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

Melleruds första biogasmack invigdes i fredags, den är belägen längs E45 på Västerråda. Melleruds kommunalråd Tommy W Johansson t.v och 
Dennis Staaf, tankstationens ägare från BRC Sweden skötte invigningen. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 46

Prisbomb!

/st

Svensk nötfärs
Garant,Sverige, färsk, 12% fetthalt, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 46

5:-
Kycklinginnerfilé
Garant, fryst, 700 g, jfr-pris 47,14/kg.

Räkor
Falkenberg, Pandalus borealis, Barents hav, i tråg, 
500 g, jfr-pris 99,90/kg.

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150 g, jfr-pris 33,33/kg

.Max 5 köp/hushåll/vecka 46

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

15:-
 

/st

6995

för Bonuskunder
/kg

Kaffe
Löfbergs, malet, flera sorter, gäller ej Fairtrade, hela 
bönor, 450-500 g. Jfr-pris 50,00-55,56/kg.
Max 4 köp/hushåll/vecka 46.

99:-
3 för 

Fetaost
Garant, 150 g, jfr-pris 100,00/kg.

4995
för Bonuskunder

/st

25:-
för Bonuskunder

/st

Invigde biogasmack
– Sidan 6 –

Stinsen öppnar
Idag slår Ungdomshuset Stinsen upp dörrarna 
efter en omfattande renovering. Mycket har för-
ändrats sedan renoveringen drog igång i början 
av mars 2018. Stinsen fyller en viktig uppgift 
och verksamheten är mycket uppskattad.

– Sidan 14 –

Succé för Trailrun
Även den andra upplagan av Kroppefjäll Trail-
run blev en succé. 151 lag genomförde sina res-
pektive sträckor, trots regn och blöta. Att springa 
i mörker är en stor utmaning. Loppet arrangeras 
av OK Kroppefjäll och SK Granan.

– Sidan 15 –

Patrik prisades
Patrik Degermosse från Frändefors IF har ut-
setts till Årets Fotbollsförälder av SJ och Svens-
ka Fotbollförbundet samt deras ambassadörer. 
Han hyllades i samband med fotbollsgalan i 
Stockholm tillsammans med tio andra föräldrar.
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För vägbeskrivning och info. ring 0530-300 51

17-18 & 24-25 nov. 
 kl. 11-17

ALLTORPS TINGSHUS 
 ÖDSKÖLT

med äkta julstämning

Tomten kommer 
alla dagar kl. 16

40-tal 

utställare

Julmarknad

ARKIVENS DAG 
Tingshuset, MELLERUD • Lördag 17 november

11.00 Föredrag av Håkan Hultman 
om Västgöta-Dals regemente och soldater under 300 år 
Öppet hus på Släktarkivet 12.00-16.00 
Släktforskare på plats hjälper till. Kaffeservering.

Välkomna!

Släktforskare på Dahl och Melleruds Museum

Basar och auktion
Equmeniakyrkan , Mellerud lörd 17/11 kl. 17.00

Lotterier, åror, servering, andakt
Auktionist Per-Göran Asp

Välkommen! KOGNITIV SAMTALSTERAPI 
för enskilda, par och grupper
Särskild kompetens inom medberoende, 

beroende och stress

Christina Hagman B.Msc., Mellerud

kogn.samtal@gmail.com    Tel. 076-390 93 41

21 november, kl. 14-17
Storgatan 17, Mellerud – Arbetsmarknadsenhetens lokaler

Kostnadsfri 

rådgivning

Dalslands konstmuseum 
med café
kommer att vara öppet lördagar och söndagar 
fram till 16 december samt från 12 januari 
till 24 februari 2019. 

Vårens första vernissage är 23 mars. 

Varmt Välkomna!

Öppet: 
lör-sön kl  11-17 

Upperud, Åsensbruk 
Tel: 0530- 300 98

www.dalslandskonstmuseum.se 

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

3 nya utställningar
 Vernissage 
lördag 19 maj kl 15
ÖVRE HALLEN:  
Mats Theselius

NEDRE HALLEN:  
Tova Mozard

GALLERIET:  
Mats Theselius

M
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s 
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Fri 
entré

INSAMLING TILL
LITAUENS BARN

Allsång med Lilla Bandet 
Jonny de Capretz och Lars Nilsson är gästartister

Lördag 17/11 kl 16-19
Allsången börjar kl 17 

Plats: IOGT-NTO, Mellerud

 Vi säljer fi ka!                          Välkomna!
100 kr i inträde, allsångshäfte ingår!
50 kr för dem under 18 år, gratis för de under 6 år. Max 125 pers i lokalen

