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Hitachi vinkelslip

Liten smidig vinkelslip, 730W.  
Ord. pris 860:-

495:-

Frykens trä i Mellerud är räddat. Här bedrivs daglig verksamhet med sju brukare och två stödassistenter. Henrik Berglund skruvar ihop infäst-
ningsjärn, medan Frida Olsson monterar bussningar på gångjärnsförstärkare. Allt är legoarbeten till Hellbergs Dörrar. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 14 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 45

Prisbomb!

/st

Svensk blandfärs
Garant,Sverugem färsk, fetthalt 20%, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 45

Noblesse
Marabou, flera sorter, 150 g, jfr-pris 133,33/kg.

5:-
Prosciutto Crudo
Garant, 80 g jfr-pris 187,50/kg.

15:-
 

/st

1995
 

/kg

Gurka
Spanien, klass 1, jfr-pris ca 13,33/kg.

Risifrutti
Flera sorter, 165-175 g, jfr-pris 28,57-30,30/kg

.Max 5 köp/hushåll/vecka 45
Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

4995

för Bonuskunder
/kg

5:-
 

/st

20:-
 

/st

Äpplen
Sverige, flera sorter, klass 1.

Frykens trä räddat

– Sidan 13 –

Erik blir ny vd 
för Mellbo

– Sidan 15 –

”Kral” tar över 
Melleruds IF

FIRA FAR 
PÅ SÖNDAG 11 NOVEMBER

Vi har inte allt, 
men mycket till 
alla pappor
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Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

ARKIVENS DAG
Lördag 17 november  kl.16.00  

i Tingshuset, Mellerud 
Föredrag av Göran Rigemo: 

”Från Kennedy till Sönnerberg – en familjehistoria”

Vi bjuder på fika!           Välkomna!

Ungdoms- 
avslutning

i Bolstad Bygdegård 
Torsdag 15 nov kl. 18 

Fika, prisutdelning
och lotteri.  

Hjärtligt välkomna 
önskar 

ungdoms  sektionen
www.asebroif.se

0521-360 26

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 8/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 13.600:- - 62 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 3.500:- 

Dalskogs 
bygdegårdsförening

inbjuder till
Höstbasar med brödauktion, lotterier, årgångar 

försäljning av kol och servering i Källhults bygdegård

tisdag 13 november kl. 19.00
Gåvor mottages tacksamt

Hjärtligt välkomna!
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

DIVERSITY 
Ewa Adamsdotter Pettersson

Konstrummet Melleruds Bibliotek 10-30 november
Vernissage lördag 10 november kl. 11-13

Samarr.

I villande skog
Film inspelad av Hjalmar Åberg 1966  

Bearbetad av Jan Andersson

Erikstads bygdegård söndag 11/11 kl. 17.00

Entré 100 kr inkl.fika
Erikstads bygdegårdsförening  

 

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!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11/11 11.00 Högmässa i Erikstads kyrka, Eva Marklund
Ons 14/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Martin Edström.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 7/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. 
  Därefter lunch, (anmälnings tiden har gått ut).
Tor 8/11 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, 
  Eva Marklund.
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. Tel. 0530-362 19
Sön 11/11 18.00 Musikandakt i Kyrkans Hus, Eva Marklund. 
  Lars Nilsson spelar och sjunger för att 
  högtidlighålla att det är 100-år sedan striderna i 
  Första Världskriget upphörde. Kvällsfika.
Tis 13/11 11.30 Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 13/11 14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Ons 14/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag kl. 11.00 
  till exp. tel. 0530-362 00.
Ons 14/11 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11/11 15.00 Gudstjänst med små och stora i Skålleruds 
  församlingshem, Kerstin Öqvist. Välkomnande 
  av kyrkvärdar. Utdelning av Barnens Bibel till 
  församlingens 5-åringar. Barnkören medverkar. 
  Fika.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 8/11 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på 
  Karolinen.
Sön 11/11 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka, Lars-Åke Petersson.
Ons 14/11 12.15 Andakt på Karolinen, Martin Edström.

7 november-14 november 2018
24:e söndagen efter Trefaldighet
”Den yttersta tiden”

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

Tisdag 13 nov • kl. 19.00
Boken ”Dalslands historia”
Författaren Dick Harrison 
på turné i Dalsland
En kronologisk berättelse
där Dick Harrison har foku-
serat på aspekter av det 
historiska kulturlandskapet 
som ännu kan beskådas och 
upplevas, ett arv från det för-
flutna som är lättåtkomliga
för dagens besökare.

Boken Dalslands historia ges 
ut efter ett initiativ av Dalslands
kommu nerna Bengtsfors, DalsEd, 
Färgelanda, Mellerud, Vänersborg 
och Åmål samt Dalslands Turist AB 
och finns till försäljning och signering 
efter föreläsningen.

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

Fri entré   •  Arr:  Kulturbruket på Dal

Både 
offentlig- och

sponsor-
kväll

För våra sponsorer:  
• Mingelmat och dryck från kl. 18.00
• 19.00 Dick Harrison intar scenen
• Kaffe och kaka i pausen tillsammans med Dick.

OK Kroppefjäll

ÅRSMÖTE
Sönd 18/11 kl. 15 i OK-stugan

Prisutdelning & fika • Kl. 16 Årsmötesförhandlingar

Varmt välkomna!   OK Kroppefjäll

Vi bjuder på god fika!

Öppet hus
onsdag 14 nov. kl. 17–19 

• Dahlstiernska gymnasiet
• Kulturskolan 
• Vuxenutbildningen (50 år) 
• Arbetsmarknadsenheten (AME)
visar programutbud och valda delar 
av verksamheterna.

Välkomna!

Arr. Dahlstiernska Gymnasiet, 
Kulturskolan,Vuxenutbildningen 
och Arbetsmarknadsenheten

Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8, Mellerud

Föredrag av Dick Harrison

Rotary
Mellerud

Tisdag 13/11 

Kulturbruket på Dal

Lördag 10/11  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se
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Premiär för Melleruds nya biogasmack

Välkommen till invigningen
den 9 november!
På Melleruds nya biogasmack tankar du fossilfri biogas som till-
verkats av gödsel och avfall på lantbruk i Dalsland och andra 
anläggningar i Fyrbodal. Ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel. 

Invigningen inleds med kort panelsamtal med tankstationens ägare, Melleruds kommun-
styrelseordförande, biogasproducenten och biogasleverantören. Efter premiärtankningen 
blir det mingel, fika och utlottning av en weekend med fulltankad biogasbil. 
Välkommen att fira med oss! 

NÄR? Fredagen den 9 november, kl. 10-11. VAR? Eldaregatan 1, Mellerud

I samarbete med:

Tankstationerna har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

UTLOTTNING
Vinn en weekend med fulltankad 

biogasbil.

First Man
Söndag 11/11 kl. 19.00

Från 11 år  Biljettpris 80 kr

2 tim 18 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande filmer

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Fantastiska Vidunder: 
Grindewalds brott

Onsdag 14/11 kl. 19.00

Söndag 18/11 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 13 min

Mamma Mia Here 
We Go Again

Onsdag 21/11  kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80kr

1 tim. 56 min

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

Från 15 år. Biljettpris 80 kr

2 tim. 01 min

En Vild Julmarknad!

Handla Vilt NATURLIGTvis

9-11 november
Fre: kl.12-19 w Lör: kl.10-17 w Sönd: 10-16

Bergagården, Hunneberg

Arrangör: 
Kungajaktmuseet Älgens Berg
0521-27 00 40

www.algensberg.com

berg

m

till alla som skänkt vinster till PRO:s 60 års jubileum

Resemakarn 
BDS 
Fotvården 
Konsumentkemi 
Oton Berglez 
Hemköp Torget 
Oljan 
Bilbolaget 
Kvarnkullens Livs 

Mona Johansson 
Karin & Stig Karlsson 
Coop 
Hälsoshopen 
LE Gruppen 
TLAB 
Optimera 
Lilla Bandet 
Blommor 4 You 

Kufiett 
MIF 
XL Bygg 
Dalslands Sparbank
Kulturbruket på Dal 
Kerstin Ryrh 
Br. Brandt Bil 
Anders Ljungqvist 
Melleruds Nyheter

Tack!

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

Sofia Källgren och 100-tals 
körsångare till Frändefors

Sofia Källgren är en av gästartisterna.  Foto: Katarina Di Leva.

Sånger För Livet är Läkar-
missionens återkomman-
de körarrangemang och 
samlar hundratals lokala 
körsångare med någon 
av Sveriges mest folkkära 
artister i en konsert för 
att hjälpa ensamma och 
utsatta barn i världen. 
Nästa konsert hålls den 11 
november i Frändefors.  
– Jag ser fram emot samarbe-
tet med alla körsångare och 
känslan av att vi tillsammans 
kan bidra genom att musi-
cera ihop, säger Sofia Käll-
gren.

Årets två gästartister är 
Sofia Källgren och Anna 
Stadling. Tillsammans med 
dirigenterna Mats Backlund 
och Petra Falk turas de om att 
gästa totalt nio orter, i lika 
många landskap, runt om i 
Sverige under hösten. Näst 
på tur står Frändefors.  

Liksom tidigare år förvän-
tas lokala körer och flera 
hundra körsångare samlas på 
scenen vid varje konsert. 
Körer kommer från orterna 
runt omkring eller reser lång-
väga för att delta. För flera av 

First Man
Efter den flerfaldigt Oscar-
belönade jättesuccén La La 
Land, samarbetar regissören 
Damien Chazelle och skåde-
spelaren Ryan Gosling igen 
med First Man, den spän-
nande historien om hur 
NASA landsatte en man på 
månen, med fokus på Neil 
Armstrong och åren 1961-

1969. Filmen är baserad på 
boken av James R. Hansen 
och låter oss komma nära 
Armstrong och de uppoff-
ringar han gjorde för att 
kunna utföra ett av världshis-
toriens farligaste uppdrag.

Visas på Centrumsalongen 
söndag den 11 november. 
Ikväll visas Girl in the 
Spider’s Web.

dem har Sånger För Livet 
blivit en årlig tradition.

– Jag önskar att alla kör-
sångare fick se glädjen och 
utstrålningen hos de barn vi 
lyckas hjälpa, säger Johan 
Lilja, direktor på Läkarmis-
sionen. 

Syftet med konserterna är 
att inspirera fler att bli 
Skyddsänglar hos Läkarmis-
sionen. Människor som ge-
nom sin månatliga gåva vill 
vara med och rädda små liv. 
Vara med och se till att barn 
på utsatta platser i världen 
inte överges, svälter eller 
utnyttjas – utan får gå växa 
upp i trygghet, får utbildning 
och en framtid. 

– Jag hoppas vi kan inspi-
rera till engagemang. Likgil-
tighet är det värsta jag vet. 
Och självklart vill jag att 
publiken lämnar konserten 
med en varm och upprymd 
känsla, säger Sofia Källgren.  

Om Sånger För Livet:
Sånger För Livet har arrang-
erats av Läkarmissionen i 
olika former i 20 års tid. 
Syftet med konserterna är att 
inspirera fler att bli Skydds-
änglar hos Läkarmissionen. 
Människor som genom ett 
månatligt bidrag vill vara 
med och rädda barns liv. Ge 
barn en värdig framtid.

Aktuellt på bio

FISKBILEN
99:- 

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

till lägsta 
dagspris

Färska räkorNykokta  
havskräftor 
helt kilo 199:-
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Veckans lunch

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 46 

Senior
Måndag Pyttipanna med kyckling, 
broccoli, skivade rödbetor. 
Alt:  Couscouspyttipanna, kall  
gräddfilssås

Tisdag Fläskköttgryta med ba-
con*,  ris och skivade morötter. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Fiskburgare** med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och 
sallad. 
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding*, lingonsylt, vitkålssallad. 
Alt: Potatisbullar.

Fredag Trädgårdslasagne med 
selleri och gröna ärtor. 
Alt: Pastasallad med ost och gräddfils-
sås.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 12/11: Pyttipanna med stekt ägg, 
broccoli och rödbetor. 
Dessert: Exotisksoppa. 

Tisdag 13/11: Fläskköttgryta med bacon, kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverad frukt.  

Onsdag 14/11: Fiskburgare med bröd, 
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 15/11: Stekt fläsk med löksås, kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 16/11: Trädgårdslasagne med  
vitkålssallad.  
Dessert: Aprikoskräm.

Lördag 17/11: Spättaroulader, remouladsås, 
kokt potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 18/11: Skivad plommonspäckad 
fläskkarré, gräddsås med svartvinbärssmak, 
kokt potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och  
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 46
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. 

Sola i Karlstad

Clarion Collection Hotel Drott 
����

Upplev glädjens och solens stad 
Karlstad, som ligger idylliskt 
vid den övre delen av Vänerns 
strand. En weekend här bjuder 
på många möjligheter för sköna 
naturupplevelser med närhet till 
vatten och kulturupplevelser på 
en lång rad. I Karlstad står sta-
tyn Sola i Karlstad, föreställande 
den populära servitrisen Eva Lisa 
Holtz – hon var känd för sitt soliga 
humör och har blivit en stark sym-
bol för staden. Här bor du nära 
Lars Lerins konsthall Sandgrund 
(950 m), Nöjesfabriken (1 km),
Bergvik köpcentrum (3 km),
Värmlandsteatern och Värmlands-
operan (600 m). 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé 
• 2 eftermiddagskaffe
• 2 x lätt kvällsbuffé
•  2 små flaskor bubbel 

på rummet
• Fri kaffe, te & frukt 
• Fri Wi-Fi

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år: Pris 1.299:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 
14/12 2018 samt 11/1-7/6 
och 6/9-13/12 2019. Valfri 
12/6-23/8 2019.

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 

Klara dig själv
Lördag 24 november anord-
nar Dalslands Lottakår en 
heldagsutbildning kring hur 
man klarar sig om det blir ett 
långvarigt elavbrott, stopp i 

vattenförsörjningen eller 
liknande. Utbildningen är 
kostnadsfri. Obligatorisk 
föranmälan.

Hjalmars filmer i Erikstads bygdegård

Bilden visar Erik Johansson, Rud, Ör som använder bilen för mjölkning, 
ur filmen ”I villande skogen”.

Söndag den 11 november 
visas det tre filmer i Er-
ikstads bygdegård, varav 
två är gjorda av Hjalmar 
Åberg. 
Filmerna som visas är ”I vil-
lande skogen”, ”Fiske” samt 
Ingemar Dahls ”Karoliner-
stugans tillkomst”. Så det 
kan bli en riktig nostal-
gikväll.   

Hjalmar var en mångsyss-
lare, inte bara flitig filmare, 
även brevbärare, författare 
och journalist på Elfsborgs 
län Tidning. Han skrev bland 
annat artiklar som handlade 
om ”busig” ungdom i Dals 
Rostock, vilket resulterade i 
att han själv fick lida av 
detta. 

Jan G Andersson, Trone-
berg, har redigerat alla fil-
merna som nu fått ett nytt liv. 
Men det ligger hårt arbete 
och tålamod bakom detta.  

