoritet i Melleruds kommunfullmäktige. Bakre raden fr.v: Jörgen Eriksson (KiM), Daniel Jensen (KD), Ludwig Mossberg (M), Tony Johansson (MP). Framför dem sitter Morgan 
E Andersson (C) och Anette Levin (L). Foto: Privat.
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Kommunfullmäktiges ledamöter 2019–2022

Christina Andersson (C). Karin Nodin (C). Lars -Gunnar Larsson (C). Martin Eriksson (C). Morgan E Andersson (C). Peter Ljungdahl (C).

Daniel Jensen (KD). Lisbeth Berglöv (KD).

Anita Augustsson (KiM). Jörgen Eriksson (KiM). Anette Levin, (L). Tony Johansson (MP).

Eva Pärsson (M). Patrik Tellander (M). Roland Björndahl (M). Ludwig Mossberg (M).

Christine Andersson (S). Eva Larsson (S). Florence Jonasson (S). Lars Nilsson (S). Michael Melby (S).

Thomas Hagman (S). Berny Dahlberg (SD).

Gert Lund (SD). Liselott Hassel (SD). Martin Andersson (SD).

Reine Hassel (SD). Ulf Rexefjord (SD).Pål Magnussen (V).Tommy W Johansson (S).

Marianne Sand Wallin (S).

Ersättare Socialdemokraterna: Kent Bohlin, Olof Sand, Anders Andersson, Naim Berisha.

Ersättare Moderaterna: Henrik Nilsson, Sven Eriksson.

Ersättare Centerpartiet: Karolina Hultman Wessman, Gustav Hilmér, Josip Kezic.

Ersättare Liberalerna: Mauri Simson, Stig Larsson.

Ersättare Kristdemokraterna: Ann-Christin Larsson, Camilla Berglöv Hermansson.

Ersättare Vänsterpartiet: Kristina Kay.

Ersättare Miljöpartiet: Sofia Falander, Henrik Sandberg.

Ersättare Sveriedemokraterna: Gulnara Mikkola, Ann-Christine Österberg, Tony Andersson.

Ersättare Kommunpartiet i Mellerud: Reidar Gustafsson, Cina Walterlin.
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Brålanda • Frändefors

Härlig stämning när nystartat 
Nuntorp invigdes i lördags

I lördags var det efterläng-
tad invigning för nystarten 
på Nuntorp och glädjen 

var stor över alla bitar som 
fallit på plats den senaste 
tiden. Gymnasieskola och 

Roger Johansson, ordförande i Gröna Klustret Nuntorp och LRF:s ord-
förande Palle Borgström.

Daniel Jensen, Dalbo Hushållningsgille och Christina Milén Jacobsson, 
ordförande i Brålanda företagarförening har varit med från början. Trångt och skönt hos maskinföretagen, där det bjöds på både fika och seminarier.

Göran Holmberg, Dinglegymnasiet, spred information om Nuntorps-
gymnasiet som startar hösten 2019.

Ponnyridning var populärt. Emil Karlsson från Frändefors ställde upp 
med sin ponny Japp. Lilla Klara Samuelsson sitter i sadeln, hennes 
mamma Marie stöttar.

På matmarknaden fanns lokala producenter av olika slag. Här Häljeruds 
gårdsbageri.

gymnasiesärskola startas 
2019 och ännu fler före-
tagsetableringar är klara.
Invigningsdagen startade 
med ett föredrag av Magnus 
Olsson, vd för Dalslands 
Sparbank. Matsalen var full-
satt av intresserade som ville 
höra hur man får ekonomin 
att gå ihop. Dalslands Spar-
bank är Gröna Klustrets 
största sponsor och Magnus 
Olsson förklarade betydel-
sen av jord- och skogsbruk, 
som största näring i Dals-
land, för bygdens bank. Han 
menade att  ”benchmarking”  
(riktmärkning)är nyckeln till 
framgång och gav tips på vad 
klustret kan göra som kun-
skapsförmedlare. Omvärlds-
bevakning, regelverksdis-
kussioner och fokus på 
hållbarhet är områden viktiga 
att utveckla kompetensen i, 
bland annat.

– Globala utmaningar lö-
ses lokalt, betonade Magnus 
Olsson och framhöll också 
vikten av matchningsprojekt 
för utrikes födda, som till 
exempel Grön Utveckling 
som pågår inom det gröna 
klustret just nu.

Seminarier
Parallellt gavs en mängd 
olika seminarier under da-
gen. Ett av dem handlade om 
att Sverige behöver odla mer 
av det vi själva äter och att ta 
klivet mot en ny matkultur. 
Tomas Erlandsson från före-
taget Nordisk Råvara, som 
provat fram nya och urgamla 
grödor i tio års tid, höll i det.
 Hos maskinföretagen på 
Nuntorp gavs seminarier om 
framtida teknik. Om ekono-
mi pratade Fyrklövern, ett 
företag som tycker att ”ett 
grönt kluster känns som rätt 
ställe att vara på”, och som i 
vår kommer att etablera sig i 

på Nuntorp. De rekryterar nu 
två personer till sin personal-
styrka.

Göran Holmberg, ordfö-
rande i styrelsen för Dingle-
gymnasiet fanns på plats och 
informerade om framtidspla-
nerna.

– I februari är det ansök-
ning och vi vet i början av 
juni hur många elever som 
kommer att börja på Nun-
torpsgymnasiet hösten 2019. 
Vi har 27 gymnasieplatser 
och sju platser i gymnasies-
ärskolan då. Året därpå kan 
vi ta in fler, berättade han.

Invigning
Själva invigningsceremonin 
hölls utomhus och en stor 
skara människor samlades i 
snålblåsten för att höra LRF:s 
ordförande Palle Borgström, 
Skålleruds församlingskör 
och nyckelpersoner i startan-
det av Gröna Klustret Nun-
torp. 

Massor av arbete och en 
stor portion friskt mod har 
lett fram till allt det positiva 

Förberedelser pågår för julmarknad och tomtetåg 

Ann-Britt Nilsson, Maj-Lis Aronsson, Peter Jacobsson och Bengt Aronsson räknar upp 1 600 silkespapper 
som sedan blir 400 julkarameller.

Det blir jul i år också, åt-
minstone om det blir som 
Lions i Brålanda planerat. 
Två månader före julafton 
samlades ett 30-tal med-
lemmar och respektive för 
att tillverka 400 julkara-
meller. En uppskattad kul-
turgärning för alla åldrar.
Att de tycker detta är roligt 
hörs på det glada sorlet runt 
borden. Det går som på lö-
pande band, 1 600 silkespap-
per i olika färger räknas upp, 
veckas, klipps, lindas och 
tejpas runt godisfyllda papp-
rör.  Papper med jultomtar 
klistras runt, snöre knyts i 
ändarna och vips så är där en 
trevlig julkaramell som ska 
glädja barnen på julmarkna-
den och det 66:e tomtetåget 
första lördagen i december.  

– Julkaramellerna var den 

första aktiviteten för jul-
marknaden och de har gjorts 
i över 60 år. Det är väldigt 
mycket arbete, men det spri-
der så otroligt mycket glädje. 
De är varumärket för Brå-
landa Julmarknad. Så roligt 
att se när barnen kommer 
springande med dem, säger 
en mycket entusiastisk lions 
president och tomtefar;Carl-
Anders Magnberg.

Mycket arbete återstår
Förberedelserna för tomtetå-
get fortsätter nästa vecka när 
ett nytt ekipage som skol-
klasser i Brålanda och Frän-
defors gett förslag på kom-
mer att tillverkas. Det görs av 
så mycket återvinningsmate-
rial som möjligt, vad det blir 
avslöjas inte nu.

Senare skall 650 godispå-

sar skänkta av ett lokalt före-
tag plockas i för utdelning 
vid dansen kring granen och 
100 påsar till klappjakten. 
Granriset till julbocken ska 
samlas in, med mera. 

Fler knallar
Karl-Evert Johansson och 
Hardy Wikström har koll på 
vilka knallar och utställare 
som kommer, hur många 
meter yta de behöver och om 
de behöver el. Utställningsy-
tan utökas i år med delar av 
Järnvägsgatan och i förra 
Comerzhuset 

– I år försöker vi få hit så 
många lokala mat- och deli-
katess producenter som möj-
ligt, och vi har plats för fler, 
säger de.

Marianne Karlsson

som händer i Gröna Klustret 
Nuntorp idag och framöver. 
Detta återspeglades i talen.

– Dalsland är fullt av eld-

själar, konstaterade Palle 
Borgström.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Församlingsafton 
i Brålanda församlingshem 

Onsdag 7/11 kl. 18
Underhållning av 

Gröna bönor
Servering, lotterier, årgångar 

Paketauktion och avslutning av 
fotoutställning och budning 

Andakt: 
Thomas Holmström 

Välkomna! 
Brålanda Kyrkliga Sykrets 

Kyrkofullmäktige 

i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder

i församlingshemmet.