Arr: Funktionshinderrörelsen i Mellerud
GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 november – 21 november 2018
Söndagen före Domsöndagen
”Vaksamhet och väntan”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Martin Edström.
Sön 18/11 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 14/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Därefter 
  lunch, (anmälnings tiden till lunchen har gått ut).
Ons 14/11 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin
Tor 15/11 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in,
  Daniel Westin.
Tor 15/11 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. 
  En ensemble ur Järns sångkör under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Fre 16/11 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans hus, Eva Marklund.
   Utdelning av Barnens Bibel till församlingens 
  5-åringar. Fika.
Sön 18/11 8.30  Frukost i Kyrkans Hus. Renske Spek spelar 
  Marimba.
Sön 18/11 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Martin Edström. 
  Renske Spek spelar Marimba
Tis 20/11 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 20/11 14.30 Andakt på Berg, Martin Edström.
Tis 20/11 14.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 21/11 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus ”Kyrkan i 
  Tanzania växer så det knakar” Margareta Olsson 
  berättar.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 15/11 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Lennart Magnusson.
Sön 18/11 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 14/11 12.15 Andakt på Karolinen, Martin Edström. 
Tor  15/11 17.30 Mässa i Gunnarsnäs kyrka, Örs kyrkokör, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 18/11  18.00 Musikgudstjänst med orgelmusik ” Från Beatles 
  till Bach” Maria Andersson. Andakt: Kerstin 
  Öqvist. 
Mån 19/11 15.00 Örs kyrkliga syförening symöte hos Ella 
  Karlsson, Blåklintsvägen i Dals Rostock.
Ons 21/11  15.00 Prat och Kakkafé i gamla pastorsexpeditionen 
  i Dals-Rostock.

Onsdag 21/11 kl. 17.00 i Templargården
Information om bostadstillägg 
Budget/Verksamhetsplan 
Kaffe • Lotterier • Underhållning 
Om skjuts önskas ring Ingegerd: 073-352 00 72
Välkomna! Styrelsen

HÖSTMÖTE

SIKIA presenterar

Önskekonsert 
i julens tid

Missionskyrkan, Bengtsfors
Lördag 24 nov kl. 18.00

Kulturbruket på Dal, Mellerud
Söndag 25 nov kl. 18.00

Entré 250 kr, ungdom 50 kr
Förköp: telefon 073-828 06 30 (för Mellerudskonserten)

Bryntessons Barnbarn (för Bengtsforskonserten)

En julkonsert med kören

Song of Joy
och musiker under ledning av Birgitta Stenbratt

Torget, Mellerud • Tisdag 9 oktober 

Bananbakelse
2-pack 40:-

Torget, Mellerud • Tisdag 20 november

Torget, Mellerud • Tisdag 6 november

20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 23 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 4 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack 40:-

Bananbakelse
2-pack 40:-

Lussekatter
5-pack 30:-

Lussekatter
5-pack 30:-

    Välkommen att prova på YOGA
Månd. 19/11, 26/11, 3/12 och 10/12 kl. 18.00-19.30
       Templargården, Järnvägsg. i Mellerud

        
         
        

       Varva ner

     Hjälp kroppen 
  till självläkning
 
    Hitta din inre 
             styrka
        
     

      

Jenny Åhman, certifierad kundaliniyoga- och meditationslärare 

                                                                                                         
                                                         

Yogan passar alla. 
Inga förkunskaper krävs.
Yogamatta och filt finns på plats. 

1:a gången GRATIS, därefter 
160kr (studerande, arbetslösa & 
pensionärer 25% rabatt)

För mer info: strala.webber.se
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 15/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Widows
Söndag 25/11  kl. 19.00

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

2 tim 8 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

FISKBILEN

till lägsta dagspris

Nykokt svensk krabba  1 st=59:- 2 st=99:-
Nykokta havskräftor Helt kg 199:-

99:- 

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

Färska räkor

 

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

HÖSTMÖTE
ONSDAG 21/11 KL. 19.00

Klubbstugan 
Välkomna!

Välkommen till nya

På beställning.  
För tex föreningar,  
arbetsplatser m.m.
Öppet när Ni vill.  

Ring 070-32 85 210

Stor affär inför julen.

Allt för

150:-

Dalsland Center 
Håverud

Vi serverar  
risgrynsgröt,  

skinksmörgås,  
kaffe och kaka. 