När Jan kollade upp vem som 
hade rättigheten av filmen ”I 
villande skogen” började 
undertecknad undersöka 
Hjalmars eventuella släk-
tingar och fick då tag i ett 
barnbarn som bodde i Stock-
holm vid namn Eva-Lena 
Guldsten.  

Frågan var om vi fick visa 
filmen på så kallad ”öppen 
visning”. Hon blev överlyck-
lig över att morfars filmer 
skulle visas på bio, men det 
visade sig att hon inte hade 
rättigheten. Det var Birger 
Karlsson, Ör som hade köpt 
filmen av Hjalmar. När Jan 
åter skall visa filmen, denna 
gång i Erikstads bygdegård, 
bjöds Eva-Lena in till vis-
ningen och hon tackade na-
turligtvis ja. Hon hoppas 
också att få träffa några 
släktingar.   

Hjalmar hade en stor pas-

Jazzig trio
En av Sveriges mest 
kända jazzgrupper, Bobo 
Stenson Trio, kommer till 
Kulturbruket på Dal mån-
dag 3 december under sin 
turné med anledning av 
nya kritikerrosade skivan 
”Contra la indecision” 
som kom i början av 2018.
Stensons lyriska pianospel, 
Jormins detaljrika och folk-
musikinspirerade basspel, 
och Fälts kreativa och intui-
tiva trumspel bjuder på en 

blandning av klarhet, skön-
het och driv framåt.

Bobo Stenson trio har fun-
nits sedan 1980-talet, redan 
då med Anders Jormin på 
bas. På trumpallen har bland 
annat John Christensen och 
Paul Motian suttit genom 
åren, men sedan mitten av 
00-talet trakteras trummorna 
av Jon Fält.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal och jazzklubben 
Nefertiti, Göteborg.

3 december gästas Mellerud av Bobo Stenson Trio.

Dick Harrison besöker Dalsland

Historieprofessor Dick Harrison har skrivit boken om Dalslands historia.

Tidigare i höst kom den 
efterlängtade boken Dals-
lands historia ut och nu är 
författaren Dick Harrison 
på turné i landskapet för 
att berätta om innehållet. 
Bland annat besöker han 
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud tisdag 13 november.  
Med boken och föreläsning-
en vill Dick Harrison täppa 
till de kunskapsluckor om 
Dalsland som han menar 
finns. I synnerhet hos perso-
ner i övriga Sverige, men 
också hos många dalslän-
ningar.  

Den aldrig tidigare riktigt 
berättade historien om land-
skapet Dalsland har förfat-
taren sammanställt med ena 
foten i Sveriges rikshistoria 

och den andra i Dalsland där 
han lyfter fram bönder, bor-
gare, kungar och allt vad som 
tilldragit sig i landskapet.

Historieprofessor Dick 
Harrison tar läsarna med till 
de en gång så framgångsrika 
dalsländska järnbruken, de 
fantastiska kyrkointeriörer-
na i bondbarock, de uppsli-
tande överhöghetsfejderna 
mellan norrmän och svensk-
ar, ärtemarkshattens kortva-
riga blomstringstid och den 
litteratur som frodats i såväl 
bond- som herrgårdar. 

Han berättar Dalslands 
historia i kronologisk ord-
ning och fokuserar på det 
som idag kan beskådas och 
upplevas i det kulturhisto-
riska landskapet och lyfter 

fram arv från det förflutna 
som är lättåtkomliga för alla 
som vill vandra vidare från 
läslampan ut i den dalsländ-
ska verkligheten. 

Dalslandskommunerna 

och Dalslands Turist AB står 
bakom initiativet till boken 
som finns till försäljning och 
signering efter föreläsning-
en.

sion för filmning och två av 
hans filmer är ”I villande 
skogen” som handlar om 
mjölkens resa genom Dals-
land via mejeriet i Mellerud 
till butiker och så småningom 
hamnar på matbordet under 
60-talet. 

I filmen ”Fiske” får vi 
följa med ut på Vänern eller 
i någon liten fiskesjö i Dals-
land. Detta är en av Hjalmars 
första filmer som visas i 
svartvitt. En mycket char-
migt gjord film. Jan har av 
bland annat Eva-Lena fått 

mer 16-millimeters film som 
så småningom skall föras 
över till dvd. 

Den tredje filmen är filmad 
av Ingemar Dahl och handlar 
om bygget av Karolinerstu-
gan 1962 på Kroppefjäll. 
Byggherrarna Lars Anders-
son och Ragnar Isacksson 
med hjälp av ortens folk var 
de som byggde stugan. För-
eningen Kroppefjälls Vand-
rare har hand om stugan och 
får nu även en ny vedbod. 

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

TYSK-TEKNIK-FÖR-ALLA
Höstens nyheter är här

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

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

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

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

30 st
för omg.
leverans

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
0530-444 40

Mån–Fre 09-18    Lör 10-14

Strömgatan 17, Bengtsfors 
0531-719 98

Mån–Fre 09-18
www.roybil.se

Behöver du reservdelar?
10% rabatt på en order per maskin. Förlängd 
betalningsperiod till den 1 september nästa år. 
Erbjudandet gäller till den 1 mars 2019.

Swedish Agro Machinery, Nuntorp 324, 464 64 Brålanda, 0521-315 90

Erbjudande!

Stilleståndsjubileum
Söndag 11 november är det 
exakt 100 år sedan striderna 
i Första Världskriget upp-
hörde. Stilleståndsdagen fi-
ras i hela Europa. 

Här i Mellerud uppmärk-
sammas det genom att Lars 
Nilsson sjunger visor med 

anknytning till kriget i Kyr-
kans Hus. Det blir visor av 
bland annat Birger Sjöberg 
och Ruben Nilsson. Dessut-
om ett antal brittiska sånger 
som behandlar olika händel-
ser under kriget.

Inviger tankstation
Fredag 9 november invigs 
den nya biogasmacken på 
Västerråda i Mellerud. Det 
handlar om den nya tanksta-
tionen för närproducerad 
fossilfri biogas som tillver-
kats av gödsel och avfall på 
lantbruk i Dalsland och andra 
anläggningar i Fyrbodal. Här 
kommer bland annat kom-
munens nya biogasbilar att 
tankas.

Invigningen börjar med ett 
kort panelsamtal med tank-

stationens ägare Dennis 
Staaf från BRC Sweden, 
Melleruds kommunstyrelse-
ordförande Tommy W Jo-
hansson, biogasproducent 
Karin Hilmér, Biogas Dals-
land och biogasleverantör 
Pia Brül Hjort, Trollhättan 
Energi.

Det blir även premiärtank-
ning av en biogasbil, mingel 
med fika och utlottning av en 
weekend med fulltankad 
biogasbil.

Julmarknaden Handla 
Vilt NATURLIGTvis

För sextonde året i rad 
har det nu blivit dags för 
julmarknaden Handla 
Vilt NATURLIGTvis på 
kungliga Hunneberg 9-11 
november. 
Under marknadshelgen brin-
ner jägareldarna och dofter 
av kolbullar, grillat, kaffe 
och glögg sprids över Berga-
gården. Ett femtiotal utstäl-
lare står förberedda vid sina 
marknadsbord med utvalda 
produkter inom mat och 
hantverk.

På fredag 9 november 
kommer det att bjudas på en 
sprakande eldshow. Hunne-
bergstomten inviger mässan 
till Hornblåsarens fanfarer. 
Hela marknadshelgen kom-
mer att vara fylld av festliga 
och juliga aktiviteter som 

lockar både liten och stor. 
Vad sägs om ponnyridning, 
häst och vagn, repslagning 
med scouterna, personligt 
julpynt hos Naturskolan och 
ett kärt besök av Hunne-
bergstomten? På lördag och 
söndag har Hunnebergstom-
ten med sig en av tomtenis-
sorna som hjälper honom att 
ta emot önskelistor och dela 
ut julklappar till alla barn.

Lördagen och söndagens 
besökare får även njuta av 
livemusik av systrarna Wa-
denbrandt.

Detta är en marknad där du 
kan köpa det mesta och bästa 
som hör julen till, såsom 
hantverk från bygden, dörr-
kransar och kärvar, tovade 
tomtar, träsnideri, stickade 
strumpor och hemstöpta ljus. 

Utbudet av närproducerade 
livsmedel är stort och bland 
marknadsborden kan du fin-
na delikatesser som viltkött, 
rökt lamm, kalkon, struts, 
lagrade ostar, glögg, hemla-
gat godis och mycket annat 
smått och gott.

Vad är det som gör jul-
marknaden så populär?

– 16 år som julmarknad är 
en lång tid. Vi har haft möj-
lighet att förfina och för-
bättra marknaden år efter år. 
Gediget hantverk, många 
lokala utställare och en 
vacker inramning av grangir-
langer och ljus gör markna-
den mer populär för varje år, 
säger Linda Carlsson, 
Kungajaktmuseet Älgens 
Berg.

Från Skottland till Dalskog 
– en familjehistoria över två århundraden

Under 1700-1800-talen 
kom ett stort antal driftiga 
affärsmän från Skottland 
att etablera sig i Göteborg.  
Det var till exempel Alexan-
der Keiller (Götaverken), 
David Carnegie (handelshus 
och bryggeri), William Gib-
son (Jonsereds fabriker). I 
Uddevalla fanns Charles 
Thorburn (handel och rederi 
för havreexport) och Robert 
Mac Fie.

Thomas Kennedy, född 
1772 i Edinburgh i Skottland, 

kom 1796 till Uddevalla och 
gifte sig med redardottern 
Cecilia Hegart. 1802 flyttar 
de till Göteborg där Cecilia 
dör. Thomas startar ett han-
delshus och gifter sedan om 
sig med Sofia Peterson, dot-
ter till ansedde och förmögne 
kommersrådet Peter Peter-
son i Göteborg. De får fyra 
söner med väldigt olika 
livsbanor. En av sönerna som 
verkade som grossist och 
tobaksimportör blev tämli-
gen förmögen. Han var ogift 

och levde livets glada dagar. 
Han fick 1841 en son med en 
kvinna från Stigberget. 

Detta är grunden till en 
sann historia med stark kopp-
ling till Dalskog som Göran 
Rigemo kommer att berätta 
vid Arkivens Dag den 17 
november på Tingshuset i 
Mellerud.

Annonsera under vinjetten 

Lokala företag 
till er tjänst!

Hör av dig till Christina 
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se

Kärlek och sorg besjöngs
I söndags eftermiddag 
gästades Kulturbruket 
på Dal av Svenska Kam-
markören från Göteborg. 
”Love and Death” hette 
programmet.
Dirgenten Simon Phipps 
ledde kören, först i tre mad-
rigaler som beskrev kärle-
kens glädjeämnen och be-
kymmer på underhållande 
1500-talsvis.

Körledaren Simon Phipps  
tyckte dock att svenskar är 
riktigt bra på melankoli och 
det lekfulla avlöstes av Clau-
dio Monteverdis Sestina, en 
17 minuter lång sorgebe-
skrivning, orsakad av en ung  
kvinnas, en älskad hovsång-
erskas, död på 1600-talet. 
Verserna uttryckte ömsom 
ren sorg, ömsom ilska, allt 

Göteborgsbaserade Svenska Kammarkören med dirigenten Simon Phipps spred sköna vokala toner om kär-
lekens glädje och sorg på Kulturbruket på Dal i söndags.

omsatt i sköna toner av den 
30 sångare starka kören. 

Nutidens musik på temat 
död och kärlek var skriven av 
den brittiska tonsättaren Ju-
dith Bingham. ”The drow-
ned lovers” (De drunknade 
älskande), handlar om vad 
sorgen och vreden kan få en 
människa att önska sin förlo-
rade älskare. Att dra ner ho-
nom i havets djup och hålla 
honom fast tills hans gröna 
ögon bleknat av dödens kyla 
kanske inte känns så främ-
mande i vissa situationer.

Konserten fortsatte eng-
elskt med tonsatt poesi innan 
det var dags för tysk roman-
tik signerad Johannes 
Brahms.

I sju kärlekssånger i vals-
takt till fyrhändigt flygelack-
ompanjemang, besjöngs 
längtan och kärlek, kvinnor 
och pojkar.

Publiken tackade den mäs-
terliga kören med varma 
applåder och Simon Phipps 
bjöd in alla som hade lust att 
sjunga att delta i extranum-
ret.

Mer än halva publiken tog 
plats bland sångarna på sce-
nen och sjöng ”Ut i vår 
hage”. Det lät härligt.

Kulturbruket på Dal ar-
rangerade konserten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter
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All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Arne Larsson 
Vallarne

UPPVAKTNING

VIGDA

Erica Larsson, Frände-
fors, och Johan Wendt, 
Skövde, gifte sig den 
6 oktober på Knistad 
Herrgård, Skövde. 
Brudparet tar efter-
namnet Wendt.
TACK all släkt, vänner 
och Knistad Herrgård 
för en fantastisk dag!
Fotograf:  
Ulf Michal.

Min älskade livskamrat, 
vår älskade son, bror  

och morbror
Christian 
Bengtsson
* 25 april 1979

har lämnat oss i outsäglig 
sorg och saknad

Billingsfors
20 oktober 2018

PÄIVI
Mor

Far och Berit
Susanne och Björn

Sandra, Caroline
Mitt hjärta förblöder. 
Nyss var du här,  
älskade låt mig få vagga 
dig till sömns 
så din vilsna själ får ro. 
Själv måste jag gå kvar här 
på denna jord utan dig. 
Min glädjes sol har gått ner  
långt före kvällen.

Mor

Begravningsceremonin 
äger rum fredag 30/11 kl. 
11.00 i Stallet, Mellerud. 
Efter ceremonin inbjuds 
till minnesstund. O.s.a. 
till Fonus 0530-100 45 
senast 26/11. Tänk gärna 
på en gåva till Hjärnfon-
den tel. 020-52 35 23.

Grattishälsning till min lilla 
goa Loa Brink Svensson, 
Göteborg, som fyller 10 år 
den 10 november.

Kram från mormor 
Birgit i Mellerud

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsdag 19 Bi-
belklass. Torsdag 17 Språk-
café. Fred 18 Tonår. Sönd 
11 Gudstj. med dop, Tommy 
Pettersson. Efteråt försam-
lingsmöte. Månd 17 U-
landsgrupp. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 
18 Tonår i Smyrna. Sönd 11 

Veckans 
ros...

Tusen röda rosor till perso-
nalen på gruppboendet Fa-
gerlid och Bergs sjukhem. Ni 
har alla varit så underbara för 
min Gösta.

Kram Birgit

... till personalen på Sörby-
gården, Törnrosgatan 17, Brå-
landa, som vårdade vår syster 
Lena, hennes sista tid i livet 
och gav henne ett bra slut.