Onsdag 7 nov. kl. 19.00

Ärenden enligt anslag  

och utsänd kallelse.

Ordföranden

Frändefors kyrka
Alla helgon helgen

Fredag 2 november
10-15 Bjuder vaktmästarna på glögg
16-18 Kyrkan är öppen
16 Kaffeservering i kyrkan
17 Piano och sång med Emma Davidsson

Lördag 3 november
19 Minnesgudstjänst med ljuständning. 
Kyrkokören. Margareta Olsson. 
Trumpet Stefan Rahkonen

Söndag 4 november
10 Gudstjänst med nattvard.
Margareta Olsson. Kyrktaxi

Utbildningar i gröna yrken och svenska
Grön Utveckling är en 
utbildning för nyanlända 
på Nuntorp och innebär 
svenskundervisning i 
kombination med utbild-
ning inom lantbruk/ma-
skiner, park/anläggning 
och livsmedelsförädling. 
Idén kom upp redan förra 
hösten och i september 
började 20 elever.
– Vi såg behovet av arbets-
kraft inom de gröna näring-
arna och den resurs som finns 
bland de nya svenskarna. Vi 
tog kontakt med Arbetsför-
medlingen och det resulte-

rade i att vi startade utbild-
ningen i samarbete mellan 
Gröna Klustret, Arbetsför-
medlingen och Kunskaps-
förbundet Väst, säger verk-
samhetsutvecklaren Anna 
Johansson.

20 deltagare är uppdelade 
i tre grupper; lantbruk/ma-
skin, park/anläggning och 
livsmedelsförädling. 

Lantbruksgrenens lärare är 
Ernst-Erik Andersson, tidi-
gare lärare på Nuntorp, en-
treprenör och lantbrukare. 
För park/anläggning ansva-
rar trädgårdsmästaren An-

nethe Torkilsson och för 
l i v smede l s fö räd l ingen 
kocken Morgan Borgström. 
Samordnare för alla tre är 
Elisabette Emanuelsson.

Eleverna läser svenska på 
förmiddagarna och på efter-
middagarna är det praktisk 
utbildning och branschspråk 
som gäller.

– Vi lär ut hur arbetslivet i 
Sverige fungerar och intro-
ducerar eleverna för den 
svenska arbetsmarknaden. 
Stämningen är god, alla hjäl-
per varandra, berättar Elisa-
bette.

Park- och anläggning samt lantbrukselever i Gröna Klustrets kurs ”Grön utveckling”. Svenskundervisning i 
kombination med utbildning inom gröna näringar – ett vinnande koncept.

Livsmedelsförädlingsgruppen har bråda tider i köket. Alem Saged blan-
dar smeten till Biff a´la Lindström som ska serveras till konferensgäster.

Olika yrkeserfarenheter
Eleverna har många olika 
yrkeserfarenheter. Här finns 
till exempel taxichaufförer, 
lastbilschaufförer, snickare, 
ingenjörer och skräddare.

Samtliga pendlar från sina 
hemorter Billingsfors, Mel-
lerud, Trollhättan och Vä-
nersborg, varje dag.

– Det tar tid, men detta är 
bra, säger Souhail Fajad som  
tidigare varit pärlodlare och 
som nu pendlar med buss 
från Billingsfors till Nuntorp 
där han valt inriktningen 
park- och anläggning.

Den gruppen håller vid 
Melleruds Nyheters besök på 
med att dekorera Nuntorp 
inför invigningen i lördags. 
Granris har hämtats i skogen, 
urnor planteras med frosttå-
liga växter och i växthuset 
har plantor av jordgubbar 
och luftlök planterats om. Ett 
gäng turas om att köra sop-
maskinen och löv och grus 
rensas från de asfalterade 
gångarna på området. En av 
förarna är Ahmed Kasem, 
Mellerud, som tidigare varit 
lastbilschaufför.

– Jag gillar maskiner, säger 
han.

Skräddaren, Ayatollah 
Yagnobi, boende i Väners-
borg, har konstaterat att hans 
yrke inte är särskilt gångbart 

i Sverige och har valt livs-
medelsförädlingsgrenen. Nu 
jobbar han i köket tillsam-
mans med studiekamraterna 
Mouna Alhindi, Trollhättan, 
Laila Abdul Rahim, Bengts-
fors och Alem Saged, Vä-
nersborg. De är alla nöjda 
med utbildningen och ge-
menskapen på Nuntorp och 
står mitt i arbetet med att 
förbereda mat för konferens-
gäster på ingång. Biff a´la 
Lindström står på menyn.

Praktikplatser
Grön Utveckling ordnar 
även praktikplatser åt elev-
erna under utbildningens 
gång. Nu efter en och en halv 
månad har de lyckats täcka 
en del av behovet, men fler 
behövs.

– Jag har mycket kontakter 
med företag och med lant-
brukare och ordnar praktik 
när jag ser vem som har 
verkligt intresse, men det är 
inte så lätt att hitta praktik-
platser. Så som det ser ut idag 
har vissa inte tid för prakti-
kanter utan vill ha in folk som 
redan kan direkt. Det blir en 
svår ekvation, någonstans 
måste man ju börja, säger 
lantbruksläraren Ernst-Erik 
Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sjätteklassare höll i ”Mellon”
Fredagen innan höstlovet 
avslutades med melodi-
festival i idrottshallen. För 
arrangemanget stod som 
vanligt sjätteklassarna på 
Brålanda skola. 
Det var nu 15:e året i rad som 
det arrangerades Mello på 
Brålanda skola. Hela grejen, 
från att skicka in bidrag till 
omröstning, skiljer sig inte så 
värst mycket från verkliga 
melodifestivalskonceptet. 
Dock finns inte några delom-
gångar, annars fanns allt 
med, konferencier, program-
ledare, tävlande, ja till och 
med ett greenroom. 

Brålanda skolas sjätteklas-
sare har fixat allt själva med 

stöd av sina lärare. I år har de 
haft en danskoreograf till 
hjälp med danserna, men de 
har skrivit allt själva.  

Om man får in fler än tio 
bidrag blir det lottning bland 
bidragen och då har de förtur 
som inte varit med förut be-
rättar Susanne Thorbjörn, 
lärare på skolan.

 – De har jobbat mycket bra 
med hela konceptet, fortsät-
ter hon, det hela bygger på 
eget ansvar. 

Tävlingsdagen
Till själva tävlingsdagen var 
även förskolebarnen och 
föräldrar inbjudna och 
idrottshallen blev välfylld. 

Årets segrare i Brålanda skolas 
Mello blev Ida Hildingsson med 
låten ”Side to side”.

Alma, Matilda och Sonja tävlade med låten ”Goliat”. Här på scenen tillsammans med kör och dansare.

– Vi kollar på Youtube för 
att hitta låtar som vi tycker 
om, säger de. 

Ing-Marie Norrman

Tio bidrag framfördes av 
deltagarna, som kom från 
klass två till sex. En del fram-
trädde solo, andra i grupp. 
Alla gjorde det väldigt fint 
och sjöng bra, liksom de som 
körade och dansade. Inemel-
lan gjordes nerslag i green-
room. När alla gjort sina 
framträdanden var det dags 
för röstning.   

Under tiden som eleverna 
fick dagens lunch direkt ser-
verad i idrottshallen, skedde 
rösträkningen. Flest röster 
fick låten ”Side to side”, 
framförd av Ida Hildingsson. 
Tvåa blev Agnes Fryklund 

med låten ”En gammal Ama-
zon”. Övriga åtta deltagare 
intog samtliga tredjeplatsen 
med sina bidrag. 

Hur väljer man låt? 
Den frågan besvarades av 
Agnes samt Joel och Linus 
och det var olika koncept 
som gällde för dem. 

– Jag väljer min favoritlåt, 
svarade Agnes.

Joel och Linus däremot gör 
på annat sätt. De har också 
varit med tidigare, klädseln 
kändes igen, de har sin egna 
stil och tyckte nu det gick helt 
okej. 

Brålanda Lions Clubs okto-
bermöte startades med att 
hälsa ytterligare en ny med-
lem välkommen. Därefter 
diskuteras förberedelserna 
inför julmarknad och tomte-
tåg den 1 december.

Karamel l t i l lverkning , 
packande av 650 godispåsar 
till barnen, försäljning av 
kärvar, insamling av granris 
till bocken, kompletteringar 
till de tält vi hämtat i Kristi-
nehamn och färdigställande 
av ett nytt fordon för tomtetå-
get och nya spel för barnen 
samt deltagande på Oktobers-
marknaden i Vänersborg är 

några av de aktiviteter som 
skall genomföras. 