Entré och guidning. 
Torsdag 22 november 
kl. 18.00-20.30, 4 ggr
Ledare: Paula Viik
Lokal: Dalslandsrummet
Avgift: 600:-
Anm. och info:
www.studieframjandet.se
0521-121 20
norra.alvsborg@studieframjandet.se

QIGONG

Måndag 29/8 18.15

Milton Olsson 

visar bilder och  

berättar om resor  

i fjärran länder

 
Rotary
Mellerud

Måndag 19/11 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Jag köper silver,
guld, fickur, prispokaler, 

äldre mynt, m.m.

Stens Antik
Mellerud
Tel. 070-328 52 10

Muséet satsar på helgöppet

Museichef Jörgen Svensson är nöjd över att både muséet och caféet kommer att hålla öppet under helgerna 
fram till 16 december. På bilden syns delar av utställningen ”Vattenvägar”. Arkivbild.

Dalslands Konstmuseum 
i Upperud har haft en 
lyckad säsong med 18 200 
besökare. Höstens ut-
ställning ”Vattenvägen” 
förlängs och för första 
gången testar man att 
hålla muséet och caféet 
öppet på helgerna fram 
till 16 december.
Utställningen ”Vattenvägen” 
visas med anledning av Dals-
lands kanals 150-årsjubi-
leum. Herman Ahlins bilder 
från Håverud och Upperud 
kommer också att finnas 
kvar. Miniutställningen i 
Lilla Galleriet med verk av 
Elis Svensson ersätts med en 
mängd olika variationer på 
den berömda Hötorgsmål-
ningen ”Fiskargubbe”. 

I stora hallen kan man se 
imponerande marinmåleri 
och båtmodeller från Göte-
borgs Sjöfartsmuseums sam-
lingar.

– Eftersom höstens utställ-
ningar varit så uppskattade 
har vi förlängt kontraktet 
med Sjöfartsmuseet, som vi 
lånat de flesta verken av. Det 
gör att vi också för första 
gången kan pröva att ha öp-
pet på helgerna. Vi stänger 

alltså inte ner museet och 
caféet nu i november som 
annars varit brukligt, säger 
museichef Jörgen Svensson.

Han hoppas att besökarna 
hittar till Upperud även un-
der den mörka årstiden.

– Det är vackert här på ett 
annat sätt nu och det skulle 
göra ont att behöva stänga 
ner. Själv tycker jag det 
skulle vara enormt mysigt att 
vintertid ta en promenad i de 
fina omgivningarna som vi 
har för att sedan gå in i ca-
féet och ta en kopp varm 
choklad eller kaffe, konstate-
rar Jörgen.

Besökare i alla åldrar har 
visat uppskattning för hös-
tens utställningar, även skol-
klasser. Jörgen menar att ut-
ställningarna varit lätta att ta 
till sig, speciellt lockande var 
den lokala anknytningen 
med Herman Ahlin.

Muséet håller öppet till den 
16 december. Man öppnar 
sedan den 12 januari och 
stänger igen den 24 februari. 
Då börjar planeringen och 
byggnationen av vårens ut-
ställning.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Sörj inte- 
organisera er! 
Träffa  riksdagsledamot  
Elin Segerlind från 
 Mellerud i ett samtal 
om det  politiska läget, 
 framtidens  vänsterrörelse 
och ett  Mellerud och 
 Sverige för alla.  

Söndag 25 november - kl. 13:00-15:00 
Tingshuset Mellerud.
Kontakt: Pål Magnussen 0702-243281

Julmarknad på Västerråda
Den 24 november är det 
julmarknad vid vattentor-
net på Västerråda i Mel-
lerud.
Det är fjärde gången det ar-
rangeras julmarknad i och 
omkring Motorgården på 
Västerråda och antalet utstäl-
lare och besökare har ökat för 
varje år.

Här kan man shoppa bröd, 
honung, glögg, marsipan och 
myckat annat ät- och drick-
bart. Dessutom hantverksal-
ster av olika slag, julkärvar, 
växter och annat.

Risgrynsgröt, skinksmör-
gåsar, must och kaffe serve-

24 november är det dags för julmarknad på Motorgården, Västerråda. 
Arkivbild.

ras och den som har lust kan 
ta en tur med häst och vagn.

För musik och spex står An-
ders Ljungqvist.
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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 47 

Senior
Måndag Köttbullar* med 
brunsås, kokt potatis, broccoli och 
lingonsylt. 
Alt:  Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med Thai-
smak*, ris och skivade morötter. 
Alt: Rotsaksgryta med thaismak. 