Maria, Mats och Anna

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Tingshusstallet i Mel-
lerud för Sten Levin. Akten 
inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant, hälsade 
välkommen varefter man 
lyssnade på ”Jag har hört om 
en stad” som framfördes av 
Stig-Arne Larsson och Inge-
mar Bengtsson. Under min-

SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
Gudstj. Kjell Åberg. Kyrk-
kaffe. Tisd 10-12. Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Al-
pha- Grundkurs i kristen tro. 
Fred 18.30 Fredax - För dig 
i åk 3-7! Sönd 11 Familje-
gudstj. David C. flera med-
verkande, barnvälsignelse, 
kyrkkaffe. Tisd 11 Bön. Tisd 
17.30 Församlingskväll, 
samtal kring församlingen 
och framtiden.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Samtal om trons grund, 
Sigward K. Fred 15 Gemen-
skapsträff i Servicehuset. 
Gröna Bönor sjunger, serv. 
Andakt Sigward K. Sönd 14 
Gudstj. i Gestad missions-
hus. Sigward K. Serv. Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K. Serv.
Brålanda: Onsd 18 För-
samlingsafton i Brålanda 
fsh. Underhållning av Gröna 
Bönor, servering, paket-

auktion, avslutning av fo-
toutställning och budning. 
Andakt Thoms Holmström. 
Sönd 11 Gudstj. i fsh. Tho-
mas Holmström. Ssk och 
farsdagslunch. Sönd 18-20 
Bönekväll i fsh. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café i fsh. Onsd (14/11) 18 
Veckomässa i fsh. Thomas 
Holmström.
Sundals-Ryr: Lörd 10 
Kvinnoträff i Sundals-Ryrs 
fsh. Julkortstillverkning och 
lunch. Anmälan till expedi-
tionen 300 61, senast 8/11.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Bygdegården. 
11.30 ”Tid för eftertanke”. 
Onsd (14/11) 10-11.30 För-
middagskaffe i fsh. Anette J. 
Carlson. 
Timmervik: Sönd 14 
Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 
321 18.s

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal, tre texter. 
Sigward K. Sönd 11 Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 

nestalet, där bland annat 
Stens långa och hängivna 
arbete som hovslagare be-
skrevs, lästes också dikten 
”Gråt ej vid min grav”. Akten 
avslutades med att Stig-Arne 
och Ingemar framförde ”Åle-
feskarns vals”. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna på förtä-
ring och man fick möjlighet 
att ta avsked av Sten vid ur-
nan. Gravsättning av urnan 
kommer att ske på Holms 
kyrkogård. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ewa Axelsson. Som inled-
ning på akten framförde so-
list och kyrkomusiker Anders 
Fredriksson, ”Håll mitt hjär-
ta” av P. Hallström. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
251. Man fick också lyssna 
till ”Utan dina andetag” av J. 
Berg. Avsked vid kistan togs 
av familj, släkt, vänner och 
arbetskamrater. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Till 
min kära” av Streaplers. Till 
minnet av Ewa var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. 

Vill celebra 
ledamöter

Bild från öppet hus och visning av det nyrenoverade Tingshuset. Här syns 
plenisalen där fullmäktige håller sina sammanträden. Arkivbild.

Ett medborgarförslag 
har inkommit från Karl-
Axel Nordström, där han 
framför en önskan om att 

celebra tidigare fullmäkti-
gen med namn, årtal, foto 
etcetera för att levande-
göra den nyrenoverade 
plenisalen i Tingshuset. 
Alternativt kan man, enligt 
Nordström, av utrymmes-
skäl enbart namnge de som 
varit ordförande i kommun-
fullmäktige genom åren.

Tingshuset återinvigdes 19 
april 2017 efter en ingående 
restaurering av första vå-
ningsplanet. Målet var att 
återskapa den ursprungliga 
nationalromantiska stil som 
rådde när fastigheten bygg-
des 1908-1909. Fullmäktige 
förfogar nu över en plenisal 
med kulturhistoriska rötter 
och det som präglar denna 
samt tillhörande grupprum är 
de förtroendevalda medbor-
gare som sedan mitten av 
1970-talet haft sina samman-
träden här för att fatta ange-
lägna beslut för kommunen.

”Min avsikt är att levande-
göra plenisalen inför framti-
da ledamöter och besökande 
medborgare. Naturligtvis 
ska detta utformas i sam-
klang med salens och grupp-
rummens stil”, avslutar 
Nordström sin skrivelse.

V  eräk rå

B litre  E  nosscir
* 8 n rebmevo  1 939   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

F nybsretser  
1 n rebmevo  2  810

S tkäl   hco v  rennä

B i mur regä negninvarge  
Ö gadsit durelleM ,akryk sr  
2 netka retfE .00.31.lk 11/7  
i i dnutssennim llit sedujbn  
G -sgnilmasröf sänsrannu
h 54001-0350 llit ravS .me  
s   .11/91 dnåm tsane
T   llit avåg ne åp anräg knä
C  .959595-020 nednofrecna
S  es.sunof åp adissennim e
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Bäckefors
0530-600 35 

www.dohrners.se

Tips till far!
Skjortor, Sweater
enfärgad Resteröds 

underkläder329:-

Jeans  
från  

450:-

Storgatan 16,  Mellerud 

MBW

Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

Hudvård 
och lotter 
till far

Fars dag 
på söndag!
Vi hjälper er 
hitta presenten

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

Tel. 0530-101 04

Glöm inte Far

Parfymeri

Fina boxar från 
Davidoff

En parfym och ett 

deostick

470 kr

15%
på utvalda dofter

Fira far 

söndag 11 november

Livet värt att leva i Mellerud

Delar av styrgruppen. Fr. v: Petter Olsson, Helena Hultman, Martin Niklasson, Ulla Larsson och Helén Ericsson.

Initiativ från kyrkan bju-
der 13–16 mars nästa år 
in till temadagar för att 
prata om och väcka viktiga 
frågor. Ett projekt från 
Karlstad Stift skapat för 
att människor ska komma 
närmare varandra genom 
att diskutera livsfrågor. 
Sedan en tid tillbaka har en 
styrgrupp arbetat med att 
planera nästa års Livet värt 
att leva. Styrgruppen består 
av olika aktörer som på ett 
eller annat vis jobbar nära 
människor i kommunen. 

Initiativet kommer från 
Karlstad stift och trots att 
andra stift har skapat projekt 

i liknande format är stiftet 
fortfarande ensamt om denna 
omfattande tema-vecka. 
Tema för 2019 är ”skam”. Ett 
tema som är menat att väcka 
existentiella frågor och för 
att skapa en gemenskap i 
samhället. 

– Skam kan på många sätt 
bli ett hinder och det är något 
vi behöver avdramatisera, 
säger Petter Olsson. 

Ett projekt för alla
I onsdags bjöd man in fören-
ingsliv, näringsidkare, kom-
munens skolor och andra 
intressenter till Kyrkans Hus 
för att prata om hur de kan 

samarbeta för att skapa en så 
bra vecka i projektet som 
möjligt. Man hoppas att 
många öppnar upp ögonen 
för detta viktiga projekt och 
att fler aktörer deltar. 

En del intresserade nä-
ringsidkare samlades till-
sammans med styrgruppen. 
Det bjöds på fika medan dia-
kon Helén Ericsson och för-
samlingspedagog Martin 
Niklasson berättade om 
projektet. 

Några av punkterna som 
redan är planerade är Adas 
Musikaliska Teater som 
kommer att visa pjäsen ”Ca-
milla försvann”, ett semina-

Karin värmer barn i flera länder
Karin Berggren stickar se-
dan 28 år tröjor och andra 
värmande plagg till barn i 
Rumänien och andra län-
der i östra Europa. Drygt 
50 plagg per år lämnar rad-
huset i Mellerud för vidare 
transport.
– Jag stickade första plagget 
som 13-åring, det var en 
kofta till pappa, berättar Ka-

rin Berggren som idag är 80 
år. 

Hon har arbetat som sjuk-
sköterska i hela sitt yrkesliv 
och då mestadels som kura-
tor för människor med någon 
funktionsnedsättning eller 
med missbruksproblem. 
Stickandet har funnits med i 
alla år och nu är det hennes 
dagliga syssla. Karin beteck-

Karin Berggren stickar värmande plagg till barn på barnhem i östra 
Europa.

Av restgarner skapas härliga färg-
kombinationer i tröjorna.

nar sig själv som en handar-
betsmänniska.

Tröjor, sockar, mössor och 
koftor växer fram genom 
hennes stickande händer. 
Klara färger i härliga kombi-
nationer. Att kombinera ihop 
färgerna er en stor del av 
nöjet, tycker Karin.

 – När jag får garnet i näven 
så känner jag vad det ska bli, 
berättar hon och tillägger att 
det mesta hon använder är 
restgarner som hon fått.

Karin är också med i stick-
caféet på Café Älvan. Gäng-
et som stickar där åker då och 
då till Vinköl i Västergötland 
där det finns ett ställe för den 
som vill fynda garn prisvärt.

Nu ligger det senaste årets 
produktion av plagg prydligt 
hopvikta i stora kartonger. 
Varje år i november kommer 
en dam från Smyrna i Mel-
lerud och hämtar.

– Jag tillhör själv inte 
Smyrna, men de har flera 
barnhem i de forna öststa-

terna och jag litar på dem. 
Det finns ett ställe där de 
samlar upp allt som skänks 
och förmedlar det vidare 
berättar Karin.

Hon betonar att plaggen 
hon gjort absolut inte får 
säljas och hon stickar inget 
på beställning.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

rium om kroppen av Eva och 
Sofia Petrén samt flera inslag 
av musik.  Man vill tillsam-
mans med intressenter forma 
temadagarna för att nå ut till 
så många som möjligt. 

– Det är viktigt att alla ska 
kunna vara med, därför är det 
mesta som händer under 
dessa dagar gratis, säger He-
lén. 

Man vill att så många som 
möjligt ska kunna vara med. 
Meningen är att temadagarna 
ska knytas samman till kom-
munens ”äldredag” som ge-
nomförs 16 mars. 

Skapa arenor för 
människor
– Vi vill skapa arenor för att 
prata om det som är svårt, för 
att vi är många som kan 
hjälpa varandra och andra, 
säger Ulla Larsson, som är 
familjebehandlare och också 
sitter med i styrgruppen.

Man vill med aktiviteter 
som anknyter till temat kun-
na väcka tankar och bilda 
”vi-känsla” och trycker på att 
det är viktigt att vi möter upp 
de frågor som uppstår under 
temaveckan. 

– Vårt mål är att alla läm-
nar temadagarna med en 
känsla av hoppfullhet, säger 
Ulla. 

Karolina H. Wessman

Arbetsförmedlingen flyttar
Arbetsförmedlingen har 
sagt upp sina lokaler i 
fastigheten Börsen på 
Storgatan i Mellerud. 

Lokalen är på 75 kvadratme-
ter på andra våningen i an-
slutning till AME. Hyresav-
talet gäller fram till 31 juli 
2019.

– Eftersom Arbetsmark-

nadsenheten, AME, ska titta 
på nya lokaler, kan inte vi 
sitta kvar här. Vi kan inte ha 
en ensam person kvar och det 
blir för dyrt att vara dubbel-
bemannade. Vi vill fortsätta 
sitta tillsammans med AME. 
Var det blir är oklart, men vi 
har inga planer på att lämna 
Mellerud, säger, Britt-Inger 
Gravander, chef för Arbets-

förmedlingen norra Älvs-
borg.

Eftersom uppsägningsti-
den är nio månader, såg sig 
Gravander tvungen att säga 
upp hyresavtalet redan nu.

– Ja, vi kan ju inte sitta fast 
här när AME flyttar, menar 
hon.

I dagsläget finns en repre-
sentant från Arbetsförmed-

lingen på plats i Mellerud 
några dagar i veckan, man 
jobbar framför allt med ung-
domar och nyanlända där 
arbetslösheten är högst. 
Dessutom anordnas plane-
rade besök för personer med 
någon slags funktionsned-
sättning.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se
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Jullunch 7-9 december  
sittning 12.00 och 13.30, 195:- p/p

Tabelside julbord  
30 nov – 2 dec och  

7 dec – 9 dec, 595:- p/p,  
Boende med julbord fr. 1290:- p/p

Alla julbord förbokas på  
telefon 0531 - 412 13 alternativt 

info@baldersnas.com

Julmarknad 7-9 december 
Café öppet kl 11-18

Tomten  
kommer till 
Baldersnäs  

9 dec.

Jul på Baldersnäs
Välkommen till
19–21 oktoberHerrgårdsjul

på Baldersnäs!

www.falkholt.com
0531-350 70
Förbokning

Närproducerad och Ekologisk mat på vårt

Jul
bord

i december
495:-

Norebyns
Café & Camp

Ring oss för bokning 
0531-350 17
www.norebyn.se

TRADITIONELLT 
JULBORD

Julbord 2018
0530-600 32 

www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Tommy W Johansson 
slutar med politiken

Tommy W Johansson (S), 
sedan fyra år kommunsty-
relsen ordförande i Melle-
rud, avslutar sitt politiska 
arbete vid årsskiftet. Nya 
uppgifter, kopplade till 
civilt försvar, väntar.
– Jag vet att jag inte ställer 
upp i en valrörelse till och då 
är det bättre att partiet får ta 
tag i framtiden och rekon-
struera partiet utan mig, sä-
ger Tommy som svar på frå-
gan vari hans beslut grundar 
sig.

– Jag tycker också att ett 
styre i kommunen ska spegla 
hur valresultatet ser ut och så 
är det inte nu, det speglar inte 
hur Mellerud röstade. Cen-
tern, Moderaterna och Soci-
aldemokraterna hade uppnått 

16 mandat utan SD. Vi för-
handlade med Centerpartiet 
som dock inte ville att 
största parti skulle styra. 
Uppnår vi inte det får det 
vara, då är det bättre att gå i 
opposition, menar han. 

Till alliansen mellan de sex 
partier som nu tar över led-
ningen i Mellerud är Tommy 
W Johansson lite tveksam.

– Jag undrar hur mycket de 
är villiga att göra avkall på 
sina saker, dessa sex partier 
under fyra år, säger han.

Nu väntar nya uppdrag 
som han dock inte vill av-
slöja mycket om i nuläget. 
Att slå sig till ro verkar ligga 
långt borta för Johansson.

– Det som närmast väntar  
har kopplingar till civilt för-

Tommy W Johansson lämnar politiken i Mellerud vid årsskiftet efter fyra 
år som kommunstyrelsens ordförande och tolv år i kommunpolitiken.

Brevsorteringen flyttar

Sedan i måndags sker ingen postsortering på postkontoret i Mellerud, 
den är förflyttad till Vänersborg. Dessutom förändras linjesträckningen 
för brevbärarna.

Från och med i måndags 
sker postsorteringen av 
försändelser till Melleruds 
kommun, i Vänersborg is-
tället för på postkontoret 
i Mellerud.

– Men brevbärningen sker 
fortfarande från Mellerud. 
Brev till de som bor i Brå-
landa körs ut från Väners-
borg. Vi kommer att finnas 
kvar i samma lokal i Melle-

Stinsen öppnade 
för Halloweenfest

Madelene Andersson var en av ungdomarna som hade klätt ut sig.

I fredags öppnade Ung-
domshuset Stinsen efter 
renovering. Ett femtiotal 
ungdomar spenderade 
sin fredagskväll i de upp-
fräschade lokalerna. 
I slutet av oktober började 
man flytta tillbaka in i loka-
lerna. I fredags, i samband 
med Halloween och höstlo-
vet, slog man upp dörrarna 
igen på ungdomshuset efter 
en längre tids renovering.