Klubben besöktes av 2:e 
vice DG Björn Svenung som 
informerade om den eventu-
ella distriktssammanslag-
ningen som nu utreds. Därtill 
informerade han om Världsli-
onsdagen och om insamlingen 
för ”De glömda barnen från 
Syrien.”

De tidigare avsatta 25 000 
kronorna för forskning mot 
diabetes beslutade klubben att 
de skall överlämnas i sam-
band med Världsdiabetesda-
gen som infaller 14 november.

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT
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Konsert för Världens Barn

Tillsammans med sin lärare Cici Albinsson spelade Ylva Janveden ”Fri-
hetsliljan” på valthorn.

Ida Flodin Uggla, som går i nian, 
sjöng Ted Gärdestad.

Här är det Juniororkestern som spelar tillsammans med lärare och under ledning av Renske Spek.

Stråkgruppen bjöd på delar ur Vintersviten.

Celine Dions ”My heart will go on” framfördes mycket fint av Felicia.

Alla världens barn borde få 
chans till ett liv... så sjöng 
eleverna på Kulturskolan 
i Mellerud när det i förra 
veckan arrangerades en 
konsert för Världens Barn 
på Kulturbruket på Dal.
Kulturskolans barn och ung-
domar bjöd på ett potpurri av 
sitt utbud. Från de allra 
yngsta med sina fioler till de 
lite äldre med mer musik-
kunskap i bagaget – alla med 
härlig charm och entusiasm.

 Kvällens konferencier var 
Renske Spek, musiklärare i 
saxofon och klarinett på Kul-
turskolan. Hon hälsade väl-
kommen på både svenska 
och holländska. 

– Jag visste att det var 
många holländare med här 
ikväll. I Nederländerna är det 
höstlov denna veckan och 
många passar då på att be-
söka släktingar och vänner 
här i Mellerud, sade hon ef-
teråt.

Kulturskolans allra yngsta 
grupp, fiol- och rytmikgrup-
pen inledde kvällen. Härefter 
bjöds publiken på ett brass-
inslag av Tarek. 

Ylva spelade Frihetsliljan 
på valthorn och Felicia sjöng 
”My heart will go on”. 

Toner ur musicalen Sound 
of Music ljöd i Sparbanks-
salongen när Ellenor spelade 
Edelweiss på blockflöjt, till-
sammans med sin lärare Pe-
ter Söderlund. David och 
Sandra bjöd på ett musik-
stycke på trumpet, Stråk-
gruppen tog sig an ”Vinter-
sviten” och Juniororkestern 
spelade en rad låtar.

50 kronor kan räcka långt
Så var ju också kvällen till 
förmån för Världens Barn-
insamlingen och Röda Kor-
set stod för kaffeserveringen. 

Insamlingen Världens 
Barn genomförs för att kunna 
ge så många barn som möj-
ligt en tryggare framtid. Mer 
än 50 olika projekt drivs med 
stöd från Världens Barnin-
samlingen. Exempelvis 

räcker 50 kronor till ett möd-
ravårdsbesök i Mocambique, 
skolmat till ett barn under en 
månad i Uganda, fem kilo ris 
i Libanon eller bindor till 
flickor i Bangladesh, som 
annars väljer att stanna 
hemma från skolan under 
menstruation. 

Fram till i onsdags hade 77 
miljoner kronor samlats in i 
Sverige under 2018, varav 
41.330 kronor i Mellerud.

Konserten avslutades med 
att lärare och elever, på blås, 
stråkar, gitarr, trummor samt 
kören Girl Power, bestående 
av sju tjejer från Karoliner- 
och Fagerlidsskolan, ackom-

panjerade Ida Flodin Uggla i 
en samling Ted Gärdestad-
låtar och allra sist ljöd Perla 
Bjurenstedts låt; ”Ge värl-

dens barn världens chans, var 
man än bor på vår jord nån-
stans, borde alla få en chans”.   

Ing-Marie Norrman

Häftig uppvisning 
i färg och form

Adam Algotsson, graffiti-
konstnär från Borås hade 
vernissage i torsdags kväll 
i konstrummet på bibliote-
ket i Mellerud. Han visade 
bilder och hur han jobbar 
med sina sprayburkar – till 
musik. 
Adam  började med gaffiti 
när han var 13 och vid 14 åkte 
han fast för att ha målat ille-
galt.

– Polisen som tog mig blev 
min första kund, berättar 
Adam med ett leende.

Det blev en vändpunkt och 
i gymnasiet startade Adam 
ett företag med sitt måleri. 

Idag, vid 25 års ålder, lever 
han på sin konst. Adam har 
målat på husfasader åt ett 
bostadsbolag i Varberg, väg-
gar i hotellrum på ett stort 

hotell i Berlin, åt Spotify, ett 
sportcenter, en reklambyrå, 
Räddningstjänsten och Bor-
ås Textile Fashion Center, 
med flera.

Hans målningar finns i hela 
Sverige och han ställde nyli-
gen ut på Affordable Artfair 
i Stockholm. 

– Jag har inte gått någon 
konstskola, jag går livets 
konstskola och målar alltid 
till musik. Ofta förekommer 
djur i mina bilder, jag älskar 
djur, säger Adam Algotsson.

Till konstrummet på bib-
lioteket i Mellerud kom 
många unga för att se honom  
måla. Bilden som Adam ska-
pade på nolltid vanns av 
Blerim Avdijaj, från Mell-
rud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Adam Algotsson visade live hur han skapar en bild med färgspray.

Ervin Fejzulovic, Blerim Avdijaj (som vann målningen) och konstnären 
Adam Algotsson.

Djur förekommer i de flesta av Adams bilder, ofta är det utrotningsho-
tade djur han lyfter fram.
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Mäktig eldshow förgyllde festen

I föreningshuset spelade 
Dalsländers, en duo som 
består av Sture Linmark och 
John Johansson, inför en 
månghövdad publik. Inne på 
Dalsland Center var det 
varmt och skönt, många gick 
runt och tittade på souvenirer 
och Jonny Perssons vackra 
glaskonstverk.

– Den här kvällen är helt 
fantastisk, många åker lång-
väga för att uppleva alla 
marscheller, utbrister Inger 
Andersson.

– I år när Dalslands kanal 
firar 150 år har det ju varit 

många aktiviteter, så vi har 
varit här många gånger i år, 
säger maken Jan Andersson.

Inne på Kanalmuséet rull-
lade Skållerudsfilmen non 
stop och på Dalslands konst-
museum  stod Jonny de Ca-
pretz och Lars Nilsson för 
underhållningen när de fram-
förde irländska låtar.

Även Tomtemuséet, Bras-
seriet och Håveruds Hotell 
höll öppet denna ljuskväll.

Mest uppmärksamhet fick 
de vältränade grabbarna 
Hank Johansson och Henrik 
Walter i IGNITED – Fireduo.

– Vi har hållit på med 
eldshower i åtta år, men fyra 
år som ett företag. Vi kom-
mer från Jönköping, berät-
tade killarna.

Med bara överkroppar och 
läskiga ansiktsmasker slung-
ade och svingade de eld 
samtidigt som de utförde 
olika danssteg. De bjöd på en 
mycket proffsig show, vilket 
avspeglades i publikens app-
låder efteråt.

Kvällen avslutades på Up-
perud 9:9 där Dandelion 
Fields spelade.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

På Dalslands Konstmuseum underhöll Lars Nilsson och Jonny de Capretz 
med irländska tongångar.

Inne på Dalsland Center stod detta gänget och värmde sig. Från vänster: 
Jan och Inger Andersson samt Britt-Marie och Allan Johansson.

Även akveduktområdet hade ramats in med marschaller.

Upperud 9:9, där det kunde avnjutas god mat och musik av Dandelion Fields, lockade många besökare.

Omkring 1 700 marschaller hade tänts runt Upperudshöljen och i akveduktområdet vid Dalsland Center.

Dalsländers (Sture Linmark och John Johansson) stod för underhåll-
ningen i föreningshuset där en ganska stor skara åhörare hade samlats.

Lördagens eld- och ljusfest runt Höljen blev lyckad. Trots kyla och snö promenerade 
många runt Höljen som ramades in av brinnande marscheller. På flera platser längs 
vägen kunde man äta gott, det bjöds även på musikunderhållning och vid Dalsland 
Center hölls en imponerande eldshow.

Hög andel 19-åringar går direkt till högskolestudier
Skillnader är stora mellan 
kommunerna i Fyrbodal i 
högskoleövergång. Melle-
rud ligger tvåa i Fyrbodal 
med högst andel 19-åring-
ar som läser vidare på 
högskola.
– Bra att så många av  Mel-
leruds ungdomar direkt efter 
gymnasiestudierna  är med-
vetna om vikten av en hög-
skoleutbildning på dagens 
arbetsmarknad. Det positiva 
med att gå direkt från gym-
nasiet är även att man har 
kunskaperna i färskt minne, 

säger Anders Pettersson, 
kultur- och utbildningschef i 
Melleruds kommun.