Onsdag Hedvigsoppa* (Nötfärs 
frånGröna Gårdar). Mjukt bröd 
med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilifisk** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs. 
Alt: Pastasallad med oliver, ost och 
dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 19/11: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 

Tisdag 20/11: Kycklinggryta Thai med kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.  

Onsdag 21/11: Hedvigsoppa. (Nötfärs från 
Gröna Gårdar). 
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 22/11: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 23/11: Stekt falukorv med stuvade 
rotfrukter och kokt potatis.  
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 24/11: Kräftströmming med kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 25/11: Rimmad oxbringa med pep-
parrotssås, kokt potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 47
Mån-tors: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med stekt fläsk 
och grönsaker. Lör-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

Vid Flensburg fjord

Strandhotel Steinberghaff i 
Nordtyskland
Se fram emot en minisemester på 
det härliga hotellet där du hälsas 
välkommen med ett gemytligt 
”moin moin”. Hotellet ligger 
precis bredvid stranden med en 
skön utsikt över Flensburg fjord 
och med ett perfekt utgångsläge 
för trivsamma utflykter runt om 
i Schleswig-Holstein. Du befin-
ner dig endast fyra mil från den 
danska gränsen, vilket gör att du 
har ganska nära från Sverige till 
en avkopplande minisemester. 
Passa också på att göra en utflykt 
till Flensburg (29 km) som bjuder 
på fina shoppingmöjligheter längs 
mysiga gågator.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x 3-rätters middag med 

valfrihet från meny inkl. 
en ½ fl. rött el. vitt vin

•  Aperitif före middagen 
på ankomstdagen

• Happy hour kl. 16.30-17.30

Barnrabatt
1 barn 0-3 år gratis. 
1 barn 4-11 år ½ priset.
Extrasäng från 12 år 1.199:-

Ankomst: Torsdag och 
söndag t.o.m. 13/12 2018 
samt 14/2-14/4 och 25/4-28/4. 
Valfri måndag 22/4 2019.

Julmarknad i Flensburg (30 km)

26/11-31/12 2018
Julmarknad i Flensburg (30 km)

Endast slutstädning.

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 

Utställning om mångfald

I förgrunden syns konstverken med snäckor och stenar som kallas Diver-
sity, i bakgrunden syns akrylmålningarna fr.v Tipping Point och Quipu.

Bildkonstnären Ewa 
Adamsdotter Pettersson 
från Dingelvik ställer ut 
i konstrummet på bib-
lioteket fram till 30 no-

vember. Rubriken på den 
spännande utställningen 
är Diversity, det vill säga 
mångfald.
Ewa beskriver att hon inspi-

Den långa bildkollektionen är ett kalejdoskop med bilder från Ewas resor 
runt om i världen, de gula målningarna i akryl heter Back to Nature.

Alltorp  – en början på julen

Tomten har ett eget mysigt hus i jordkällaren. Här kan barnen lämna 
sina önskelistor. Arkivbild.

För många innebär jul-
marknaden i Alltorp, Öd-
skölt en början på julen. 
Under två helger öppnar 
man upp de gamla vackra 
husen där 35 hantverkare 
finns på plats.
Den populära julmarknaden 
närmar sig 40 år och för 
många innebär den en efter-
längtad start på julen.

– Det gläder mig eftersom 
vi lägger ner så mycket ar-
bete. För många är det en 
tradition att gå hit. Flera av 
hantverkarna har ställt ut här 
i alla år, vår tomte har också 
varit med sedan starten, sä-
ger Anna Eriksson, ordfö-

rande i Föreningen Alltorps 
julmarknad.

Förberedelserna drar igång 
redan i september. Sedan 
cirka 15 år anordnas julmark-
naden under två helger.

– Ja, det kom så mycket 
folk att de inte fick plats inne 
i husen, en del vände i dörren 
eftersom det var så trångt. Då 
bestämde vi att ha det över 
två helger istället och det var 
det bästa vi gjort, konstaterar 
Anna.

17-18 november och 24-25 
november fylls tingshuset 
från tidigt 1700-tal och de 
omkringliggande husen med 
hantverkare som säljer allt 

Marimba till frukost 
och gudstjänst

Söndag den 18 november  kommer Renske Spek till Kyrkans Hus och 
spelar till frukosten och i gudstjänsten. Det blir ett lite ovanligare ljud 
när man får höra marimba som inte är så vanligt. Renske spelar allt från 
Taube till Bach. 

reras av naturen, men hon är 
bekymrad över hur naturen 
mår. Hon arbetar heltid som 
konstnär och har en ateljé i 
hemmet.