Sedan mars har man haft 
verksamhet i källaren på 
Rådaskolan, men nu tjuv-
startar man genom att väl-
komna ungdomar till nyre-
noverade lokaler. 

Nyinvigning
– Vi planerar att ha en riktig 
nyinvigning i januari, men vi 
kunde inte låta ungdomarna 
vänta längre, förklarar Petter 
Olsson som är föreståndare 
på Stinsen. 

Från högtalarna spelades 
musik från ett flertal kända 
halloweenfilmer. Många av 
ungdomarna hade läskigt 
smink och utklädnad för att 
fira högtiden halloween. Lo-
kalerna var pyntade med 
pumpor och spöken. Om 
besökarna sa ”bus eller go-
dis” till personalen i kiosken 
fick man godis och dricka. 

Inspirerande med  
nya lokaler
Ungdomarna var imponera-
de av de nya lokalerna och 
personalen fick hela tiden 
visa besökarna runt och be-
rätta om planen för framti-
den. 

– Det känns inspirerande 
med nya lokaler. Men fram-
förallt så märker man att 
ungdomarna har saknat Stin-
sen och det är ännu mer in-
spirerande, säger Petter. 

Karolina H. Wessman 

svar, det är något jag tycker 
är viktigt och jag kände att 
jag kunde göra det. Jag är inte 
redo än att sitta stilla och se 

ut över Vänern än, säger 
Tommy W Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

rud, men sorteringsdelen 
försvinner och då behövs 
inte lika stora lokaler längre, 
säger Hans Malcolm, pro-
duktionsområdeschef Post-
nord.

I samband med utökningen 
av IFO:s lokaler, som finns i 
samma fastighet, kommer 
postens lokaler att minskas.

Varför sker den här föränd-
ringen?

– Mängden brev minskar 
och då är det svårt att ha en 
rationell hantering. Dessut-
om minskar antalet tunga 
transporter när sorteringen 
sker i Vänersborg, säger 
Malcolm.

Hanteringen av företags-
paket finns också kvar i Mel-
lerud, tills vidare.

Från 5 november föränd-
ras dessutom linjesträck-
ningen för brevbärarna. Man 
kommer att köra ut till lands-
bygden först och därefter 
tätorten.

– Alla får eller har fått ett 
informationsbrev från oss, 
förklarar Malcolm.

Förändringen innebär 
ingen minskning av perso-
nalstyrkan i Mellerud, enligt 
Malcolm. Dock får en del av 
personalen pendla till Vä-
nersborg istället.

Nytt tak läggs på hela 
”posthuset” under november 
månad.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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             skogsutrustad 

                  John Deere

NYA MOWI-VAGNAR I LAGER

John Deere 6105MC 
105 hk. inkl. Trima +4.1 lastare 

Finns i flera olika utföranden

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 
Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

Exempelbild

Storvinst på Elmia Lantbruk

Här avgörs  vem som blir Grandchampion bland Holsteinkorna.

Tre gamla nuntorpskamrater Hugo Hagström, Lars Svensson och Emil 
Hjalmarsson spanar in köttdjuren.

Robert Erving med dottern Matilda och Kristina Lundberg tittar runt 
på mässan.

1299 Pasta och 1192 Gullros – vinnarna bland de röda djuren. Här syns ägaren Leif Larsson, Lundens gård och 
barnbarnet Daniel Larsson som hjälpte till att visa i ringen. Foto: Max Ragnarsson.

 Jord & skog 
onsdag 7 november 2018

24-26 oktober gick Elmia 
Lantbruk 2018 av stapeln  
i Jönköping. Det var cirka 
19 800 besökare på mäss-
san vilket var nästan 2 000 
fler än för två år sedan. En 
stor nyhet var att mjölk-
korna var tillbaka på ut-
ställningen efter flera års 
uppehåll. 
Under tre dagar var det full 
aktivitet på Elmia. En av 
besökarna var Kristina 
Lundberg från Bolstad. 

– Djuren är ju klart det 
allra roligaste och jag tycker 
det är en fördel att de har 
slagit ihop inomgård med 
maskiner. Då kan jag och 
barnen titta på djuren och 
sambon titta på maskinerna. 
Ett event för hela familjen 
helt enkelt och helt klart är 
det roligt att mjökkorna är 
tillbaka, säger Kristina med 
ett leende.  

På fredagen när Melleruds 
Nyheter var på plats var det 
dags för mjölkkorna att visa 
upp sig i ringen. Tidigare da-
gar hade även köttdjuren och 
ungdomarna fått chans att gå 
i utställningsringen. 

Prisade kor
Särskilt bra gick det för en 
bonde här i krokarna, Leif 
Larsson, Lundens Gård, Brå-
landa. Två av hans kor, 1299 
Pasta blev klassvinnare 
bland andrakalvarna samt 
Juniorchampion, Bästa juver 
och Grandchampion, respek-

tive 1192 Gullros som också 
blev klassvinnare bland fem-
tekalvarna och äldre med 
titlarna Seniorchampion och 
reserv Grandchampion. 

– Det gick jäkligt bra, ja det 
kunde inte gått bättre, säger 
Leif Larsson och tittar bort 
mot sina kor. 

En annan bonde som var på 

plats var Lars-Ove Karlsson 
med familj, boende i Grin-
stad. 

Lars-Ove säger att det är 
det stora intresset för köttdju-

ren som lockar honom till 
Elmia, samt att det säkert 
finns någon bra mässrabatt 
som kan leda till en god affär.

– Men det var tråkigt att 

ölen var slut, skrattar Lars-
Ove och beger sig hemåt igen 
efter en lång dag på mässan. 

Alma Håkansson
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”Skogsköp en förmånlig affär”

Åke Carlsson, boende i Ör, är 
skogstekniker och fastighetsmäk-
lare hos Areal och tror på skogen 
som en viktig resurs.

Det är efterfrågan på skog. Här syns ett stycke avverkad skog invid 
Krokån.

En skogsfastighet om 71 
hektar ligger till försälj-
ning inom vårt område. 
Med den fastigheten som 
utgångspunkt tar vi i detta 
temanummer pulsen på 
skogen. Hur står det till 
med skogen idag och vad 
ska man tänka på om man 
är intresserad av att för-
värva en skogsfastighet? 
Det är några av frågorna 
som Åke Carlsson hjälper 
oss med svaren på.
Att köpa en skogsfastighet i 
Dalsland är förmånligt anser 
Åke Carlsson, skogstekniker 
och fastighetsmäklare hos 
Areal. Åke äger själv en 
skogsfastighet i Ör där han 
också bor.

– Framtiden för skogen 
finns. Att investera i skog här 
i Dalsland ger också mer, 
beroende på att priset per 
kubikmeter ligger 100 till 
150 kronor lägre här än i 
södra Sverige, exempelvis 
Halland. Jag tycker att fler 
borde titta efter skogsfastig-
heter här i Dalsland. Om man 
ser till avkastningen så ger 
skogen en och en halv till två 
procent i realränta över tid, 
vilket är våldsamt bra och till 
detta kommer även värdeök-
ningen, säger Åke. 

Skogen, lösningen på  
klimatfrågan?
Det finns efterfrågan på 
skog. Många stora sågverk i 

ofta tillsammans med någon 
entreprenadverksamhet av 
något slag. 

Råd vid köp
Vad ska man då tänka på om 
man vill köpa en skogsfastig-
het? Åke Carlsson svarar att 
först och främst ska man 
känna in om platsen där går-
den/skogen ligger känns rätt, 
att känslan är bra kring om-
rådet – att man tror man kom-
mer att trivas. Sedan kommer 
fyra viktiga punkter;

1. Boniteten
2. Kartan
3. Vägar
4. Virkesbeståndet
Boniteten beskriver mar-

kens bördighet, dess produk-
tionsförutsättning, i en skala 
från tre till elva, där sju är bra 
här i vårt område. 

Med kartan menar Åke att 
man ska kolla så fastigheten 
har bra arrondering, ligger 
samlad och i ett stycke. Det 
är avsevärt sämre med en 
fastighet i flera skiften, spe-
ciellt i jakthänseende. 

Det är också viktigt med 
vägarna, hur man kan komma 
åt fastigheten. Om man se-
dan tittar till virkesbeståndet, 
så får man bättre betalt för 
gran än för tall. 

Bråna Sjöskog som exempel
Om man tar som exempel 
prospektet över Bråna Sjö-
skog, så kan man där inte 

bara läsa ut arealen utan 
bland annat även virkesför-
råd, bonitet, tillväxt, avverk-
ningsförslag och skogens 
fördelning på åldersklasser 
som är viktig information för 
en eventuell köpare. 

Virkesförrådet förklarar 
Åke som en lagerinvente-
ring. Här finns dock mer tall 
än gran, vilket är ovanligt i 
vårt område, men idealiskt ur 
naturvårdssynpunkt. Bonite-
ten ligger något under det 
normala, men så är här också 
sjöskog med mycket sand i 
botten.

– Jag anser det borde vara 
större skillnader prismässigt 
på skogsfastigheterna utifrån 
boniteten, vilket det inte all-
tid är, menar Åke.  

Råd vid försäljning
För en säljares del är det 
viktigt med planering och 
röjning samt gallring. Man 

ska helst inte avverka innan 
en försäljning, det ger avse-
värt bättre ekonomi både för 
säljare och köpare att låta 
köparen ta den biten. 

Åke tar sedan upp tre vik-
tiga aspekter att tänka på i 
övrigt;

1. Att man anlitar en mäk-
lare som kan jord och skog.

2. Ser till att ha en aktuell 
skogsbruksplan (gäller 
främst arealer över 20 hek-
tar), vilket underlättar för 
köparen.

3. Ser till att vägarna är i 
ordning.

Generationsskifte
Drygt en tredjedel av alla 
skogsägare är idag pensionä-
rer medan bara några enstaka 
är under 30 år. Detta torde 
innebära att ett stort antal 
överlåtelser kan komma att 
ske de närmaste åren. 

De flesta generationsskif-
ten genomförs idag genom 
gåva där övertagaren betalar 
ett vederlag till överlåtaren. 
Också här är det viktigt att ta 
hjälp av expertis. Inför en 
familjeintern överlåtelse bör 
man därför tänka igenom de 
skatteeffekter som kan upp-
stå hos både överlåtare och 
förvärvare av fastigheten.  

Nuförtiden orsakar inte 
arvs- och gåvoskatter några 
bekymmer, men de inkomst-
skattemässiga effekterna kan 
fortfarande ställa till pro-
blem.

Det som är skattemässigt 
bra för överlåtaren är ofta en 
nackdel för förvärvaren och 
vice versa. Överlåtelser av 
jord- och skogsbruksfastig-
heter sker ibland som en 
kombination av både köp och 
gåva.  

Ing-Marie Norrman 

Vill köpa Bråna Sjöskog
Under förutsättning att 
beslutet klubbas i kom-
munfullmäktige har Mel-
leruds kommun lämnat 
anbud och vill förvärva 
fastigheten Bråna 4:1 i 
Melleruds kommun för 
elva miljoner kronor.
Vid kommunstyrelsens ar-
betsutskotts senaste sam-
manträde togs beslut om köp 
av del av fastigheten Bråna 
4:1. Fastigheten som är till 
salu, omfattar 64 hektar pro-
duktiv skogsmark, 14 hektar 
vattenområde, övrig land-
areal som inkluderar 13 bo-
stadstomter samt väg- och 
kraftledningsnät. 

Fastigheten ligger alldeles 
i anslutning till Vita Sandars 
camping. KSAU skriver 
bland annat i sitt beslut, vil-
ket även kommunalrådet 
Tommy W Johansson be-
kräftar;

”Ett förvärv av fastigheten 
är av strategisk betydelse för 
Melleruds kommun. Med ett 
fastighetsförvärv möjliggörs 
utveckling av campingen. 
Husbilsparkering, äventyrs-
golf, parkeringar, tennisba-
nor och utökad yta för cam-
ping skulle möjliggöras”. 

Man anger även att: ”Bråna 

Fastigheten inkluderar bland annat 13 bostadstomter och 14 hektar vat-
tenområde.

Sjöskog utgör ett mycket fint 
rekreationsområde för invå-
nare och besökare i Mellerud 
med sin närhet till Vänern 
och vacker natur. Många 
strövstigar leder genom sko-
gen och i anslutning till 
campingen finns ett motions-
spår. Motionsspåret och 
strövstigar skulle med ett 
förvärv av fastigheten vara 
enklare att underhålla och 
utveckla”. 

– Vita Sandars camping 
har idag en beläggning på 
cirka 120  000 gästnätter och 
tillsammans med övriga tu-
ristattraktioner, som till ex-

empel Håverud, har vi mel-
lan 300 000 – 350 000 
besökare i kommunen under 
sommaren, vilket visar bety-
delsen av turistnäringen. 
Beaktar vi sedan att här ingår 
tretton tomter som är färdiga 
att säljas och vad dessa kom-
mer att inbringa tillsammans 
med avverkningsbar skog, så 
anser vi priset vara rätt, säger 
Tommy W Johansson som 
hoppas, då ingen tidigare 
reserverat sig i frågan, att det 
kommer att bli ett positivt 
beslut i fullmäktige om några 
veckor.  

Ing-Marie Norrman

området har gjort omfattande 
investeringar, några har spe-
cialiserat sig. Idag finns 
många nya idéer om hur 
skogen kan användas, det är 
inte bara de traditionella in-
täkterna från timmer, mas-
saved, jakt samt grustäkter 
och eventuella upplåtelseav-
tal från vindkraftverk som 
finns med i bilden. Skogsnä-
ringen benämns ha en nyck-
elroll i omställningen till ett 
mer hållbart samhälle. 

Skogen är förnyelsebar 
och produkterna återvin-
ningsbara. Textilier, kolfi-
brer för strukturella batterier, 
smarta förpackningar och 
biodrivmedel är områden 
som det forskas mycket 
kring. Skogen känns viktig 
och härtill kommer också de 
naturvårdande intressena. 

Förvärvstillstånd
En skogsfastighet kan köpas 
oberoende av boende. Juri-
diska personer har svårt att 
öka sitt innehav, här krävs 
förvärvstillstånd. Åke anser 
att förvärvstillståndet stärker 
landsbygden, skulle det för-
svinna kan det innebära 
problem för privata köpare 
av skogsfastigheter, priserna 
skulle antagligen stiga. 

Utboägandet är relativt 
stort i vårt landskap, men är 
inte så stort i just melleruds-
området. De flesta skogsbruk 
i Dalsland drivs på deltid, 

NYA TRAKTORER  
FRÅN 50-250 HK

Traktorer

finns i lager

för omgående

leverans

Välkomna! Maskinfirman  som har det mesta för de flesta!
Kurödsvägen 5 UDDEVALLA Tel 0522-99950 andresenmaskin.se
Nuntorp 326 BRÅLANDA Tel 0521-57 57 30

Kontakta någon av våra säljare 
för mer information
Håkan 0703-484 667
Thomas 0703-484 757
Robert 0703-484 726
Göran 0703-484 724
Benjamin 0703-484 727

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

på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Vi fräser
bort dina
stubbar!