Universitetskanslersäm-
betet, UKÄ, har analyserat 
hur många som påbörjat 
högskolestudier vid 19 upp 
till 24 års ålder. Samman-
ställningen visar att de regio-
nala skillnaderna är stora, så 
även mellan kommuner i 
närregionen (Fyrbodal).

Spridningen är alltså stor 
mellan de 14 kommunerna i 
Fyrbodal bland de som se-
nast vid 24 års ålder påbörjat 
högskolestudier – mellan 

27,7 procent i Bengtsfors 
upp till 50,1 procent i Troll-
hättan. I topp, förutom Troll-
hättan, ligger Lysekil (50,0), 
Vänersborg (47,0) och 
Uddevalla (45,3). Bland de 
som har lägst övergång för-
utom Bengtsfors finns 
Strömstad (27,8), Dals-Ed 
(29,6*) och Färgelanda 
(29,8). Snittet i Sverige är 
43,9 procent och i Västra 
Götaland 44,4 procent.

Färre börjar studera 
direkt efter gymnasiet
UKÄ konstaterar att en allt 

lägre andel unga påbörjar 
högskolestudier direkt efter 
gymnasieskolan. 

I Västra Götaland är snittet 
12, 5 procent bland 19-åring-
arna, vilket är en viss minsk-
ning jämfört med året innan. 
Även här har Strömstad (3,5 
procent) och Bengtsfors 
(10,2 procent) lägst andel.

– Det är bekymmersamt att 
vissa kommuner har så låg 
andel och man ser att närhe-
ten till en högskola eller 
universitet har betydelse. För 
vår del har vi i år skruvat om 
i vårt utbud och erbjuder en 

större mängd kurser och pro-
gram via nätet för att öka 
möjligheterna för alla att 
studera hos oss, oavsett var 
du bor, säger Jan Theliander, 
prorektor vid Högskolan 
Väst.

Jobbar för ökad  
högskoleövergång
Det görs också andra insatser 
på Högskolan Väst. Det finns 
exempelvis en nybildad sam-
verkansplattform mellan 
högskolan och de 14 kom-
munerna i Fyrbodal, Kom-
munakademin Väst, där ett 

fokusområde är att arbeta 
just med en ökad övergång 
till högre utbildning bland 
kommunernas invånare.

Bland de kommuner med 
högst andel övergång bland 
19-åringar ligger flera av 
kommunerna i Fyrbodal över 
rikssnittet (12,9) med Mun-
kedal i topp på 15,5 procent 
följt av Mellerud 14,2, Ta-
num 14,3, Trollhättan 14,3, 
Åmål 13,6 samt Lysekil 13,1. 
Här har Vänersborg 11,3 
procent och Uddevalla 11,2 
procent.
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SPORT

Lyckad premiär för workingtest i Mellerud

Karl-Runo Johansson och golden Winnie, bästa ekipaget från Mellerud. 
Foto: Thomas Hultgren.

HUNDSPORT 
Lördagen 20 oktober ar-
rangerade Monica Svens-
son, Mellerud, för Curly 
Coated Retrieverklubben 
Sverige inofficiellt wor-
kingtest för retriever i 
Mellerud.
Workingtest (WT) kallas 

även för C-prov och till täv-
lingen som var förlagd till 
Sjöskogen i östra Järn var det 
16 ekipage med apporteran-
de fågelhundar som kom till 
start. Av dessa var fyra 
stycken curly coated retrie-
ver och elva golden retriever.

Provet var upplagt med 
fem olika stationer; fyra på 

land och en i vatten. Man 
startar med en maxpoäng på 
20 på varje station och för 
varje fel dras det av poäng. 
Om hunden inte utför arbetet 
alls i rutan blir det noll poäng.

Stationerna ska efterlikna 
situationer som kan inträffa 
under en jakt. Ekipagen täv-
lar i nybörjarklass, öppen 

klass och elitklass. Det finns 
dels skyttar och dels kastare 
som slänger upp en dummy i 
luften som sedan ska hämtas 
av hunden. Allt sker med 
olika svårighetsgrader.

– Detta var en inofficiell 
tävling, men det finns förslag 
på att göra den officiell. Det 
var första gången som ett WT 

anordnades i Mellerud och 
det blev en mycket trevlig 
och uppskattad tävlingsdag. 
Jag kommer att göra om det 
våren 2019, konstaterar Mo-
nica Svensson.

Bästa curly blev Ixxia, ägd 
av Maria Rudervall, Göte-
borg. Vinnare i nybörjarklas-
sen: Ulla Eriksson, Ånim-

skog med sin golden. Tvåa 
blev Maria Wide Hultgren, 
Arvika med golden Ellie 
Kay. Trea blev hemmaekipa-
get Karl-Runo Johansson, 
Köpmannebro med golden 
Winnie.

Monica Svensson,  
jaktansvarig curlyklubben

Bästa curly blev Ixxia, ägd av Maria Rudervall, Göteborg. Foto: Morten 
Johansen.

En av klubbens eminenta skyttar i aktion. Foto: Morten Johansen.

Bröderna Johannessons totalsegrade i KM

Totalseger blev det för Dan Johannesson Dals MK. Kartläsare är brodern Joakim Johannesson.

Morgan Larsson, Dals MK, kom på tionde plats i 2 WD.På fjärde plats i klassen 2 WD kom Magnus Johansson, Dals MK. Fredrik Braun, Dals MK, slutade på tolfte plats i klassen 2 WD.

RALLY     
I lördags kördes årets sista KM-deltävling på Dalbo 
Kvartsit, arrangerat av Dals MK. Totalsegrade gjorde 
bröderna Dan och Joakim Johannesson, Dals MK.

Cirka 40 ekipage deltog i 
tävlingen som körde i bästa 
tänkbara väder för rally, 
torra vägar och lagom sol.

– Allt flöt på bra utan 
större incidenter, berättar 
Martin Norenby, som denna 
dag inte själv satt bakom rat-
ten utan agerade funktionär.

Dan Johannesson, med 
brodern Joakim som kartlä-
sare, körde hem segern i 
klassen 4 WD och blev ral-
lyts totalsegrare.

I 2 WD vann Simon An-
dersson Bengtsfors MC och 

Magnus Johansson, Dals 
MK hamnade på fjärde plats. 
Lite längre ner i resultatlistan 
återfinns klubbkamraterna 
Niclas Åkerland, Morgan 
Larsson, Fredrik Braun och 
Stefan Grönberg, Dals MK.

Klassen 1WD vanns av 
Gustav Johansson, Fryksda-
lens MK. Bästa hemmaeki-
page var Christer Johansson, 
Dals MK på tionde plats.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Foto: Johan Lind Walén

Guld till Stinget
BADMINTON
BMK Stinget har haft 
framgångar i Trollhättan 
helgen, från Elitklass till 
U13.
Nora Larson och Siri Rick-
ardsson kämpade på bra i 
U13 men blev tyvärr utslagna 
ur gruppspelet på lördagen.

Agnes Ferm och Elvira 
Olsson tog ett mycket efter-

längtat guld i U13-dubbel 
och Elvira tog silver i U13 
singeln efter förlust i skilje-
set. 

Julia Jonsson tog silver i 
U15-dubbel, och sist men 
inte minst Martin Norrman 
var så nära en finalplats i HS 
Elit, men fick nöja sig med 
tredjeplats efter förlust med 
21-23 i skiljeset.

BMK Stinget Agnes Ferm och Elvira Olsson tog guld i U 13-dubbel i Trollhättan.



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Damerna kontrade 
sönder Kviberg

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 

Kvibergs HK
26-8 (16-2)

Div. 4 Västsvenska V
Målskyttar:
Caroline Falk, 7
Amanda Andersson, 6
Emma Mjörnestål, 3
Malin Jansson, 2
Drenushe Bytyqi, 2
Frida Andersson, 2
Annika Wallentin, 2
Klara Glimblad, 1

Norrman redo för VM i Kanada
BADMINTON 
Malena Norrman laddar 
just nu för Junior-VM i 
Kanada som börjar på 
måndag. 17-åringen, som 
numera spelar för Malmö 
BMK, tror att chanserna är 
goda både för Sverige och 
individuellt sett.
Malena Norrman från Mel-
lerud reser på lördag till 
Kanada för att spela Junior-
VM. Tävlingarna börjar på 
måndag och det blir VM-
debut för den snart 18 år 
gamla badmintontalangen. 
Hon är just nu Sveriges 
sjunde bästa damspelare i 
singel och på juniorsidan är 
hon rankad trea i singel och 
tvåa i mix.

– Det är ju ofta man har mer 
press, men alla man möter är 
så duktiga. Har jag en dålig 
dag så kan jag lätt förlora. Så 
det är viktigt att alltid vara 
skarp och redo inför en 
match, oavsett vilken ran-
king man har, säger Malena 
när vi pratar inför hennes 
största äventyr hittills i kar-
riären.