– Jag är född på kusten och 
bor i skogen, så mina konst-
verk har motiv från båda 
landskapen. Vi ser inte det 
som händer med naturen runt 
omkring oss, vi har själva 
skapat de förändringar som 
sker och som sedan drabbar 
våra barn och barnbarn. Vi 
vill inte gå ner i standard och 
förmår inte att tänka på kom-
mande generationers behov, 
säger Ewa bekymrat.

Hennes konstverk Diver-
sity med stenar och snäckor 
fastsatta på svarta pinnar drar 
blickarna till sig. 

– Stenarna och snäckorna 
är mina vänner, jag har fram-
för allt samlat dem vid Atlan-
ten. Ingen är den andra lik, 
berättar Ewa.

Ett maffigt kalejdoskop 

som består av en stor mängd 
mindre bilder från Ewas re-
sor genom åren är också 
lockande. Den röda tråden är 
hennes kärlek till naturen 
och hur vi måste hushålla 
med naturens resurser.

– Jag brukar åka till kusten 
och sätta mig på ett berg och 
blicka ut över havet, då mår 
jag som bäst. En promenad i 
skogen kan också lösa många 
problem, konstaterar Ewa.

Hon visar konstverk i akryl 
som alla har ett budskap från 
naturen. Ewa har ställt ut på 
ett stort antal platser och är 
bland annat medlem i Dals-
lands Konstnärsförbund och 
en av grundarna till Galleri 
Olika i Dals Långed. Ewa har 
bland annat läst på Steneby-
skolan, Kyrkeruds konst-
skola och studerat konst i 
Polen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

från tomtar, fårskinn och 
matprodukter till inred-
ningsdetaljer i betong och 
hembakat av hög klass. 
Många passar på att dricka 
kaffe och äta hembakat.

Tomten sitter i sitt eget 
inredda hus i jordkällaren för 
att ta emot barnens önskelis-
tor.

Förutom Anna Eriksson 
består julmarknadsförening-
ens styrelse av Louise Klang, 
Gunvor Freudental, Elin 
Andersen, Lene och Karsten 
Laustsen samt Vivan Åsberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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!

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
0530-444 40

Mån–Fre 09-18    Lör 10-14

TYSK-TEKNIK-FÖR-ALLA
Fyndpris på lagerbilar

Nu 159 900 kr
Ord. pris 204 100 kr            

OPEL CROSSLAND X – 18 
1.2 81 HK 5-VÄXLAD

Just nu tömmer vi våra lager för att få plats med höstens nyheter. Utbudet är begränsat 
så först till kvarn gäller. Välkommen till nya Opel.

• ACC & farthållare
• Intell iLink R 4.0
• Parkeringssensor bak
• Adaptiva LED-strålkastare
• Open & Start – nyckelfri  öppning
• 17” lättmetallfälgar
• Ergonomiska sportstolar
• Takfärg Mineral Black
• Och mycket mer.. .

Spara
44 200 kr

Med reservation för slutförsäljning. Bränsleförbrukning blandad körning 5,2–5,1 l/100 km. CO 2 utsläpp blandad körning 116–114 g/km i enlighet med (R (EG) nr 715/2007 och R (EG) nr 692/2008. Bilen på bilden är extrautrustad. 

5 st
för omg.
leverans

Strömgatan 17, Bengtsfors 
0531-719 98

Mån–Fre 09-18
www.roybil.se

Ger kurs i att 
sköta sig själv

Den 24 november ger Lot-
takåren Dalsland en kurs 
i Mellerud. Under åtta 
timmar ger de kunskap i 
hur du ska ta hand om dig 
själv och din familj om det 
händer en katastrof. 
Ett massivt strömavbrott, 
oväder, översvämning, eller 
vad det än må vara som stäl-
ler till det, kan bli riktigt 
besvärligt om det varar ett 
tag och man inte är förbe-
redd.

Hur får man samhällsin-
formation när radion och 
mobilen inte funkar? När det 
inte går att betala med kort 
och bankomaten slocknat. 
När spisen, värmen, vattnet, 

ljuset, allt som vi är vana vid 
bara ska finnas där, inte 
längre fungerar?

Med kunskap och enkla 
medel kan du klara dig gan-
ska länge. Matvaror som 
pasta, ris och gryn, vatten-
dunkar, konserver, ett sprit-
kök, tändstickor, varma filtar, 
stearinljus, ficklampa och 
vevladdare till mobilen och 
radion är räddare i nöden. 
Därtill kommer att ha kon-
takt med grannar och andra 
människor i närheten och 
kunna samarbeta med dem.