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

skogsbruksmaskiner m.m.
Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 

 070-330 48 05        VÄLKOMNA!

Nu finns Echo hos oss!  

Kom och prova!

Vi har även sågkedjor och svärd 
m.m. till försäljning

 

Åt skogen med 
vår forskning
Visste du att av din skog skulle vi kunna tillverka 
batterier och solceller? Med en inblandning 
av nanocellulosa kan befintliga material göras 
starkare, vattentåligare, brandsäkrare och  
i vissa fall genomskinliga.  
 
Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. se

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

PRIS EXKL MOMS 11.200 KR  (ORD.PRIS 15.572 KR)

14.000:-*
* Priset gäller vid köp av Sportsmanmodellerna | 570 | 570 EPS | 570 SP | Reg.form: Terräng eller traktor. I paketet 
ingår: Vinsch 3500HD med autostopp • Lastrack stål fram och bak • Bukskydd Iron Baltic •  Handtagsskydd svart 
•  Frontbåge. (Eventuell monteringskostnad kan tillkomma) Gäller 1 mars t.om. 30 april 2018 och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

WWW.POLARISSVERIGE.COM

*Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma.

SPORTSMAN 570 SP EPS

94.875:- *
PRIS FRÅN

RANGER XP 900 EPSSPORTSMAN 570 6X6 EPS

181.125:- *149.875:- *
PRIS FRÅNPRIS FRÅN

GENERAL 1000 EPS DELUXE

231.125:- *
PRIS FRÅN

CHALLENGE ACCEPTED!

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

LAGERMASKIN FÖR 
SNABB LEVERANS!

POLARIS 570 EPS
68 900 KR  

PRIS EXKL. MOMS

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

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

Vill du jobba som skogsansvarig på 
Dalslands Sparbank?

Jord & skog
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ARION 630 CIS+ ger dig komfort i världsklass.

Det ska vara bekvämt att köra traktor och CLAAS nya ARION 600-serie är 
verkligen genomtänkt. Förarhytten är helt isolerad från chassit med fyra 
fjädringspunkter så att vibrationer aldrig når fram till dig som förare. Med 
PROACTIV framaxelfjädring är traktorn stabil och säker och du kan styra all 
hydraulik genom armstödet, precis på den knappen du önskar. Det ska 
vara enkelt att köra CLAAS. Frontlyften får du på köpet. 
Du får helt enkelt mycket traktor för pengarna.

Garantin Maxicare ingår, 5 år (eller 5 000 timmar) utan åldersavdrag.

KAMPANJPRIS FRÅN 835 000 + MOMS*

Nuntorp 324 
464 63  Brålanda 
Telefon: 0521-315 90 
Säljare Lennart Eriksson +46 72 748 70 93

* Traktorn på bilden kan vara extrautrustad

Fritt liv ger råvara för stjärnkockar

Ullgrissuggor och deras kultingar smaskar frukost tillsammans.

Ola Landin med en vädurskaninunge. Kaninkött upplever en renässans i 
Sverige och Maria Ekholm har nyligen givit ut en kaninkokbok.

Blå vaktelägg, en av gårdens stoltheter.

Maria Ekholm och Ola 
Landin driver Blekslättens 
Gård i Frändefors. Här 
produceras förstklassigt 
gris- och fågelkött, samt 
kaninkött som blir allt 
populärare på fina res-
tauranger. Råvarorna från 
gården leveras till ett fler-
tal gourmetrestauranger i 
Stockholm och Göteborg.

På Blekslättens Gård går 
ankor, höns och vaktlar fritt. 
Grisarna, mangalitza (ullgri-
sar) och linderödsgrisar, går 
uppdelade i grupper i stora 
hagar. De går ute året runt 
och varje grupp har ett hus att 
ta skydd i när det behövs.

Grisar lever gott
Galten Linus, en mangalitza-

ungar som är rena sötchock-
enatt titta på.

Leveranser till staden
Det sjuder av liv en novem-
berdag på Blekslättens Gård. 
Det är höstlov och bara hus-
bonden är hemma, resten av 
familjen, sambon Maria Ek-
holm och barnen Rakel och 
Vincent, är i Stockholm och 
levererar sina högklassiga 
råvaror till ett flertal restau-
ranger med kvalitet som 
signum. 

En av dem är stjärnrestau-
rangen Volt på Östermalm, 
utmärkt av både Guide Mi-
chelin och White Guide. 

Sju utmärkelser
Inte mindre än sju gånger har 
Blekslättens gård fått utmär-
kelsen Exceptionell Råvara, 
ett projekt som startades 2011 
för att utveckla exceptionella 
råvaror i Sverige. 

Cirka 20 av landets bästa 
kockar och ett fyrtiotal produ-
center är med i projektet som 
stöttas av Axfoundation, LRF, 
Jordbruksverket, Martin & 
Servera och Svenskt Kött. 

Kockarna utbyter kun-
skap, bedömer råvaror och 
ger feedback till producen-
terna. Producenterna samar-
betar och delar erfarenheter 
sinsemellan. Allt för att öka 
utbudet av exceptionellt bra 
råvaror av olika slag. 

Fritt liv ger smak
Blekslätten har fått högsta 
betyg för sin Svensk Blå 
Anka, en lantras som är an-
passad för att gå fritt utom-
hus, för pärlhönsen, den in-
diska stirdshönen och för 
sina mangalitzagrisar som 
har mycket fett insprängt i 
musklerna vilket gör köttet 
mycket smakrikt. 

Alla grisarna går ute året 
runt och växer långsammare 
än dagens mer industriellt 
uppfödda grisar. 

Den grå kaninen, en avelshane, gosar med sin senaste kärlek.

I hönshuset trivs både pärlhöns, vaktlar och höns. Dörren står öppen så 
de kan gå ut och in som de vill.

Maria Ekholm med sonen Vincent vid grisarnas bergshage.

gris med österrikiskt påbrå 
bökar i gyttjan efter att ha ätit 
frukost med ett gäng suggor 
och smågrisar. Han ser ut att 
stortrivas med livet.

– Hans uppgift är att till-
föra friskt blod i ullgrisarna 
som är ganska inavlade i 
Sverige, berättar Ola.

Kaniner skuttar runt i sina 
burar, en del har halvstora 

– Ullgrisen slaktas vid tolv 
månaders ålder, en kors-
ningsgris är klar efter nio 
månader och får fler kul-

tingar, vilket också är en 
fördel, berättar Ola.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jord & skog
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Brålanda • Frändefors

Höstlovskul i Gestad
Tisdagen den 30 oktober 
var det höstlovskul i Ge-
stad bygdegård, där det 
var filmvisning på stora 
duken. 
Filmen Sing visades och var 
en mycket populär film bland 
publiken, såväl vuxna och 

barn. Det kom cirka 45 barn 
och 35 vuxna. 

I Alvas Café såldes godis 
och korv, två nyheter för i år 
var toast och kladdkaka, 
även detta gillades starkt.

Det hölls även en tävling 
för bästa utklädnad, där man 

kunde hitta många hemska 
spöken, vampyrer och må-
lade pumpor. 

I det stora hela en mycket 
lyckad kväll. 

Alma Håkansson

Många som kom till ”Höstlovskul” klädde ut sig till Halloweentema.

Förgyllde trivselkvällen

Alban Faust bjöd på svensk folkmusik och egen musik under trivselkväl-
len i Gestad Bygdegård. Här med en egentillverkad svensk säckpipa.

Som utlovat blev det en 
trivsam afton i Gestad 
bygdegård i torsdags när 
Alban Faust berättade om 
några spelmän från 1840 
och framåt. Han spelade 
deras låtar och sjöng om 
vikten att värna om demo-
kratin. 
Programmet ingick i Väners-
borgs kommuns kultur-
vecka. Alban Faust, Ör, 
bygger svenska säckpipor 
och nyckelharpor. Publikens 
frågor om säckpipan ledde 
till en liten lektion om den-
samma.

Albans läromästare, riks-
spelmannen Einar Hansan-
der, Vänersborg, har gett ut 
en bok om folkmusiker i 
östra delen av Dalsland.

Spelmän från Gestad var 
Johan Herman Björndahl, 
”Höketorparn” August An-
dersson och Anders Daniels-
son. Alban spelade en polska 
efter ”Höketorparn”. Flera 
av grinstadspelmännen Jo-
nas Åberg och Jonas 
Gunthers polskor spelades. 

Några egna låtar framförde 
Alban på gitarr.

1952 fick Dalsland sin 
första riksspelman, Bertil 
Andersson, Grinstad.

Sedan 2009 är Alban Faust 
Dalslands riksspelman, 
nummer sju och troligen den 
första utlandsfödde.

En sång med allvarligt 
budskap sjöng Alban, ”Du är 
det finaste i världen – fram-
tiden är ditt ansvar”. 

– Vid varje spelning säger 
jag att vi lever i en besvärlig 
tid. Krafter överallt i världen 
vill ta ifrån oss vår frihet. 
Odemokratiska krafter, så 
var vaksamma, vädjade Al-
ban Faust.

Bygdegårdsföreningen 
och centerkvinnorna arrang-
erade kvällen. Soppan och 
kaffet avnjöts under trevligt 
prat.

Marianne Karlsson

PRO firade 60-årsjubileum

Gun-Britt Gustafsson ledde PRO-kören och kompade på gitarr.

Kerstin Ryhr fick ta emot en utmärkelse för sitt arbete för PRO av ord-
förande Lennart Israelsson.

Tommy W Johansson tog också till 
orda under jubileumskvällen.

Ny vd för Mellbo
Förra lördagen, 27 okto-
ber, firade PRO Mellerud 
60-årsjubileum på Kultur-
bruket på Dal.
Festligheterna inleddes re-
dan på eftermiddagen med 
mingel i entréhallen innan 
det var dags för middag i 
Rådarestaurangen.

På kvällen underhöll Jim-
sons orkester och PRO-kören 
i Sparbankssalongen Jim-
sons i flera omgångar, bland 
annat en gång med Lars Stam 
som gästande Elvis Presley, 
till publikens jubel. 

PRO-kören sjöng många 
härliga låtar under ledning av 
Gun-Britt Gustafsson som 
kompade på gitarr. Sören 
Blom spelade bas och konfe-
rencieren Anders Ljungqvist 
höll takten på slagverk. ”Jag 
älskar dig på tusen goda 
grunder” och andra kända 
sånger som fått svensk text 
framfördes och så den under-
bara ”Fragancia” av Evert 
Taube.

PRO:s ordförande Lennart 
Israelsson höll ett tal som 
innehöll en kort historisk 
tillbakablick och lyfte fram 
ATP-valet på 1950-talet som 

Anders Ljungqvist var kon-
ferencier och tar här ett 
snack med självaste Elvis, 
alias Lars Stam i bandet 
Jimsons.

gjorde att pensionärerna slöt 
sig samman. 

– Gärna medalj, men först 
en rejäl pension, sade Len-
nart Israelsson och citerade 
därmed dåvarande statsmi-
nistern Tage Erlander.

Israelsson framhöll också 
att det finns andra anled-
ningar för pensionärer att gå 
samman, socialt ungänge 
och sysselsättning är nog så 
viktigt.

– Vår lokal har gjort fler 
aktiviteter möjliga. Den har 
blivit en viktig knutpunkt för 
våra medlemmar, sade Len-
nart Israelsson.

Även kommunstyrelsens 
ordförande Tommy W Jo-
hansson (S) talade och på-
minde bland annat om att 
Sveriges 2,5 miljoner pensi-
onärer är en politisk makt.

Även Stig Larsson, ordfö-
rande i den andra pensionärs-
föreningen SPF, fanns bland 
talarna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Den 11 januari blir Erik 
Josefsson från Bengts-
fors ny vd för Melleruds 
Bostäder.
Erik är utbildad ekonom och 
systemvetare. Han har drivit 
ett bygg- och fastighetsföre-
tag, jobbat med kommunala 
bolag i Bengtsfors, framfö-
rallt med bolagsredovisning.

 Erik har även i 3,5 år varit 
projektanställd hos Crister 
Blüme på Camp Dalsland för 
att utveckla verksamheten. 

Sedan 2016 jobbar han på 
ekonomienheten i Melleruds 
kommun som controller. 

– Jag trivs jättebra. Ekono-
mienheten i Mellerud fung-
erar utmärkt och är en förbild 
bland dalslandskommuner-
na. Vi har en väldigt bra chef 
i Björn Lindqvist. Han har 
framförhållning och är bra på 
att delegera ansvar, så vi får 
möjlighet att fokusera på 
våra uppgifter. Det har varit 
väldigt lärorikt att arbeta där, 
säger Erik.

Han tycker att jobba kom-
munalt är en spännande ut-
maning då det gäller att leve-
rera så bra tjänster som 
möjligt till kommuninnevå-
narna utifrån givna ekono-

miska ramar. I det privata 
näringslivet ligger fokus mer 
på tillväxt och att generera 
vinster.

– När jag blev tillfrågad 
om tjänsten som vd för 
Mellbo kunde jag inte låta bli 
att anta utmaningen. Jag gil-
lar ledarrollen, säger Erik 
som bland annat varit styrke-
ledare för Räddningstjänsten 
i Bengtsfors i sju år.

– Detta är nästa steg i yr-
keslivet för mig. Det är en 
intressant bransch. Jag gillar 
energi och hållbarhet och hur 
man kan utveckla den biten. 
Mellbo har en spännande 
framtid i Mellerud, tillägger 
han.

Förutom arbetet är sport i 
många former en viktig del i 
livet för Erik Josefsson. Fot-
boll, hockey, paddling, cyk-
ling och simning har han 
ägnat sig åt. I somras deltog 
han i Dalsland Swimrun till-
sammans med sin tvilling-
bror och många av veckans 
dagar är fyllda av sportakti-
viteter tillsammans med fa-
miljens två barn.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ekonomen och systemvetaren Erik Josefsson blir ny vd för Melleruds 
Bostäder den 11 januari 2019.



MELLERUDS NYHETER14 ONSDAG 7 NOVEMBER 2018

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD - BÄCKEFORS

Melleruds Nyheters tema  kommer att 

handla om det som händer inom näringslivet 

i Brålanda, Mellerud och Bäckefors 

Passa på att marknadsföra er i temat 

Näringsliv Brålanda – Mellerud – Bäckefors 

Annonsbokning: Senast 15 november 

Utgivningsdag: 21 november

Boka din annons hos 
Christina Svensson Callh  

eller Marie Robertsson

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 

marie@mellerudsnyheter.se 

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Storgatan 20, 464 30, Mellerud. Tel 0530-125 40
www.mellerudsnyheter.se

Bränsleförbr. bl. körning 5,7-6,3 l/100 km. CO2 129-143 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genom-
rostning. *Rekommenderat lanseringspris. Varje återförsäljare äger rätt att sätta sitt eget pris. Gäller order tecknade t. o. m. 31/12 2018 och kan ej kom-
bineras med andra rabatter eller erbj. **Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/11 2018. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil 
under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ord. 
uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran 
ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

 Äntligen på väg!
 NYA SUZUKI 
 VITARA 4x4

LANSERINGSPRIS 
FRÅN 

  199.900:-*
ORD. CIRKAPRIS  
FRÅN 214.900:-

PRIVATLEASA  
NYA VITARA FRÅN

2.495:-
PER MÅNAD**
INKL. SERVICE

Sapphultsgatan 6 – 8, Mellerud 
0530-72 40 08. Mån – fre 9 –18, 
lör 10 –14. www.roybil.se

Premiäröppet 10 –11 november, lör 10 –14, sön 11 –14 
VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR!