Formen avgör
I VM kommer hon dels att 
tävla med Sverige som lag, 
men även individuellt. I lag-
spelet kommer förbundskap-
ten Jonas Herrgardh att ta ut 
de spelare som för dagen ser 
ut att ha bäst form. Malena 
förklarar:

– Det kan variera vem som 
får spela. Vi tränar ofta på 

Melleruds stora badmintontalang, Malena Norrman, åker till Kanada på lördag för att spe-
la junior-VM för Sverige. Både hon och hennes förbundskapten tror på speltid för 17-åringen.  
Foto: Torbjörn Jansson, Badminton Sweden 2018.

Seger i medaljligan

JUDO 
Under lördagen arrang-
erades GO Cup 2 i Ste-
nungsund.
De tävlande från Kroppe-
fjälls Judo kämpade bra som 
vanligt i hård konkurrens 
från övriga klubbar. 

Det blev många spännande 
matcher och det presterades 
fin judo av alla tävlande. När 
dagen var över stod det klart 
att av totalt 22 deltagande 

Bild på hela laget från Kroppefjälls IF:s judosektion på tävlingen.

klubbar, så lyckades Kroppe-
fjälls Judo placera sig som 
etta i medaljligan.

KIF:s Judo

HANDBOLL 
De obesegrade giganterna 
från Mellerud tog ytterli-
gare en skalp till sin sam-
ling när man besegrade 
Kvibergs HK med hela 26-
8. Mellerud fick igång sitt 
kontringsspel och ökade 
på sin serieledning.
Ännu en seger på kontot, 
men tränaren Johan Eriksson 
börjar bli nervös för den da-
gen då sviten bryts.

– Vi är fortfarande obeseg-
rade och jag blir nervösare 
för varje vecka. Jag ser inte 
fram emot det matchen vi 
kommer att förlora, berättade 
Eriksson.

I matchen mot Kviberg 
behövde tränaren dock aldrig 
oroa sig. Damerna drog 
snabbt ifrån till en stor led-
ning och det var framför allt 
kontringsspelet som kom 
igång och sänkte gästerna.

– Igår funkade vårt spel, vi 
kunde kontra. Alltid skönt att 
vinna stort, konstaterade Er-
iksson.

I paus ledde MHK med 
16-2 och då blev det fokus på 
andra grejer för damerna.

– Vi såg det som en trä-
ningsmatch i andra halvlek. 
Vi kunde slipa på lite detaljer 
i vårt spel i matchtempo, så 
det var bra. Sedan fick alla 
spelare chansen, så det var 
roligt, kul att de nya får spel-
tid, sade Eriksson, tränare för 
serieledarna Melleruds 
handbollsklubb.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Antal medaljer
 Guld Silver Brons
Kroppefjälls Judo 5 3 2
Landvetter JK 4 4 1
Trollhättans JK 4 3 5
Jönköpings JK 4 2 1
Borås JK 3 1 1
Stenungsund JK 2 4 0
Frölunda JK 2 1 4

morgonen innan matcherna 
börjar. Har man en dålig 
morgon då blir man inte ut-
tagen, och tvärt om. Tjejerna 
är rätt så jämna också. 

Hennes chanser för spel 
finns i damsingel, damdub-
bel och mix.

Malena får speltid
Vi tog oss ett snack med för-
bundskapten Herrgardh inför 
Malenas VM-resa och han 
tror att Malena får chans i 
lagspelet, trots stenhård kon-
kurrens.

– Om Malena spelar eller 
inte beror på hur hon och de 
andra i laget mår och hur vi 
tror att motståndarna ställer 
upp laget. Men hon kommer 
troligtvis att få spela i match-

erna, berättar Jonas, som har 
höga mål för det svenska la-
get.

– Vårt mål för laget är att 
komma tvåa i gruppen och 
spela om placeringarna nio 
till sexton. Förra året kom vi 
på en mycket bra tionde plats 
och så högt placerade har vi 
aldrig varit, berättar för-
bundskaptenen. 

I badminton VM fungerar 
det så att efter avslutat grupp-
spel bestämmer placeringen 
i gruppen vilken slutplace-
ring man får spela om. 
Skulle Sverige vinna grup-
pen, så spelar man om första 
till åttonde platsen, och så 
vidare.

Efter lagspelet spelar Ma-
lena individuellt. Hon kom-

mer att spela båda singel, 
dubbel och mix i VM.

– Jag tror vi har bäst chans 
i mix. Nu spelar jag med 
Johan Azelius, han är Sveri-
ges bästa junior på herrsidan 
och rankad 127 på juniorsi-
dan i världen, berättar Ma-
lena.

– I damdubbel kommer jag 
att spela med Ashwathi Pil-
lai. Hon är bäst i Sverige på 
damsidan, både senior och 
junior och 50 bäst i världen 
bland juniorerna.

Vi kommer att ha anled-
ning att komma tillbaka till 
denna 17-åriga talang, som 
fortsätter att klättra i ran-
kingen, både nationellt och 
internationellt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds IF:s flicklag fick stipendium

MIF:s Carina Fredriksson, Angelica Ferm och Elenor Olsson mottar stipendiet av Länsförsäkringars Louise 
Karlsson och David Älmqvist under Mellerudsmässan.

Under Mellerudsmässan 
delade Länsförsäkringar 
ut sitt stipendium Lo-
vande Förebilder, som i år 
gick till Melleruds IF. De 
fick priset för sitt arbete 
med att utveckla flick-
fotbollsverksamheten i 
föreningen. 
Varje år delas stipendiet ut i 
hela Länsförsäkringar Älvs-
borgs område, som består av 
19 kommuner. En stipendiat 
i varje kommun, som aktivt 
jobbar med barn och ungdo-
mar, får 10.000 kronor.  
I Mellerud blev det så MIF 

som i år fick ta emot penga-
gåvan. 

Motiveringen var följande;   
”Föreningen får priset för sin 
utveckling när det gäller 
flickfotboll, där en helt ny 
verksamhet snabbt vuxit till 
en självklar del av förening-
en. Med ökade resurser kom-
mer ökade möjligheter. Det 
hoppas vi leder till att ännu 
fler flickor hittar till fotbolls-
planen och den gemenskap 
och tillhörighet som lagidrott 
innebär”. 

En trio ledare  
Angelica Ferm, Elenor Ols-

son och Carina Fredriksson 
från Melleruds IF fanns på 
plats för att ta emot stipen-
diet. De berättar också om 
sitt arbete och poängterar 
att alla ska vara välkomna 
med. 

– Vi ansökte om stipendiet 
i våras och det kommer nu att 
gå till vår ungdomsverksam-
het. Det vi jobbat med är 
flickor födda 2005 – 2006, 
som är intresserade av fotboll 
och vi är nu inne på tredje 
året. Under det här året har 
också tjejerna spelat i 12-års-
serien i Dalsland. Det är en 

mjukstart, här räknas inga 
poäng utan det viktigaste är 
att alla har roligt, hittar ge-
menskapen och att alla får 
vara med. Alla är lika viktiga, 
säger de. 

Fler förebilder
Målet för dem nu, och där 
stipendiet kommer väl till 
pass, är dels att det ska gå till 
uppbyggnad av fler yngre 
flicklag och dels till team-
bildning till det nuvarande 
laget. I våras startades i MIF, 
tillsammans med SISU 
idrottsutbildarna, en rekryte-
ringsgrupp för att få fler nya 
funktionärer att aktivt enga-
gera sig inom föreningens 
verksamhet. I nuläget läggs 
stor energi på att få in nya 
funktionärer till framförallt 
bingon i Mellerud. 

– Förebilder blir ju också 
de föräldrar och andra som 
vill vara med och starta igång 
ytterligare verksamhet. Man 
måste inte vara en hejare på 
fotboll för att göra det. Se på 
oss, det går utmärkt ändå, 
tillägger trion.

Under Mellerudsmässan 
delade man även ut ett häfte 
som beskrev behovet av nya 
funktionärer och aktiva inom 
föreningen.

Ing-Marie Norrman

Framgång för 
BK Håvås

BOWLING 
BK Håvås Kurt-Inge Skog, 
Fred Gunnar Alm och Mor-
gan Tellander blev tvåa i DM 

för Bohuslän/ Dal som arra-
angerades i Uddevalla.

Finalen går i Norrköping 
den 14-16 december.
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Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

 KÖPES
Nintendo 64
Nintendo 64 konsol. 
Tel. 0732-05 20 00.

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

 UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk, 85 m2, 4 rok, 
egen tvättstuga, badkar, disk-
maskin, 6.500:- varmhyra.  
Tel. 070-665 39 53.

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

7/11 kl. 10.00. Välkomna!