Sköt dig själv heter kursen 
som pågår en hel lördag och 
riktar sig till alla som är in-
tresserade.

Lottan Ingrid Flood framhåller hur viktigt det är att man kan ta vara på 
sig själv i en krissituation. Här informerade hon på Mellerudsmässan om 
kursen som arrangeras den 24 november. Arkivbild.

Julmarknader

Häst och vagn vid Lions julmarknad i Mellerud 2017. Arkivbild.

Melleruds kommun har fått 
information om tre julmark-
nader i Mellerud i december. 
Först ut är Dalsland Center 
helgen 1-2 december. Hel-

gen efter är det julmarknad i 
Dals Rostock lördag 8 de-
cember och på Torget i cen-
trala Mellerud söndag 9 de-
cember.

Jubileumskonsert

Lördag 24 november firar 
Skålleruds Drängar tioårsju-
bileum med en konsert i 
Skålleruds kyrka. Gästsolis-
ter är Martin Nagashima Toft 
och Fredrik Johansson.

Efter konserten i kyrkan 
fortsätter firandet i försam-
lingshemmet med mer fika, 
spex och mer sång.

Startar kurs i medicinsk Qi Gong

Paula Viik håller i Qi Gong-kursen som startar i Mellerud.

Torsdagen den 22 novem-
ber startar Paula Viik en 
kurs i medicinsk Qi Gong 
i Mellerud.
Qi Gong är en uråldrig kine-
sisk gymnastikform. Qi bety-
der energi medan Gong för-
klaras som rörelse.

– I medicinsk Qi Gong job-
bar man med de fem grund-
elementen. Man söker sin 
inre harmoni, urkraft, balans 
och välbefinnande. De är 
grundpelare  för att må bra 
helt enkelt, förklarar Paula 
Viik, instruktör sedan 25 år.

Hon berättar att Qi Gong 

mer eller mindre räddat livet 
på henne. Hon låg på sjukhus 
på grund av astma och allergi 
och läkarna hade tillkallat 
hennes närmaste för att ta 
avsked.

– Ja så illa var det. Då kom 
jag i kontakt med en man som 
gav mig ackupunktur och Qi 
Gong-healade mig. Jag blev 
helt frälst i Qi Gong som 
vägen till hälsa. Jag kom 
tillbaka i livet och jag valde 
en alternativ väg, säger 
Paula.

På kursen utförs olika rö-
relser, som passar alla. Qi 

Arkivens Dag med digert program
Nu på lördag arrangeras 
Arkivens Dag på Melleruds 
museum. Hembygdsför-
eningen i Mellerud, Holm 
och Järn samt Släktfors-
kare på Dahl erbjuder ett 
digert program.
Det innehåller ett föredrag i 
Tingssalen på förmiddagen,  
av Håkan Hultman om 
”Västgöta-Dals regemente 
och dess soldater under 300 
år”. 

I samband med föredraget 
visas några gevär från de 
indelta soldaternas tid. Man 
har också premiär för en ut-
ställning på andra våningen i  
museet, på samma tema. 

Sedan har man öppet hus 
Under Arkivens Dag får man bland annat höra om soldater och soldat-
hustrur i Västgöta-Dals regemente. Håkan Hultman berättar.

på släktforskningsavdel-
ningen på tredje våningen. 

Där finns handledare, som 
kan hjälpa till att lösa pro-

blem. Den som aldrig släkt-
forskat kan få pröva på, vilket 
kanske kan inspirera till att 
gå en kurs. 

Tider framgår av annons i 
denna tidning. 

När det här redovisade 
programmet är slut, tar För-
eningsarkivet i Mellerud vid. 
Deras program är ett före-
drag av Göran Rigemo med 
titeln: ”Från Kennedy till 
Sönnerberg”, en fantastisk 
historia om hur en man från 
Kennedysläkten hamnade i 
Dalskog. Se annons i förra 
veckans tidning. Möjlighet 
att dricka kaffe finns både 
efter förmiddagens och efter 
eftermiddagens föredrag.

Gong är även bra i förebyg-
gande syfte. Hon tar max tio 
deltagare för att kunna hålla 
hög kvalitet på kursen.

– Jag är även meditations-
instruktör om någon är in-
tresserad av det. Detta är bra 

vid stresshantering och vid 
utbrändhet, förklarar Paula.

Kursen hålls i samarbete 
med Studiefrämjandet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi vill gratulera Nova Jans-
son, Brålanda, på sin 8-års-
dag 16 november.