Lättnad när Frykens 
trä räddats

Åke Larsson, närmast kameran, har arbetat på Frykens trä i 38 år. Alexander Henriksson, mitten, började här 
2011. Längst bort syns stödassistent Lars Levin.

Christian Gerhäuser i full färd med att måla trälådor. Han trivs gott på 
Frykens Trä där han jobbat i tolv år.

Daglig verksamhet är en insats utifrån 
lagen om stöd och service (LSS) för 
personer med funktionsnedsättning.

Frykens trä förädlar och tillverkar 
träprodukter från stock till färdig pro-
dukt. I den egna sågen sågas stocken till 
lämplig dimension för att sedan använ-
das i verkstaden, där det tillverkas trä-
lådor trädgårdsbord och pallar. Man gör 
också paketeringsarbeten till lokala 
företag.

FAKTA

Socialnämnden har be-
slutat att spara en miljon 
kronor inom den dagliga 
verksamheten 2019. Fry-
kens trä var nedlägg-
ningshotat en tid, men på 
senaste sammanträdet 
beslutades att verksam-
heten med sju brukare och 
två stödassistenter ska få 
fortsätta som tidigare.
I den rymliga lokalen på 
Odengatan i Mellerud arbe-
tas det för fullt. Alla är fullt 
upptagna av sina arbetsupp-
gifter när stödassistenten 
Lars Levin tar emot.

– Vi fick beskedet i mån-
dags (se förra måndagen) och 
det var omtumlande och na-
turligtvis glädjande. Det var 
precis det vi ville höra. Vi har 
levt med ovissheten länge 
och det har varit både tungt 
och otryggt för alla. Flera av 
våra brukare har lätt för att 
bli ledsna och när människor 
kommit hit och frågat hur det 
går har detta kommit upp. 
Men människor bryr sig ju 
och det känns självklart bra. 
Vi har fått mycket stöd, säger 
Lars Levin.

Frida Olsson har varit här 
i 2,5 år. Hon stortrivs och är 
glad över beskedet.

– Det är jättebra! Det bästa 
som finns är att arbeta, för-
klarar hon.

Denna dagen har Frida 
fräst, packat plugg och pop-
nitar och för tillfället monte-
rade hon bussningar på 
gångjärnsförstärkare till 
Hellbergs Dörrar.

”Jag gör nytta här”
Henrik Berglund sitter vid 
bänken intill. Han har jobbat 
här i cirka 20 år och arbetet 
betyder otroligt mycket för 
honom.

– Man får jobba med det 
man tycker om. Jag gör nytta 
här, understryker Henrik.

För tillfället skruvar han 
infästningsjärn till dörrar. 
Allra mest tycker Henrik om 
att jobba med obehandlade 
delar, så han får olja och 
smuts på händerna. Henrik 
brister ut i ett stort smittande 
leende när Lars berättar detta.

Lars förklarar att brukarna 
på Fryken har högst närvaro 
av alla dagliga verksamheter 
i kommunen.

– Här är alla delaktiga i 
arbetet. Framförhållning är 
alltid a och o, men här har vi 
lite extra framförhållning så 
vi slipper stress. Vi har alltid 
producerat såpass att vi har 
pallar på lager. Därför kan vi 
styra jobbet som vi vill, om 
vi till exempel vill göra nå-
gon aktivitet, till exempel 
grillning i Sunnanå, berättar 
Lars.

Personal och brukare kom-
mer varandra mycket nära. 
På Frykens trä arbetar förut-
om Lars även Ulrika Alfreds-
son som stödassistent. För 
tillfället finns här sju brukare. 

– Vi har haft mellan tio-
tolv brukare tidigare, men 
genom naturliga avgångar 
och flyttningar har antalet 
minskat, säger Lars.

Enorm personlig resa
Alexander Henriksson, som 
började på Fryken 2011, har 
gjort en enorm personlig 
resa. När han kom hit var han 
mycket blyg och pratade inte 
särskilt mycket. Idag är 
Alexander helt annorlunda.

– Jag håller på att ta kör-
kort! Jag har vuxit som per-
son sedan jag började här. Jag 
gör olika slags arbeten och 
tycker om att fixa med trä. 
Det var jobbigt för oss när vi 
inte visste något, men nu när 
vi fick beskedet att vi får vara 
kvar blev vi gladare igen, 
säger Alexander nöjt.

Dagen när tidningen är på 
besök fyller Alexander 33 år. 

Naturligtvis vankas det tårta 
och sång i fikarummet. 

Christian Gerhäuser, med 
tolv år på Frykens trä, sitter 
och målar trälådor svarta. 
Han ler glatt när underteck-
nad vill fotografera honom.

– Jag trivs här, jag spikar, 
målar lådor och hjälper till att 
ta emot saker, upplyser han.

Christian är en glädjespri-
dare då han gillar att sjunga 
för sina arbetskamrater, gär-
na Vikingarnas texter som 
han minns ordagrant.

Bakgrunden
Ärendet återremitterades 
den 27 september för en eko-
nomisk analys över de sju 
verksamhetsdelarna inom 
daglig verksamhet och be-
skrivning hur bytet av daglig 
verksamhet blir ur brukarnas 
perspektiv.

24 oktober beslutade soci-
alnämnden att verksamheten 
vid Fryken återupptas och 
varslen om omplacering 
återkallas för de anställda på 
enheten. Detta för att klara de 
åtaganden man har gentemot 
brukare och kunder.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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KAMPANJVECKA
5-11 november

Passa på att fynda bland våra lagerbilar
från Volvo, Renault, och Dacia och få en iPad.

32Gb iPad WiFi

PÅ KÖPET

Erbjudandet gäller 5-11 november 2018 på nya och begagnade lagerbilar.

Du hittar öppettider 
och fler erbjudanden på 

www.brandtbil.se

FC Mellerud gör ett sista försök att nå toppen
FUTSAL 
FC Mellerud har sedan 2011 
varit Dalslands bästa lag i 
futsal. Förra året slutade 
man 1:a i division 1 Norra 
Götaland, men misslycka-
des i kvalet. Nu gör klub-
ben ett sista försök att ta 
sig till futsalens finrum.
– Det känns som att detta blir 
sista säsongen, tyvärr har vi 
inte de ekonomiska resur-
serna att fortsätta i division 
1. Vi får inte någon hjälp där, 
så då är det tufft. Det har 
varit tufft inför i år också, 
men tack vare att vi vann 
några turneringar förra året 
har det räddat vår ekonomi, 

FC MELLERUD
Bildad: 2011
Senaste merit: Vann division 1 
Norra Götaland
Aktuellt: Serriepremiär mot 
Kungshamns IF Sotenäs på lördag 
i Rådahallen
Mål: Att vinna division 1, 
kvalet och spela i SFL säsongen 
2019/2020

Lagkapten Simon Schullström skadade sig i sista turneringen innan 
seriepremiären, som är nu på lördag. Lagets kanske viktigaste spelare 
kommer vara saknad, men frågan är hur snabbt han kan komma tillbaka. 
Foto: Marcus Ek.

Lennart ”Kral” tar över Melleruds IF

spännande lag. Men samti-
digt är det mycket jobb att 
göra med försvarsspelet, 
men Peter (Jonasson) har 
gjort det bra under sina år 
med Mellerud, säger Len-
nart, som berättar om varför 

han väljer att lämna division 
1-laget Karlstad.

Det är blandade känslor att 
lämna Karlstad, jag skall 
träna laget november ut. Men 
det är på grund av min soci-
ala situation som jag lämnar. 

Mina föräldrar är inte bra och 
med långa resor med Karl-
stad i division 1 Norra, så 
funkar det inte.

Familjen är viktig och 
Mellerud passar väldigt bra 
just nu, men det blir inte att 

ligga på soffan för det, berät-
tar tränaren.

Hur staben kring ”Kral” 
kommer se ut är ännu inte 
klart.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lennart Andersson, mer känd som 
”Kral” blir Melleruds IF nya tränare 
och efterträder Peter Jonasson. 
”Kral” kommer senast från Karl-
stad BK och en serieseger i division 
2. Foto: Andreas Asp.

Nils-Gösta Olsson har äntligen fått Lennart ”Kral” Andersson till Mellerud efter flertalet försök genom åren. Nu skall den meriterade tränaren leda 
Mellerud och försöka ta laget till toppen. Foto: Andreas Asp.

SPORT

FOTBOLL 
I torsdags blev det helt 
klart, Lennart ”Kral” 
Andersson tar över som 
huvudtränare i Melleruds 
IF efter Peter Jonasson. 
Division 3-klubben får 
därmed en mycket me-
riterad tränare som för 
drygt en vecka sedan tog 
Karlstad BK till division 1.
Peter Jonasson kom överens 
med Melleruds IF redan i 
somras att hans tvåårskon-
trakt skulle brytas, trots att 
nästan halva säsongen åter-
stod.

Efter att sista matchen spe-
lats denna säsong, meddelade 
han spelartruppen att han 

Skärhamn vet man lite om. 
Men de andra har man dålig 
koll på, berättar Gashi.

”Måste vinna”
För att Mellerud ska kunna ta 
sig till Svenska Futsalligan, 
är det, precis som förra året, 
förstaplatsen som gäller. 
Därefter får man kvala sig till 
en plats i SFL. Förra året 
misslyckades man, men må-
let är precis samma som 
förra året.

– Det är självklart vårt mål, 
vi vill vara med uppe i topp-
skiktet och då måste man 
vinna, berättar Gashi.

Samma trupp
Spelartruppen är densamma 
som förra säsongen. Dock 
har man precis fått ett tungt 
bakslag, då lagkapten Simon 
Schullström skadade sig i en 
turnering under uppladd-
ningen inför seriepremiären 
på lördag.

– Alla är kvar, så det känns 

bra, men frågan är om Simon 
kommer att spela något efter 
sin skada. Alla spelare är lika 
viktiga, varje spelare fyller 
en funktion. Det finns ingen 
dålig, ska vi vara i toppen så 

måste varje spelare vara del-
aktig, säger Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

lämnar sitt uppdrag efter tre 
säsonger. Med honom läm-
nar också assisterande trä-
narna Rikard Westman och 
Claes-Göran ”Emma” Ema-
nuelsson. 

Tränat landslag
Det är inte vilken tränare som 
helst som tar över efter Peter 
Jonasson. Lennart ”Kral” har 
precis tagit Karlstad BK till 
division 1 och innan dess har 
han tränat Sierra Leones 
landslag, som kvalade till 
VM i Brasilien 2014. Men 
också anrika IK Brage i Su-
perettan och de mer lokala 
klubbarna Vänersborgs IF, 
FC Trollhättan och Säffle FF.

Nils-Gösta Olsson, som 
skött förhandlingarna, är 
väldigt nöjd med den nya 
tränaren.

– Vi har jagat honom tidi-
gare, så det känns jättekul att 
kunna knyta honom till oss. 
Vi hoppas och tror att han 
skall kunna utveckla dessa 
unga spelare. Han känner 
själv att detta unga lag känns 
spännande. Vi har förhopp-
ningar på att det ska bli bra.

”Spännande lag”
Jag har inte sett någon match 
i år med Mellerud, men jag 
vet att det är ett ungt och 

berättar Valon Gashi, grun-
dare och huvudansvarig i 
klubben.

Bättre lottning
Inför i år slipper man resor 
till Eskilstuna, Västerås och 
Örebro som laget hade förra 
året när Mellerud spelade i 
division 1 Norra Götaland. I 

år har laget blivit lottat i den 
mer lokala serien, Nord-
västra Götaland, där bland 
annat Färgelanda IF och 
Uddevalla-laget FC Diaspo-
ra finns.

– Det är skönt med kortare 
resor, men jag har inte så bra 
koll på de andra lagen. Fär-
gelanda känner man till och 

Florijan Fejzulovic var ett fråge-
tecken inför säsongen, men nu har 
det rätats ut. Han kommer repre-
sentera FC Mellerud mot lag som 
Färgelanda IF, Skärhamns IK och 
FC Komarken. Foto: Marcus Ek.
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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 

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

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

Leg. Fysioterapeut | Manuell Terapeut

0530 - 77 44 80

Valentijn Schneider

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

 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

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

PRO Mellerud: After Noon 
Tea kl. 17 PRO-lokalen. Val-
fri klädsel.

FÖRENINGSNYTT

118 personer gick höstens 
sista promenad. Rätt rad: 1 
1 Italien. 2 X Mygga. 3 2 
Golf. 4 X Hornsimpa. 5 2 
Selma Lagerlöf. 6  1 Rickard 
Dybeck. 7 1 Pepsin. 8 1 So-
krares. 9 X Fritjof Nansen. 
10 1 Persilja. 11 1 Mykologi. 
12 2 Engelbrektupproret. 
Barnfrågor: 1 2 Jag älskar 
dig. 2 1 Lönneberga. 3 2 

Månen. 4 1 Rött och gult. 5 
2 Giraff. 6 X Bohuslän. 7 2 
Hösten. 8 2 Donkey. 9 X  Var-
gar. 10 2 Mexico. 11 X 12 st. 
12 2 Byxor. Utslagsfråga: 
211 skruvar. Vinnare: 1 Su-
sanne Törnros-Rodén. 2 Ca-
rina Ohlsson. 3 Hans Ohls-
son.  Extra vinnare: Karin 
Emanuelsson, Eva Åker-
stedt, Peter Vernersson, Gö-

ran Andreasson. Barnvin-
nare: Ellen Wallentin, Viktor 
Elofsson, Alicia Antonsson, 
Elise Wallentin, Wilhelm 
Andersson.
OK Kroppefjäll tackar delta-
gare och funktionärer för 
höstens promenader och 
välkomna till våren!

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 4/11

Kiosk till Sörbyvallens konstgräs
FOTBOLL 
Den färska konstgräspla-
nen i Brålanda har haft det 
mesta, förutom en kiosk. 
Men det har nu Brålandas 
arenagrupp sett till att 
lösa, till föreningens stora 
glädje.
Brålanda IF har tillsatt en 
arenagrupp för att göra det 
där extra i föreningen och 
runt Sörbyvallen. Gruppen 
består av en energisk duo i 
Stefan Lindqvist och Bengt 
Lidré.

– Vänersborgs kommun 
står för underhåll av fotbolls-
planerna, men ska det till 
något extra, såsom vertikal-
klippning, då är det arena-
gruppen som kliver in, berät-
tar Stefan.

– Det läggs inte så mycket 
fokus här i Brålanda, men 
genom denna gruppen kan vi 
få lite påtryckningsmedel. Vi 
har lite kontakter i kommu-
nen och har möjlighet att 
göra saker för föreningens 
bästa, berättar han.