82 personer deltog i sönda-
gens promenad. Rätt rad: 1.  
1 Radiostationen i Grimeton.  
2. X Rödbetor. 3. 2 2900 
björnar. 4. 2 Finland. 5. X 
Otto Hesselbom. 6. 1 Apollo 
11. 7. 2 Håfreströms IF. 8. 1 
Ramslökedalen. 9. 1 Närke. 
10. 2 12 revbenspar. 11. 2 
24,5-28,4 m/sek. 12. X Lars 
Bäckström. Barnfrågor: 1. 
2 Vänern. 2. X 1 Tove Alex-
andersson. 4. 1 112. 5. X 

Ögonen. 6. 2 Svettas i värme. 
7. 1 Sockerdricka. 8. X Ost. 
9. 2 Akvedukt. 10. X Ida. 11. 
X 8. 12. 1 Gran. Utslags-
fråga: 121 cm. 1. Fredrik 
Almqvist 12 R. 2. Julia 
Härdh 11 R. 3. Kerstin Alm-
qvist, 11 R. Extravinnare: 
Hans Knutsson, Maria Carls-
son. Barnvinnare: Elina H, 
Ida Stengård, Ella Stengård.

Välkomna nästa söndag,
som är höstens sista

promenad. Kl. 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 28/10

PRO Mellerud: Frågesport 
med Lennart. PRO-lokalen 
3/10 kl.17.

FÖRENINGSNYTT

Tappade i tredje 
perioden igen

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –

Västra Frölunda FK
4-10 (1-2, 2-2, 1-6)

Division 5
Målskyttar:
Ove Zetterström, 2
Robert Offesson, 1

INNEBANDY 
Melleruds innebandy-
klubb Giants förlorade 
femte matchen i följd när 
man hemma i Rådahallen 
mötte Västra Frölunda 
FK. Återigen var det i den 
tredje perioden som mot-
ståndarna drog ifrån.
Giants hänger med i två pe-
rioder, sedan orkar man inte 
en tredje. Tendensen har varit 
tydlig i inledningen på sä-
songen, trots att det blir något 
bättre för varje match. I 
matchen mot Västra Frölun-
da var det jämnt de första två 
perioderna. Mellerud tog 
ledningen omgående genom 
Robert Offesson, men gäs-
terna lyckades kvittera och 
vända på steken, precis före 
paus.

– Det var jämnt och vi har 
nästan lika efter första perio-
den, men tappar in en boll 
med någon sekund kvar. Det 
var en kalldusch, sade träna-
ren Mio Forsberg.

”Inget flyt”
I andra fortsatte Giants att 
vara med på banan och efter 
avslutad period stod det 3-4 
till gästerna. Men när tredje 
perioden drog igång, tappade 
MIBK ganska omgående.

– Vi har svårt att hålla fo-
kus, eller i alla fall lika bra 
fokus. Sedan tappar vi inte 
lika mycket som förut, men 
motståndarna växlar upp och 
vi har inte riktigt flytet och 
marginalerna på vår sida, 
berättar Mio som vet vad 
som behöver göras för att 
laget skall vända detta.

– Vi behöver träna hårdare 
och orka mer och få stabilitet 
i kedjorna och att hitta rätt 
konstellationer att använda 
oss av, berättar Forsberg, 
som ändå hyllar killarna för 
att de aldrig ger upp utan  
kämpar hela vägen i mål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda redo 
för division 4

FOTBOLL 
Det blir division 4 nästa år 
för Brålanda IF. Det stod 
klart i lördags när Svane 
IK besegrade IFK Ström-
stad med 1-0 i den sista 
kvalmatchen i tremanna-
gruppen.
IK Svane vann kvalgruppen 
efter två segrar, Brålanda IF 
slutade tvåa, en plats som i år 
ger uppflyttning till division 
4. Ronny Fredriksson, trä-
nare i Brålanda, var på plats 
på Svanevallen i lördags.

– Det gör jag aldrig om, det 
får aldrig hända igen. Det var 
så nervöst och Svane var 
mycket bättre men missade 
massor av chanser. Istället 
fick Strömstad straff i mitten 
av andra halvlek. Men de 
missade även denna, precis 
som mot oss, samma straff-
skytt till och med, berättade 
Ronny Fredriksson, som ef-
ter slutsignalen bara njöt.

– Det var en så otrolig lätt-
nad när slutsignalen gick, jag 
unnade alla killar detta. Jag 
önskade verkligen att killar-
na skulle få betalt för allt hårt 
jobb de lagt ner, det var länge 
sedan jag kände en sån 
glädje. Jag var glad i Ström-
stad efter första matchen, 
men det här är något helt 
annat.

Träningarna drar igång 
redan nu för Brålanda, som 
nu har division 4 att blicka 
mot.

– Tänk vad roligt det blir 
på lördag när vi börjar träna, 
att ha division 4 nästa år istäl-
let för division 5 framför oss, 
berättar Ronny glatt efter 
uppflyttningen.

Detta innebär att vi får fina 
derbyn även nästa år mellan 
Brålanda IF och Håfreströms 
IF i division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

Vi söker
Mekaniker
Tillträde omgående
För mer information kontakta Magnus Isaksson 
magnus.isaksson@varmdal.com
Tel. 073-460 96 29
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

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
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Kontakta
Christina Svensson Callh 
eller Marie Robertsson

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 
marie@mellerudsnyheter.se 

BLACK
FRIDAY

23 NOVEMBER

Upp till 

50% 
rabatt

på ord. annonspriser

Missa inte att  
marknadsföra era 
Black Friday- 
erbjudande hos oss!
Utgivningsdag: 21 november
Annonsbokning: Senast 15 november

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag
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Melodikrysset v.44 - 3 november

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. 44 – 3 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Matmagasinet
10.25 Fråga Lund
11.25 Bästa dieten
12.25 Alla för en
13.25 Skavlan
14.25 Matiné: Det blåser upp en 
 vind
16.30 Drömyrke: veterinär
17.00 Strömsö, 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 Vägen till Fredspriset
22.15 PK-mannen
22.30 Liv med autism
23.00 Våga snacka
23.15 Rapport
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Dilan och Moa
00.10 Ord mot ord
01.00 Nattsändningar

09.00 Forum, 12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Vad hände sen?
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Helt historiskt
19.30 Förväxlingen
20.00 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 Berlin - under samma 
 himmel
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Bergmans video
00.50 Plus
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Teknologi i världs-
 rekordens tjänst
18.25 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Kongos farligaste vulkaner
20.00 Mellan Indien och Pakistan
21.00 Språknyheterna
21.30 Kan lagade gener bota oss?
22.25 Det stora matsvinnet
23.50 Stilla havets hemligheter

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Sarah’s sound of musicals
  - syntolkat
21.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Helt historiskt
22.30 Liv med autism - tecken-
 språkstolkat
23.00 The Babadook
00.30 Falsk identitet
01.25 Billions
02.15	 Springfloden	-	syntolkat
03.00	 Östersjöfinnarna

05.05 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
12.55 Kung av Queens
13.25 How I met your mother
14.25 2 1/2 män
14.50 Ink master
16.10 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00-00.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 2 1/2 män
03.14 Brooklyn nine nine
03.40 Family guy
04.30 American dad

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Anders knackar på
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Fixer upper, Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten, 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	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna – Danmark

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Drömyrke: veterinär
10.50 Tjejer gör lumpen
11.20 Sverige!
11.50 Uppdrag granskning
12.50 Vår tid är nu, Robins
14.20 Sarah's sound of musicals
14.50 Världens sämsta indier
15.20 Morran och Tobias
15.40 Dox: Ask the sexpert
17.00 Under klubban
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Maträddarna
21.00 Superungar
22.00 Opinion live
22.45 Stacey Dooley: Mamma 
 säljer min kropp
23.20 Rapport
23.25 Vår tid är nu
00.25 Branden
00.55 Dox: Ask the sexpert
02.15 Uppdrag granskning
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 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 Gudrun - konsten att vara 
 människa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 För kärleks skull
23.50 Babel
00.50 Korrespondenterna
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 K-märkta ord
17.05 Språknyheterna
17.35 Omöjlig ingenjörskonst
18.20 Till fots över Kaukasus
19.10 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.10 3 x Kennedy: Jackie 
 Kennedys kamp
21.00 Studio natur
21.30 Stilla havets hemligheter
22.20 Naturens smarta lösningar
23.10 Det stora matsvinnet

20.00 Maträddarna - tecken-
 språkstolkat
21.00 En kväll med Björn Skifs
22.00 Robins
22.30 Tjejer gör lumpen
23.00 Matmagasinet
23.30 Korrespondenterna
00.00 Vad hände sen?
00.30 Branden
01.00 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
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
16.55 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
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna – Danmark