Kram från mormor, morfar, 
Magnus och Christine

Vi vill gratta vårt charmtroll 
Ebba Hektor på sin 3-årsdag 
idag.

Grattiskramar från mamma, 
pappa och storebror Hugo

Vi vill gratulera vår solstråle 
Neo Oscarsson som fyller 10 
år den 17/11

Kramar i massor från 
lillasyster Olivia, mamma, 

pappa, mormor, moster Maria 
och Robert!

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Lörd 18 Ca-
fékväll med Leif Svensson 
och Ove Glennemo. Sönd 
11 Gudstj. Astrid Bork m.fl. 
Tisd 10 Bönedag i Säffle - 
anmälan.
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Tonår. Lörd 17 Equmenias 
Basar & Auktion. Auktionist 
Per-Göran Asp, andakt Tho-
mas Segergren. Servering. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Al-
pha, - Grundkurs i kristen 
tro. Fred 18.30 Fredax - För 
dig i åk 3-7! 19.30 LifeLine 
- Ungdomskväll på Sörgår-
den. Sönd 11 Gudstj. Tho-
mas Granath ”Vilket hopp 
han kallat oss till”. Extra 
fokus på bön. Ssk. Försam-
lingsmöte. Nattv. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 Mö-
tesplats för nya och gamla 
svenskar, fika, andakt. Sönd 
11 Gudstj. Staffan Juteräng, 
kyrkkaffe.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Gustav Olsson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Ave Maria” av F. Schu-
bert vartefter solist Hilda 
Karlsson sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” av Osborn/Miller. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
297 och 271. Solisten sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell. Därefter fick man 
höra avslutningsmusiken 
”Amazing grace”. Avsked 
vid graven togs av familj, 
släkt och vänner. Gravsätt-
ningen ägde rum på Skålle-

ruds kyrkogård. Till minnet 
av Gustav var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Stig-Arne Andersson. Ak-
ten inleddes med att man 
lyssnade på ”The sound of 
silence” med Simon & Gar-
funkel varefter Anders Grim-
heden, borgerlig begrav-
ningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let lyssnade man på Björn 
Skifs och låten ”Håll mitt 
hjärta”. Minnestalet, där det 
berättades om Stig-Arnes 
stora passion för jakt och 
fiske, avslutades med att man 

spelade ”Änglahund” med 
Hasse Andersson. Vid kistan 
tog släkt och vänner avsked 
under tonerna till J. S. Bachs 
stycke ”Air”. Ceremonin 
avslutades med att man lyss-
nade på ”Amazing grace”. 
Stig-Arnes aska kommer att 
spridas i naturen.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Kyrkstugan i Skållerud 
för Manfred Schulz. Som 
inledning spelades ”Tears in 
heaven” med Eric Clapton. 
Akten inleddes med att An-
ders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let lyssnade man på ”Let your 

light shine” med Keb Mo. 
Minnestalet, där bland annat 
Manfreds intresse för musik, 
fiske och matlagning fram-
kom, hölls på tyska av Tho-
mas Timm. Man lyssnade på 
”Hallelujah” med Leonard 
Cohen varefter en avskedsce-
remoni hölls på tyska. Efter 
att man lyssnat på ”Better 
Man” med Keb Mo så hölls 
minnestalet på svenska och 
avslutningsvis spelades 
”Sterne in meinem Schun” 
med Wolf Maahn. Askan ef-
ter Manfred Schulz kommer 
att spridas i naturen.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 

Towe Liljeblad. Som inled-
ning på akten spelades 
”Knockin’ on heavens door” 
med Guns N’ Roses. Akten 
förrättades av Daniel Westin 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 248, 249 samt 
235. Alicia Jern sjöng ”Håll 
mitt hjärta” av P. Hallström/B. 
Skifs och som avslutnings-
musik spelades ”I himmelen” 
med Magnus Uggla. Vid ur-
nan togs avskedet av maken 
Matte, föräldrar, syskon med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Towe Liljeblad 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.

Veckans 
ros...

...till alla ni som anordnade 
gravsmyckningskaffe vid våra 
kyrkor i Melleruds pastorat, 
även rosor till er alla som tog 
er tid och kom in för en vär-
mande fika och samvaro.

De fyra församlingsråden

...till Ingegärd Karlsson, för 
trevligt sällskap, krya på dig.

Joachim

...till Melleruds Nyheter för en 
bra tidning som har mycket 
fina artiklar om vad som hän-
der i vårt område.