Det första arenagruppen 

fixat åt klubben är en kiosk 
till konstgräsplanen, som 
invigdes i förra veckan. 

– Vi hade ett internt över-
lämnande inom föreningen 
före matchstart i kvalmat-
chen mot Svane, säger Ste-
fan. 

Kiosken kommer att an-
vändas av både Brålandas 
A-lag och ungdomslag samt 
damlaget Åsebro/Brålanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålandas nya kiosk på Sörbyvallens konstgräs har byggts av föreningens arenagrupp, bestående av Stefan 
Lindqvist och Bengt Lidré. Foto: Privat

Från sjuksängen till uppflyttning
FOTBOLL 
I våras drabbades 22-åri-
ge Johan Svensson av 
svåra bröstsmärtor och 
låg länge på sjukhus, att 
spela fotboll igen såg ut 
att vara uteslutet. Men 
lagkaptenen i Brålanda IF 
är idag friskförklarad och 
var högst delaktig i att ta 
upp laget i division 4. 
Det har varit en tuff säsong 
för Johan Svensson. I våras 
var det ingen självklarhet att 
han skulle kunna spela fot-
boll igen. 

– Jag föll plötsligt ihop på 
en träning i april med fruk-
tansvärda smärtor i bröstet. 

Grabbarna tillkallade ambu-
lans och det var full fart ner 
till Näl. Tobias (Svensson), 
min bror, åkte med i ambu-
lansen. Jag var helt utslagen 
och orkade inte göra någon-
ting, berättar Johan.

– Pappa hämtade mig så 
jag fick tillbringa en vecka i 
Växjö hos mamma och pap-
pa. Trycket över bröstet gick 
inte över, så jag fick åka in 
igen. Det blev många prov-
tagningar och EKG-tester, 
mitt EKG var inte helt som 
det skulle, berättar Johan 
som efter några veckor kände 
sig bättre.

– Jag missade de två första 
matcherna i serien. Sedan 

Johan Svensson, på läktarplats i seriepremiär mot Håfreströms IF, kort 
efter hans bröstsmärtor. Foto: Tobias Coster.

inför sista matchen innan 
sommaruppehållet, mot 
Mellerud, då kom det tillba-
ka, berättar 22-åringen, född 
och uppvuxen i Brålanda.

– Det var väldigt jobbigt att 
få det bakslaget, då jag 
trodde att det var mer eller 
mindre bra igen, men jag 
vilade mig under sommaren 
och på hösten kändes det 
bättre, säger Johan.

Ovisshet
Idag är han friskförklarad av 
läkarna, men ovissheten, vad 
som orsakade bröstsmärtor-
na är påtaglig.

– Det känns såklart lite 
olustigt. Men jag har litat på 
sjukvården, och nu känner 
jag mig bra igen. Men det är 
klart att man tänker två 
gånger innan man spelar med 
till exempel en förkylning, 
som är ett alternativ till orsa-
ken. Det har varit en fruk-
tansvärt jobbig resa, säger 
Johan.

Trots motgångarna har 
Johan fått med sig mycket 
viktig som stärkt honom, 
något som han kommer bära 
hela livet.

– När man råkar ut för en 
sådan här sak, så sätts verk-
ligen saker och ting i per-
spektiv. Man blir lite mer 
medveten om vad som är 

viktigt här i livet, hur kly-
schigt det än låter. Jobbigt att 
vara så maktlös, men stödet 
jag har fått från nära och kära 
var och är helt otroligt. Kom-
mer ihåg alla de samtal, fina 
meddelanden, alla besök, det 
bar mig otroligt mycket un-
der en lång tid. Sedan har 
Gud och min familj varit med 
mig och hjälpt mig otroligt 
mycket under hela den här 
perioden, berättar Johan, 
som fick ett lyckligt avslut på 
fotbollssäsongen, som hade 
kunnat ta slut där i april.

– Att ta steget upp är stort, 
och att få äran att bära kap-
tensbindeln är något jag är 
otroligt stolt över. Jag har 
väldigt mycket kärlek till 
grabbarna i laget och vi har 
blivit lite som en andra fa-
milj. Att efter det jag varit 
med om få ta klivet upp i 
division 4, och att göra det 
som kapten, det gör allt slit 
och smärta värt det, berättar 
Johan Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

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

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

BILSERVICE

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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

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

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 Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.45 - 10 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. 45 – 10 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Matmagasinet
10.25 Maträddarna
11.25 Kaffe att ta med
11.40 Alla för en
12.40 Det sitter i väggarna
13.40 Statsministrarna
14.40 Matiné: A Late Quartet
16.25 Drömyrke: veterinär
16.55 Strömsö, Jag ringer pappa
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, 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, Rapport
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Dilan och Moa
00.10 Ord mot ord
01.00 Det sitter i väggarna
02.00	 Dox:	Banken	som	fick	
 skulden
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
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 Eallisilbbat - guldkorn från 
 marknaden
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 Plus
00.35 Engelska Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Jakttid
02.40	 Östersjöfinnarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Islands fängslande 
 historia
17.30 Ditt förutbestämda liv
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.00 Kvinnor på hög höjd
20.00 Mellan Indien och Pakistan
21.00 Språknyheterna
21.30 Min passion för hjärnan
22.25 En bättre man
23.25 Djurvärldens kriminella

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Grotescos sju mästerverk
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 Falsk identitet
23.55 Billions
00.50 Korrespondenterna
01.20 Babel
02.20 Branden - syntolkat
02.50	 Springfloden	-	syntolkat
03.35 Drömyrke: veterinär

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
16.50 Renées brygga
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Fixer upper, Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Sthlm rekviem
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

05.10 American dad
05.30 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 Smpsons
20.00 Face off
21.00 White House down
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Scrubs
03.25 2 1/2 män
03.50 Brooklyn nine nine
04.15 Family guy

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Drömyrke: veterinär
10.55 Tjejer gör lumpen
11.25 Sverige!
11.55 Vår tid är nu
12.55 Uppdrag granskning
13.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
14.00 Sarah's sound of musicals
14.30 Världens sämsta indier
15.00 Morran och Tobias
15.20 Hallå! Magnus Uggla show
16.55 Under klubban
17.25 Jag ringer pappa
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Maträddarna, Superungar
22.00 Opinion live
22.45 Stacey Dooley, Rapport
23.50 Vår tid är nu
00.50 Branden
01.20 Statsministrarna
02.20 Uppdrag granskning
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.0014.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens frågestund
15.15-16.15 Forum
16.00 Rapport
16.15 Eallisilbbat - guldkorn från 
 marknaden
16.45 Hemma hos arkitekten
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Karjala Tourna-
 ment Tjeckien-Sverige
20.00 Jan Johansson - en liten 
	 film	om	en	stor	konstnär
20.30 Flygkatastrofen 1964
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ida, 23.35 Babel
00.35 Naturens hemligheter
01.05 Eallisilbbat - guldkorn från 
 marknaden
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Språknyheterna
17.30 Omöjlig ingenjörs-
 konst
18.15 Till fots över Kaukasus
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 3 x Kennedy: Bobby 
 Kennedys framtidsdröm
21.00 Studio natur
21.30 Djurvärldens kriminella
22.25 Så smart är elefanten
23.15 En bättre man

20.00 Ishockey: Karjala Tournament
 Tjeckien-Sverige
20.45 Maträddarna - tecken-
 språkstolkat
21.45 Hallå! Magnus Uggla show
23.20 Tjejer gör lumpen
23.50 Matmagasinet
00.20 Studio Sápmi
00.50 Vad hände sen?
01.20 Branden - teckenspråkstolkat
01.50 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
02.50 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat

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, Keno
19.00 Nyheterna, 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: Special 
 victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Fixer upper

05.05 American dad
05.30 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 Face off
21.00 Lucy
22.50 Simpsons
23.50 Family guy
00.50 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 Maträddarna
10.55 Under klubban
11.25 Au pair i Kanada
11.50 Salongen - tävlings-
 programmet
12.35 Superungar
13.35 Det sitter i väggarna
14.35 Opinion live, Vem vet mest?
16.05 Enkel resa till Korfu
16.55 Jan Johansson - en liten 
	 film	om	en	stor	konstnär
17.25 Jag ringer pappa
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Alla för en, Skavlan
22.00 Seriestart: Scott & Bailey
22.45 Morran och Tobias
23.10 Rapport
23.15 The Graham Norton show
00.05	 Första	dejten,	Springfloden
01.50 Maträddarna
02.50 Jan Johansson - en liten 
	 film	om	en	stor	konstnär
04.20 Sverige idag
04.50 Go'kväll

08.30 Tolv ting om Finland
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
19.30 Förväxlingen
20.00 Curiosity and control
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Höstsonaten
23.25 Berlin - under samma 
 himmel
00.15 Engelska Antikrundan
01.15 Hundraårskåken
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vloggarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Fågelskådare på 
 Utsira
17.15 Islands fängslande historia
17.40 Min passion för hjärnan
18.40 Jakten på Norge
19.30 Livsviktiga lösningar
20.00 Från is till eld
21.00 Det vilda Brasilien
21.50 Nationalskattens hemligheter
22.30 Ditt förutbestämda liv
23.15 Monsunen
00.10	 Lagom	mycket	finsk

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Maträddarna - syntolkat
22.00 Det sitter i väggarna 
 - syntolkat
23.00 Stacey Dooley: Sexbrotts-
 lingarnas öde
00.00 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Au pair i Kanada
02.00 Nattsändningar

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
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00	 X-files
22.00 Predators
00.10 Simpsons
01.10 Family guy
02.10 American dad
03.00 Scrubs
03.45 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
16.50 Renées brygga
17.50 V75-klubben
17.55 Bachelor - kom ikapp
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
20.00	 Idol	2018
21.30 Mumbo jumbo
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25	 Idol	2018	–	resultatshow
22.45 Idol extra
23.10 Ben-Hur
01.40 Shaft
03.40 Cuban fury

06.20 Drömyrke: veterinär
06.50 Opinion live
07.35 Uppdrag granskning
08.35 Statsministrarna
09.35 Go'kväll
10.20 Allt för Sverige
11.20 Sarah's sound of musicals
11.50 Ishockey: Karjala Tourna-
 ment Sverige-Ryssland
14.35 Dilan och Moa
14.55 Skavlan
15.55 Enkel resa till Korfu
16.45 Vår tid är nu
17.45 Jag ringer pappa
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Lena PH show
21.30 Vanity Fair
22.20 Rapport
22.25 Lördagsbio: Promised land
00.10	 Nattfilm:	Cold	in	July
01.55 Skavlan
02.55 Sarah's sound of musicals
03.25 Sändningsuppehåll
04.20 Vem vet mest?

08.50 Vloggarna
09.20 Hundraårskåken
09.50	 Östersjöfinnarna
10.20 Plus
10.50 Engelska Antikrundan
11.20 Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Flygkatastrofen 1964
15.20 Jan Johansson
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur
17.10 Svenska dialektmysterier
17.40 Vi är lyckliga
18.00 Drömmarnas hantverk
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Ingmar Bergman - genom 
 koreografens öga
19.55 Kulturstudion
20.00 Höstsonaten - operasuccén
22.05 Kulturstudion
22.10 Falsk identitet
23.05 Hemma hos arkitekten
23.35 Korrespondenterna
00.05 Vad hände sen?
00.35 Helt historiskt
01.05 Tolv ting om Finland
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Slöjdreportage
15.10 Från is till eld
16.10 Nationalskattens hemlig- 
 heter
16.50 Studio natur
17.20 Det vilda Brasilien
18.10 Mellan Indien och Pakistan
19.10 Min passion för hjärnan
20.10 Seriestart: Mäktiga miljöer
21.00 Den lilla elefantens kamp
22.00 Historiens onda män
22.50 Dokument utifrån
23.50 Bobby Kennedys framtidsdröm
00.50 Islands fängslande historia

20.05 Dilan och Moa
20.25 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
21.10 Salongen - tävlingsprogrammet
21.55 The Graham Norton show
22.45 Ord mot ord, Skavlan
00.30 Tjejer gör lumpen
01.00 Första dejten - syntolkat
02.00 Sarah’s sound of musicals 
 - syntolkat

05.15 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.35 Amazing race
09.35 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.35 Ink master USA
11.35 NCIS: Los Angeles
14.30 Last man on earth
15.30 Cops
16.25 Nitro Circus: All Access
17.25 Now you see me: The 
 second act
20.00 Lethal weapon
21.00 The amazing Spider-Man 2
23.50 Mardi Gras: Spring break
01.40 Kill the messenger
03.30 Veni vidi vici
04.05 American dad
04.50 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life

05.45 Köket
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2018
13.00	 Idol	2018	–	resultatshow
13.25 Hela Sverige bakar
14.25 Biggest loser VIP
15.25 Blended
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10	 The	magnificent	seven
00.55 Mission: Impossible 2
03.30 Drillbit Taylor

Annonsbokning:  

Senast 15 november 

Utgivningsdag:  

21 november

Boka din  
annons hos 

Christina Svensson Callh  
eller Marie Robertsson

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 

marie@mellerudsnyheter.se 

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD 

- BÄCKEFORS
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Visning: Söndag 11/11 kl. 13.00-14.00

Visning: Torsdag 8/11 kl. 17.00-18.00

Ring för visning!

Mellerud / Bränna / Idalavägen 25
1½-planshus byggt 2017 som är ett ljust och charmigt hem med stora sällskapsytor. Här erbjuds ett naturnära och barnvänligt läge med  
bland annat skola, idrottsanläggning, akvedukten i Håverud och badsjöar i dess närhet. 5 rok. Boyta: 174 kvm. Tomtareal: 5 100 kvm.  
Pris: 2 390 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Oxgatan 11
På Erlandsrud hittar du denna renoverade enplansvilla, inredd källare och utmärkt planlösning. Lättskött och trevlig hörntomt samt en 
inglasad altan. 3 rok. Boyta: 102 kvm. Tomtareal: 1 096  kvm. Pris: 1 795 000:-

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 onsdag 7/11 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:-

Boka visning!

Boka visning!
Boka visning!