05.20 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 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 London has fallen
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.50 Scrubs
02.45 2 1/2 män
03.05 Brooklyn nine nine
03.30 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Maträddarna
11.00 Under klubban
11.30 Au pair i Kanada
12.00 Salongen - tävlings-
 programmet
12.45 Vem vet mest?
13.30 Enkel resa till Korfu
14.20 Ishockey: TV-pucken
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 
22.20 Shetland
23.20 Rapport
23.25 Grotescos sju mästerverk
23.55 Första dejten
00.55	 Springfloden
01.40 Bästa dieten
02.40 Maträddarna
04.40 Drömyrke: veterinär

08.30 Tolv ting om Finland
09.00 Forum, 12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: TV-pucken
19.30 Förväxlingen
20.00 Stanley Kubricks högra 
 hand
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Beasts of the southern wild
23.15 Berlin - under samma 
 himmel
00.05 När Olle mötte Sarri
00.35 Hundraårskåken
01.05 Helt historiskt
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vloggarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Andreas till Gald-
 høpiggen
17.15 Islands fängslande historia
17.45 Kan lagade gener bota oss?
18.40 Seriestart: Jakten på Norge
19.30 Livsviktiga lösningar
20.00 Från is till eld
21.00 Det vilda Brasilien
21.55 Seriestart: National-
 skattens hemligheter
22.40 Teknologi i världs-
 rekordens tjänst
23.35 Seriestart: Lagom mycket 
	 finsk

20.00 Ishockey: TV-pucken
21.30 Alla för en - syntolkat
22.30 Maträddarna - syntolkat
23.30 Bästa dieten
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat
02.00 Branden
02.30 Första dejten - 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 Renées brygga
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
22.05 Väder
22.15 Idol 2018 – resultatshow
22.40 Idol extra
23.05 Equals
01.05 Rocky
03.45 Bygglov

05.05 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 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 The X-Files
22.00 The Lazarus effect
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Bästa dieten
07.40 Opinion live
08.25 Uppdrag granskning
09.25 Go'kväll
10.10 Allt för Sverige
11.10 Skavlan
12.10 Enkel resa till Korfu
13.00 Vår tid är nu
14.00 Ishockey: TV-pucken
17.25 Andakt i allhelgonatid
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Hallå! Magnus Uggla show
21.35 Vanity Fair
22.25 Rapport
22.30 Lördagsbio: Skumtimmen
00.05	 Nattfilm:	Cirkeln
02.25 Skavlan
03.25 Sändningsuppehåll
04.15 Vem vet mest?

07.50 Hundraårskåken
08.20	 Östersjöfinnarna
08.50 Jakttid, 09.20 Plus
09.50 Vloggarna, Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Gudrun - konsten att vara 
 människa
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur
17.15 Telemarkskon, den 
 fagraste rosen
17.30 Säsongsstart: Studio Sápmi
18.00 Färjesång
19.00 Kulturstudion
19.05 Swing med kvinnliga 
 förtecken
20.05 Kulturstudion
20.10 Swing it, Kai Gullmar
21.10 Kulturstudion
21.15 Jazz-Greta, kusinen från 
 landet
22.00 Kulturstudion, Efter Inez
23.05 Falsk identitet
00.00 Korrespondenterna
00.30 Hemma hos arkitekten
01.00 Vad hände sen?
01.45 Sportnytt
02.00 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Andreas till Gald-
 høpiggen
15.15	 Lagom	mycket	finsk
15.45 Islands fängslande historia
16.15 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.00 Det vilda Brasilien
17.50 Mellan Indien och Pakistan
18.50 Studio natur
19.20 Kan lagade gener bota oss?
20.10 Till fots över Kaukasus
21.00 Så smart är elefanten
21.50 Historiens onda män
22.45 Dokument utifrån
23.45 3 x Kennedy

20.10 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
21.10 Salongen - tävlings-
 programmet
21.55 Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Timbuktu
22.55 Ord mot ord
23.45 Skavlan
00.45 Nattsändningar

05.00 Veterinärerna
06.10 Köket
06.30 Resan till Fjäder-
 kungens rike
07.45 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
13.25 Biggest loser VIP
14.30 Ishockey: Färjestad–Malmö
17.55 Keno, 18.00 Trav
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 Hundraåringen som klev 
 ut genom fönstret och 
 försvann
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Hundraåringen som klev 
 ut genom fönstret...forts
00.10 Double jeopardy
02.25 In fear
04.05 Fixer upper

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.30 The Amazing Race
09.30 Chevaleresk
10.00 Ink master USA
11.00 NCIS: Los Angeles
14.00 Last man on earth
15.00 Cops
16.00-20.00 Simpsons
20.00 Lethal weapon
21.00 The amazing spider-man
23.50 Evil dead
01.45 Victor Frankenstein
03.45 Veni vidi vici
04.15 Simpsons
04.40 American dad
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Onsdag 7 november är det dags för 
årets sista jord och skog tema 

Passa på att marknadsföra er i vårt temanummer

Boka din annons hos

Jord & skog

Christina Svensson Callh  

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Marie Robertsson

Tel. 0530-125 40 

marie@mellerudsnyheter.se

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.00 Salongen - tävlings-
 programmet
06.45 Superungar
07.45 Drömyrke: veterinär
08.15 Sverige!
08.45 Under klubban
09.15 Maträddarna
10.15 Matmagasinet
10.4 5Sportstudion
11.00 Ishockey: TV-pucken
12.30 Skidor: Supersprint Östersund
13.30 Ishockey: TV-pucken
15.00 Sportstudion
15.30 Ridsport: Världscupen hoppning
16.30 Sportstudion
16.55 Fråga Lund, 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 Branden
22.15 Salongen - tävlingsprogrammet
23.00 Rapport, Au pair i Kanada
23.35 Grotescos sju mästerverk
00.05 Stacey Dooley: Mamma säljer min 
 kropp
00.40 Nattsändningar

08.10 Sverige idag
08.30 Svenska dialektmysterier
09.00 Stanley Kubricks högra hand
10.00 Gudstjänst
11.00 Swing med kvinnliga förtecken
12.00 Swing it, Kai Gullmar, swing it
13.00 Jazz-Greta, kusinen från landet
13.50 60 sånger och 70 bananer
13.55 Ridsport: Världscupen hoppning
15.30 Höstlov med hund
15.35 Sverige idag
15.55 Rapport
16.00 Efter Inez
17.00 ¡Habla ya!
17.10 Gordon & Penny
17.15	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.25 El internado
18.00	 Östersjöfinnarna
18.30 Vloggarna
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Gudstjänst
00.00 Gudrun - konsten att vara människa
01.00 En glimt av ljus
02.20 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 Från is till eld
16.10 Jakten på Norge
17.00 Mellan Indien och Pakistan
18.00 Dox: Ask the sexpert
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Seriestart: Djurvärldens kriminella
21.00 Kvinnor på hög höjd
22.00 Till fots över Kaukasus
22.50 Språknyheterna
23.20 Det stora matsvinnet
00.45 Teknologi i världsrekordens tjänst

20.00 Vem vet mest?
20.40 Dilan och Moa
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Branden - syntolkat
22.15 Sverige!
22.45 Jazz-Greta, kusinen från landet
23.30 Strömsö
00.00 Tjejer gör lumpen
00.30 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
01.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
02.30 Världens sämsta indier 
 - teckenspråkstolkat

05.05 Frasier
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.35 Last man on earth
09.35 Community
10.00 Cops
10.55 Simpsons
11.55 Son of Zorn
12.55 NCIS: Los Angeles
14.45 The amazing spider-man
17.30 Simpsons
18.00 The 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
01.40 Will & Grace
02.35 American dad
03.20 The Amazing Race
04.05 Battle creek
04.50 Married

05.05 Veterinärerna
06.10 Köket
06.30	 Fåret	Shaun	–	filmen
07.45 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Bonde söker fru
14.00 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: Skytten
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Gråzon
02.10 Brottsjournalen
03.10 Kådisbellan

06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 PK-mannen
11.10 Au pair i Kanada
11.40 Alla för en
12.40 Salongen - tävlingsprogrammet
13.25 Maträddarna
14.25 Allt för Sverige
15.25 Matiné: Med glorian på sned
16.55 Kari-Anne
17.25 Jag ringer pappa
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu
21.00 Första dejten
22.00 Ord mot ord
22.45 Dilan och Moa
23.05 Rapport
23.10	 Nattfilm:	Timbuktu
00.45	 Springfloden
01.30 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.15	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.25 El internado
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna, Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vad hände sen?
22.50 Min tvillingbrors kamp för frihet
23.45	 Kortfilmsklubben	-	engelska
23.55 Agenda
00.40 Vloggarna
01.10 Hundra procent bonde
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Från is till eld
18.30 Kan lagade gener bota oss?
19.25 Det vilda Brasilien
20.15 Seriestart: Ditt förutbestämda liv
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Islands fängslande historia
22.30 Livsviktiga lösningar
23.00 Kvinnor på hög höjd
00.00 Historiens onda män

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Liv med autism - syntolkat
22.30 Superungar - syntolkat
23.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Allt för Sverige
01.45 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
02.45 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat
03.15 Alla för en - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Renées brygga
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
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Kari-Anne
10.25 Fråga Lund
11.25 Vägen till Fredspriset
11.40 Liv med autism
12.10 Våga snacka
12.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
12.30 Första dejten
13.30 Skavlan
14.30 Vår tid är nu
15.30 Matiné: Briggen Tre Liljor
16.55 Matmagasinet
17.25 Jag ringer pappa
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 Seriestart: Det sitter i väggarna
21.00 Seriestart: Statsministrarna
22.00	 Dox:	Banken	som	fick	skulden
23.30 Rapport
23.35 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Vinterliv
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Champions Hockey 
	 League	-	åttondelsfinal
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.15 Stanley Kubricks högra hand
00.15 Svenska dialektmysterier
00.45 Gudrun - konsten att vara människa
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Slöjdreportage
17.20 Kvinnor på hög höjd
18.20 Så smart är elefanten
19.10 Livsviktiga lösningar
19.40 Studio natur
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Den stora 
 klimatskandalen
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.40 Från is till eld
23.40 Jackie Kennedys kamp

20.00 Ishockey: Champions Hockey 
	 League	-	åttondelsfinal
20.30 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.30 Superungar - teckenspråkstolkat
00.30 Branden - teckenspråkstolkat
01.00 Maträddarna - teckenspråkstolkat
02.00 Jakttid
02.30 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Renées brygga
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
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

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 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
18.30 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Scrubs
03.30 2 1/2 män
03.55 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

Visning torsdag 1/11 kl. 17

 

-18

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

Pris: 1 900 000 kr

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid eller 
året runt. 4 rok, 83,6 kvm. Tomt  1406 kvm. Öppen 
planlösning med kök och vardagsrum. Härligt läge vid 
populära Vita sannar vid Vänerns strand med sjöutsikt.

 Pris 2.980.000:-

NYBYGGT!

RYR – Ryr Ödegården 5 
Gård om ca 2,9 ha. Fördelat på två skiften, ett skogs-
skifte om ca 1,5 ha och ett skifte om ca 1,4 ha med 
betesmark, trädgård, bostadshus, gäststuga, vedbod, 
äldre tvättstuga, brygga i egen vik i Svanefjorden. 

Pris 4.000.000:-

Snart visning!

Boka visning!

Boka visning!
Boka visning!
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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

149:-
/st

Pläd

Pall 

Nyheter på Hemtex
    

Sammetsgardin 
med öljetter

1 pack 199:- 

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:-

Här matchas rätt kompetens mot företagens behov

Lars Johansson är sedan 1 oktober verksamhetsutvecklare och samordnare på Arbetsmarknadsenheten i 
Mellerud.

Efter omorganisatio-
nen då man lade ihop 
Vuxenutbildningen och 
Arbetsmarknadsenheten 
(AME) i Mellerud anställ-
des Lars Johansson som 
verksamhetsutvecklare 
och samordnare för AME. 
Chef för båda organisatio-
nerna är Anita Andersson 
Hagsgård.
– Det är en ganska logisk 
omorganisation. För att 
AME ska kunna få effekt av 
det man ska göra måste vi ha 
ett starkt samarbete med 
Vuxenutbildningen, Ifo och 
kommunens samtliga kom-
munala förvaltningar. Vårt 
mål är att minska försörj-
ningsstöden och hjälpa för-
valtningarna att hitta arbets-
kraft inför kommande 
arbetskraftbrist. Vi ska även 
hjälpa företag att hitta rätt 
arbetskraft, förklarar Lars.

Det gäller att utreda var det 
saknas arbetskraft och vilka 
kvalifikationer som krävs. 
Tillsammans med Vuxenut-
bildningen syr AME ihop 
relevanta utbildningar.

Det pågår bland annat en 

omvårdnadsutbildning ge-
nom Vuxenutbildningen och 
en annan utbildning som 
innebär att deltagarna vistas 
ute på företag fyra dagar i 
veckan och har teori en dag 
i veckan.

Görs kartläggning
– Utbildning innebär bättre 
konkurrenskraft för företa-
gen och minskad arbetslös-
het för kommunen. Det görs 
nu en kartläggning av kom-
petensbehovet i framtiden. 
Har man inte rätt kompetens 
blir man som företag inte 
konkurrenskraftigt och ris-
kerar då att i värsta fall gå 
omkull, säger Lars.

AME jobbar också med 
offentliga förvaltningar, så-
som skola, vård och omsorg 
där det råder personalbrist.

Målgrupperna är i första 
hand nyanlända och perso-
ner som står till arbetsmark-
nadens förfogande.

– Det är viktigt att se till 
individen, se vilken kompe-
tens den har och sedan 
matcha mot de behov företag 
och offentlig sektor har, un-
derstryker Lars.

Personalen är aktiva utåt i 
arbetet med en kartläggning 
av behoven med förvalt-
ningar och företagare till-
sammans med kommunens 
näringslivsutvecklare Marie 
Hörnlund.

Personalen på AME
Personalen på AME består 
förutom Lars Johansson av 
Johanna Topp som jobbar 
med ungdomsgrupper upp 
till 24 år, Timnit Ghede Ki-
brom som jobbar med nyan-
lända, Monica Andersson 
som arbetar med jobbcaféet 
och arbetslösa äldre än 24 år, 
Gerth Karlsson, som sköter 
det administrativa, exempel-
vis kring anställningar med 
arbetsmarknadsstöd samt 
Roland Andersson som arbe-
tar med nyanlända och olika 
projekt.

Lars är nyinflyttad från 
Trollhättan till Mellerud.

– Detta är en fantastiskt 
spännande kommun att job-
ba i, det finns många förut-
sättningar för en positiv ut-
veckling i Mellerud, 
konstaterar Lars.

Snabba beslutsvägar
Han har jobbat i Åre, som 
också är en liten kommun 
med många likheter med 
Mellerud. I en liten kommun 
arbetar man närmare varan-
dra, vilket innebär snabbare 
beslutsvägar, menar Lars.

Han har varit yrkesofficer 
i 20 år, jobbat som lands-

bygdsutvecklare och med 
näringslivsfrågor i Åre, regi-
onchef för Poolia i Norrland, 
två gånger i utlandstjänst i 
Kosovo, avdelningschef på 
Coop Forum i Trollhättan, 
på Kunskapsförbundet med 
ansvar för kompetens- och 
utbildningsbehov, på 
Kroppefjälls asylboende 

som platschef och senast 
arbetade Lars som coach/
mentor på Rådaskolan.

Dessutom är Lars engage-
rad i Trollhättans Judoklubb 
och KIF:s judosektion.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Försök till skadegörelse genom brand
22-23/10 tände någon eld på en lövhög under en bänk invid fasaden på Nordalsskolan, men 
elden tog sig inte.

Grov olovlig körning
En förare som saknade körkort stoppades vid Nordkärr den 23/10. Samma dag stoppades en 
annan förare utan körkort vid järnvägsstationen. 26/10 stoppades en förare som saknade 
körkort på Brunnsvägen i Dals Rostock.

Stöld
23/10 stal någon en moped vid järnvägsstationen. Den hittas i söndags och togs i beslag av 
polisen. En lycklig ägare hämtade mopeden hos Polisen i måndags.
24/10 stals en moped på Gränsgatan i Mellerud. Märket är Baotian, röd, registreringsnr: PPG 
116.
26-27/10 stals en cykel i Sunnanå Säter. En låst svart Monark med barnstol baktill.
Någon bröt sig in i en bod vid Markusgårdens förskola 27-28/10, det är okänt vad som stals. 
Ett ventilskåp på Fagerlidsskolans tak bröts loss samma natt.

Förargelseväckande beteende
28/10 på natten upptäckte polisen en man som urinerade mot en husvägg på Storgatan.

Djurkollisioner/Trafikolycka
Personbil krockade med rådjur i Jonserud den 14/10. 23/10 kolliderade en personbil med 
rådjur i Västanväga. Samma dag kolliderade bil och rådjur i Dals Rostock. 15/10 kollide-
rade en lastbil med ett vildsvin i Liane, Dalskog.
En trafikolycka inträffade den 26/10 norr om Mellerud. Det var blixthalka och bilen körde 
in i vajerräcket.

Skadegörelse
Någon krossade en ruta till en lägenhet på Backegatan i Mellerud den 26/10 och lämnade 
platsen på cykel.

Allmänfarlig vårdslöshet
26/10, Storgatan, Mellerud. En pojke i tonåren som var ensam hemma upptäckte att det brann 
från spisen i köket. Orsaken var en bortglömd kastrull. När räddningstjänsten anlände var 
branden släckt och det syntes ingen rök längre. Elden hade inte spridit sig till köksfläkten.

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