Visning lördag 17/11 kl. 11-12

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.05 Sverige!
05.35 Strömsö
06.05 Kari-Anne
06.35 Salongen - tävlingsprogrammet
07.20 Superungar, 08.20 Första dejten
09.20 Sverige!, 09.50 Alla för en
10.50 Lena PH show
12.20 Det sitter i väggarna
13.20 Matmagasinet
13.50 Maträddarna
14.50 Världens sämsta indier
15.20 Vem vet mest?
16.05 Jag ringer pappa
16.20 Ishockey: Karjala Tournament 
 Sverige-Finland
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt, 19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Andra åket
20.30 Seriestart: Alla hästar hemma
21.00	 Springfloden
21.45 Branden
22.15 Salongen - tävlingsprogrammet
23.00 Rapport
23.05 Au pair i Kanada
23.35 Scott & Bailey
00.20 Stacey Dooley: Sexbrottslingarnas öde
01.20 Superungar, 02.20 Alla för en
04.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Vinterliv
15.05 Jakten på Norge
15.55 Monsunen
16.45 Mellan Indien och Pakistan
17.45	 Dox:	Banken	som	fick	skulden
19.10 Seriestart: Metropoler bakom 
 kulisserna
20.10 Djurvärldens kriminella
21.00 Den gamle och storken
21.55 Mäktiga miljöer
22.45 Språknyheterna
23.15 En bättre man
00.15 Ditt förutbestämda liv
01.00	 Lagom	mycket	finsk

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Alla hästar hemma - syntolkat
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Branden - syntolkat
22.15 Sverige!
22.45 Vem vet mest?
23.30 Strömsö
00.00 Alla för en - syntolkat
01.00 Maträddarna - syntolkat
02.00 Det sitter i väggarna - syntolkat

08.40 Sverige idag
09.00 Drömmarnas hantverk
09.30 Svenska dialektmysterier
10.00 Gudstjänst
10.45	 Jan	Johansson	-	en	liten	film	om	
 en stor konstnär
11.15 Curiosity and control
12.15 Ingmar Bergman - genom 
 koreografens öga
13.05 Höstsonaten - operasuccén
15.15 Helt historiskt, Jag ringer pappa
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport, Sverige idag
16.15 Vinterliv, Kampen om kronan
16.30 Hemma hos arkitekten
17.00 ¡Habla ya!, Gordon & Penny
17.16	 Kortfilmsklubben	-	finska
17.25 El internado
18.00 Ishockey: Karjala Tournament 
 Sverige-Finland
19.00 Seriestart: Det vilda Nya Zeeland
19.50 Seriestart: Skånska hjortdjur
20.00 Babel, 21.00 Aktuellt, Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Gudstjänst, Jan Johansson
00.15 Flygkatastrofen 1964
00.45 Min tvillingbrors kamp för frihet
01.40 Tolv ting om Finland

05.40 Köket
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Bonde söker fru
14.25 Bytt är bytt
15.25 Kockarnas kamp
16.25 Drömmen om slottet
17.25 Mumbo jumbo
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Parlamentet
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Dödsängeln
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Gråzon
02.10 Brottsjournalen
03.10 Yves Saint Laurent

05.10 Cooper Barrett's guide to
  surviving life
05.35 Frasier
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.30 Last man on earth
09.30 Community
10.00 Cops
11.00 Simpsons
12.00 Son of Zorn
13.00 NCIS: Los Angeles
14.50 The amazing Spider-Man 2
17.35 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Will & Grace
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Swedish dicks
23.10 American dad
00.10	 X-files
01.10 Married
02.05 Will & Grace
02.55 American dad
03.40 Amazing race
04.25 Battle creek

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Under klubban
10.55 Sportspegeln
11.25 Au pair i Kanada
11.55 Salongen - tävlingsprogrammet
12.40 Maträddarna
13.40 Andra åket
14.10 Alla hästar hemma
14.40 Morran och Tobias
14.50 Matiné: Åsa-Nisse slår till
16.10 Kari-Anne
16.40 Seriestart: Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu
21.00 Första dejten
22.00 Ord mot ord
22.50 Dilan och Moa
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Snowpiercer
01.15 Vem vet mest?
02.00 Hemma igen
02.50 Au pair i Kanada

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.16	 Kortfilmsklubben	-	finska
08.25 El internado
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst, Skånska hjortdjur
17.10 Åtta årstider
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens undergång: Krigsslutet 1918
18.45 Kalla krigets fordon
18.55 Väglös bro
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen, Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, 21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt, Seriestart: Poddilainen
22.45 Röster från Australiens aboriginer
23.45 Agenda
00.30 Drömmarnas hantverk
01.00 Världens undergång: Krigsslutet 1918
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Motståndskraftiga städer
17.25 Från is till eld
18.25 Min passion för hjärnan
19.25 Det vilda Brasilien
20.15 Ditt förutbestämda liv
21.00 Det vilda Nya Zeeland
21.50 Islands fängslande historia
22.15 Livsviktiga lösningar
22.45 Den gamle och storken
23.35 Historiens onda män

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Kolsvart - syntolkat
22.15 Liv med autism - syntolkat
22.45 Superungar - syntolkat
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Agenda - teckenspråkstolkat
01.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
02.00 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
02.45 Sarah’s sound of musicals 
 - 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 Sveriges bästa
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Fotbollsgalan
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55	 Hawaii	five-0
02.50 MacGyver
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

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

05.00 Sverige idag
05.30 Kari-Anne
06.00 Morgonstudion
09.10 Första dejten, 10.10 Kari-Anne
10.40 Vägen till Fredspriset
10.55 PK-mannen
11.10 Liv med autism, Våga snacka
11.55 Fråga doktorn
12.40 Anslagstavlan
12.45 Skavlan
13.45 Vår tid är nu
14.45 Matiné: Hjärter knekt
16.10 Matmagasinet
16.40 Hemma igen
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 Det sitter i väggarna
21.00 Statsministrarna
22.00 Dox: Hatets vagga
23.35 Rapport, Vanity Fair
00.30 Första dejten, 01.30 Kari-Anne
02.00 Hemma igen
02.50 Världens sämsta indier
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Vinterliv
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Världens undergång: Krigsslutet 
18.45 Kalla krigets fordon
18.55 Leif och radioapparaterna
19.00 Hundra procent bonde
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.15	 Kortfilmsklubben	-	engelska
23.30 Curiosity and control
00.30 Svenska dialektmysterier
01.00 Världens undergång: Krigsslutet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 De glömda gruvorna
17.10 Det hemliga fjället
17.20 Den gamle och storken
18.10 Den lilla elefantens kamp
19.10 Livsviktiga lösningar
19.40 Studio natur, Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Köttätarens 
 dilemma
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.40 Från is till eld
23.40 3 x Kennedy: Bobby Kennedys 
 framtidsdröm

20.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
21.00 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.30 Branden - teckenspråkstolkat
00.00 Superungar - teckenspråkstolkat
01.00 Maträddarna - teckenspråkstolkat
02.00 Babel, Hundraårskåken
03.30 Drömyrke: veterinär

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 Sveriges bästa
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
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55	 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
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Tracers
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 Nattsändningar
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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:-

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,0–6,0 l/100 km, C02 103–140 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilarna på 
bilden är extrautrustade. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter  

Nu börjar prisracet.
Vi rensar lagret på Mercedes-Benz C-Klass med kanonerbjudanden.

 -18 Mercedes C 220d Sedan  349.900 kr.
 Aut, AMG Sky, Komfort pkt, Dragkrok, 
Panoramataklucka, Ord. pris 444.000 kr 

 -18 Mercedes C 220d Sedan  429.900 kr.
 4MATIC, Aut, AMG Sky, Komfort pkt, 
Premium pkt, Ord. pris 541.150 kr 

 -18 Mercedes C 220d Kombi  399.900 kr.
 4MATIC, Aut, AMG Line, Kombi pkt, 
Premium pkt, Ord. pris 509.750 kr 

 -18 Mercedes C 200 Kombi  349.900 kr.
 Aut, Avantgarde pkt, Kombi pkt, Premium 
pkt, infällbar dragkrok, Ord. pris 443.150 kr

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

Populär butik läggs ner

Stödassistent Clary Larsson tillsammans med Anna Hellström som ar-
betat på Wilja sedan starten för tio år sedan.

Socialnämnden har be-
slutat att avveckla den 
dagliga verksamheten på 
Lilla Butiken Wilja med 
lokal på Storgatan i Mel-
lerud. Driftsformerna 
vid Café Älvan och Café 
Rocket kommer att ses 
över. Dessutom ska en 
extern utredare rekryte-
ras för att genomlysa den 
dagliga verksamheten och 
analysera ekonomin.
Idag har Mellerud 45 brukare 
i daglig verksamhet. Daglig 
verksamhet har ett krav på 
sig att minska budgeten för 
2019 med en miljon kronor. 
Ärendet återremitterades av 
socialnämnden den 27 sep-
tember för en ekonomisk 
analys över de olika verk-
samheterna; Café Älvan, 
Café Rocket, Lilla Butiken 
Wilja, Servicegruppen, Tor-
net, Stallet och Frykens trä 
samt en beskrivning ur bru-
karnas perspektiv hur ett byte 
av daglig verksamhet går till.

Vid  socialnämndens möte 
den 24 oktober  yrkade ord-
föranden Michael Melby (S)
och Christine Andersson (S)
att nämnden beslutar att 

kommunstyrelsen utreder 
hur Fryken kan utvecklas för 
personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden 
med integrerade platser för 
daglig verksamhet.

Extern utredare
De röstades ner och nämnden 
gick på Daniel Jensens (KD) 
förslag som innebär att man 
rekryterar en extern utredare 
för att genomlysa daglig 
verksamhets möjligheter till 
förändringar, föreslå av-
knoppningar eller andra al-
ternativa driftsformer. En 
djupare analys av ekonomin 
görs också.

Socialnämnden beslutade 
även att verksamheten vid 
Frykens trä fortsätter för att 
klara sina åtaganden gente-
mot brukare och kunder. 
Verksamheten vid Wilja av-
vecklas senast 31 mars 2019 
och brukarna erbjuds fortsatt 
plats i någon av de andra 
dagliga verksamheterna. 

Vad gäller Café Älvan och 
Café Rocket ska deras verk-
samheter belysas, framför 
allt med tanke på konkur-
renslagstiftningen och man 

undersöker möjligheter till 
avknoppning. Verksamhe-
terna vid Tornet, Stallet och 
Servicegruppen fortsätter 
som tidigare.

Konkurrenslagstiftningen
– Vi har känt att vi varit ute 
på tunn is vad gäller konkur-
renslagstiftningen eftersom 
vi haft flera caféer, men vissa 
av dem har en viktig funktion 
även om det inte är förenligt 
med lagen. Förra socialche-
fen Roger Granath skissade 
på detta i början av 2018 och 
frågan aktualiserades när vi 
fick en skrivelse från en 
ägare till ett privatägt café i 
Mellerud som tog upp frågan 
att offentlig verksamhet inte 
ska bedriva konkurrerande 
verksamhet med privat 
marknad. Nu ska en extern 
utredare se över detta så vi 
följer lagkraven. Det bästa 
scenariot vore att det finns 
stöttning i Mellerud för att 
brukare startar ett socialt fö-
retag, säger socialnämndens 
ordförande Michael Melby.

– Vi måste se på helheten. 
Om vi hade stängt Frykens 
trä måste vi ha sparat in en 

Johan Oskarsson stortrivs på Lilla Butiken Wilja.

”En förlust för samhället”

tjänst till på grund av de ex-
terna intäkter som man får in 
där, dessutom är det våra 
egna lokaler. Idag finns det 
inga som vill till Fryken, men 
det kan bli aktuellt med per-
soner som står långt från ar-
betsmarknaden i ett samar-
bete med AME. Det ska 
också utredaren titta på, säger 
Daniel Jensen, vice ordfö-
rande i socialnämnden.

Han nämner ett förslag 
från en förälder som inkom-
mit, arr starta ett hunddagis 
som socialt företag.

– Men vi får ta en sak i 
taget, understryker Daniel 
Jensen.

Risk- och  
konsekvensanalys
Nu är det upp till tjänstemän-
nen att förhålla sig till soci-
alnämndens beslut, som inte 
överensstämmer med den 
inlämnade tjänsteskrivelsen.

– Vi kommer att göra en 
risk- och konsekvensanalys 
som vi redovisar för social-
nämnden i slutet av novem-
ber. Det är vår skyldighet att 
informera socialnämnden 

om vad deras beslut innebär 
för verksamheten. Det finns 
flera brukare på Wilja som vi 
måste ta hänsyn till och hur 
vi organiserar verksamheten. 
En konsekvens av social-
nämndens beslut är att daglig 
verksamhet inte kommer att 
kunna minska budgeten för 
2019 med en miljon som de 
beslutat om tidigare, säger 
Anette Karlsson, sektorchef 
Stöd och service.

En konsekvens är bland 
annat de risker en organisa-
tionsförändring med så kort 
varsel innebär. 

– Vi lyfter också fram att 
hyresavtalet för Wilja är bun-
det fram till år 2023, med nio 
månaders uppsägningstid. 
Avtalet förlängdes med fem 
år den 1 april i år, förklarar 
Anette Karlsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Det pysslas, sys och knå-
pas inne på Lilla Butiken 
Wilja. Sex brukare arbetar 
här samt två stödassisten-
ter. ”Här sker den mest in-
tegrerade verksamheten 
inom LSS”, säger stödas-
sistenten Clary Larsson.
Här inne handlar det om åter-
bruk. Loppisprylar görs om 
och säljs i butiken. När tid-
ningen är på besök sitter 
Anna Hellström och syr söta 
tomteluvor som sätts på en 
tomte med en kropp bestå-
ende av en vikt bok.

Fantasin har inga gränser 
och det har kunderna insett. 
Många kommer hit för att 
köpa speciella presenter som 
inte finns någon annanstans.

Beslutet om att verksam-
heten ska läggas ner kom 
förra torsdagen.

– Vi var på inköpsresa un-
der onsdagen och vi visste 
ingenting innan. Det gjorde 
inte våra chefer heller, som 
fick beskedet på onsdagen. 
Vi firade för övrigt tio år den 
19 oktober, säger Clary Lars-
son, som understryker att 
Wilja har den mest integre-
rade verksamheten inom 
LSS med tanke på den soci-
ala träningen arbetet innebär 
med alla möten med kunder 
och så vidare.

En förlust
– En nedläggning blir en 
förlust för samhället. Många 
reser till Mellerud för att gå 
hit och vi har även många 

lokala stamkunder. När man 
har en funktionsnedsättning 
är det viktigt att få visa att 
man kan, det stärker självför-
troendet, förklarar stödas-
sistenten Cilla Ömnehag.

– Vi bedriver ingen vinst-
drivande verksamhet, men 
en del av feedbacken är att 
kunderna tycker om det vi 
gjort. Våra vetekuddar är till 
exempel jättepopulära, Anna 
är superduktig på det, säger 
Clary.

– Jag trivs jättebra. Undrar 
varför vi inte får fortsätta, det 
är jättetråkigt om Wilja läggs 
ner, säger Johan Oskarsson 
nedslaget. 

Han tycker det är roligast 
med de två hundarna, Tova 
och Vimsa, som finns i rum-
met innanför deras verkstad. 
De betyder mycket för bru-
karna, som hjälper till att 
rasta dem och sköta om dem.

– Det är tråkigt att vi ska 
lägga ner, jag har varit här 
ända sedan starten, inflikar 

Anna Hellström, som allra 
mest gillar att jobba på kon-
toret och prata med männ-
iskor.

Fungerar väl
Clary förstår inte varför 
Wilja ska läggas ner, en väl 
fungerande verksamhet.

– Daniel Jensens yrkande 
är så detaljerat hur verksam-
heterna ska styras upp. Var-
för har han inte varit här inne 
och tagit reda på hur verk-
samheten fungerar? undrar 
Clary.

På Wilja duger alla som de 
är, Clary framhåller vikten av 
att alla har rätt att vara en del 
av samhället. 

Några av brukarna kom-
mer att lämna in synpunkter 
på med tanke på nedlägg-
ningen.

– Det är viktigt att få göra 
sin röst hörd, de som vill får 
göra det, säger Clary.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se