Från en nöjd norsk läsare, 
Kristin

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh. Thomas Holm-
ström. Fred 15 Gudstj. på 
Servicehuset med Anette 
J. Carlson. 20 PUB-kväll 
på Håkans Bar och festvå-
ning. Thomas Holmström, 
Björn Fredriksson och kväl-
lens gäst, Kent-Ove ”Mille” 
Melin. Sönd 11 Gudstj. för 
alla åldrar. Anette J. Carl-
son, Draget och Uppdraget. 
Barnbibel till 5-åringar. 
Kyrkfika. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh. Tisd 17-19 
Himmel & Pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Meditationsgudstj. Anette J. 
Carlson. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. med 
Anette J. Carlson. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Höstförsäljning, brödbasar, 
servering, andakt Sigward 
K. Sönd 11 Gudstj. i Brålan-
da Equmeniakyrka, Staffan 
Juteräng, kyrkkaffe.
Frändefors: Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Nils 
Lundbäck. Sönd 11 Famil-
jegudstj. i fsh. Ralph Lilje-
gren.

JORDFÄSTNINGAR

Nu öppnar Stinsen

och det gör att man kan 
känna sig som hemma. 

– Jag gillar att vara social, 
och när jag är här sitter jag 
sällan med telefonen, jag är 
för upptagen med att vara 
med kompisar, spela kort och  
fika, säger Hyra Qukiqaj. 

Josef Elani, som går första 
året på Dahlstiernska gym-
nasiet, fyller i och menar att 
möjligheten att träffa männ-
iskor och umgås är viktig.

– Att kunna finna sig i so-
ciala sammanhang spelar 
stor roll i framtiden, när man 
söker jobb och liknande, sä-
ger han.

Hur känns det att man 
har renoverat ert ung-
domshus?

– Det känns så roligt, det 
känns som att det finns så 
många möjligheter nu. Det 
märks att lokalerna är anpas-
sade efter behovet hos besö-

karna, säger Agnes Gustavs-
son. 

– Det känns också bra att 
de renoverat, för att det blir 
som ett bevis på att de som 
bestämmer i kommunen 
även ser oss ungdomar, säger 
Hyra, som går barn- och fri-
tidsprogrammet på 
Dahlstiernska och sitter med 
i kommunens ungdomsråd.

– Vi är framtiden, och om 
vi känner oss sedda kanske 
vi väljer att stanna i Mellerud 
i framtiden, för att bosätta oss 
och skaffa familj, tillägger 
hon. 

Idag öppnar Stinsen igen 
och ungdomarna hoppas alla 
att fler unga och vuxna får 
upp ögonen för den viktiga 
funktion verksamheten fyl-
ler. 

Karolina H. Wessman

Nu öppnar Ungdomshuset Stinsen igen efter en omfattande renovering.

Efter en längre tids reno-
vering har man återigen 
öppnat dörrarna till Ung-
domshuset Stinsen. 
Mycket har förändrats sedan 
man började renovera i bör-
jan av mars. Man har bland 
annat installerat en hiss, vil-
ket gör lokalerna mycket mer 
tillgängliga. Dessutom har 
man byggt om rummen på 
andra våningen. Istället för 
sju tidigare hotellrum, har 
man nu rivit en del väggar 
och tagit bort samtliga bad-
rum. Detta har öppnat upp för 
konstrum, E-sportsrum, 
filmstudio och musikstudio. 
Dessutom har man fräschat 
till konferensrummen så att 
det finns möjlighet att ha fler 
och större möten än tidigare. 

Varför kommer man  
till Stinsen?

– Det finns en härlig ge-
menskap på Stinsen, man blir 
som en familj, säger Amanda 
Svensson som går i 9E på 
Rådaskolan. De andra in-
stämmer och pratar om att 
man alltid känner sig väl-
kommen, att Stinsen är bra 
när man har tråkigt eller är 
ledsen och behöver någon att 
prata med. 

Vad är det bästa med 
Stinsen?

– Att alla är välkomna, 
säger Amanda Svensson och 
berättar att på Stinsen accep-
terar och respekterar man 
alla, man vet om att persona-
len har en intolerans mot 
kränkningar och liknande – 

Demensföreningen i Mel-
lerud har haft medlemsmöte. 
Vår ordförande Kerstin 
Nordström hälsade oss alla 
välkomna. Kvällens gäst var 
Johanna Nordström. Hon 
inledde med att berätta om 
sin gedigna bakgrund, bland 
annat en silvermedalj i Mat-
lagnings-OS och tre år på 
Grythyttan.

Hon höll ett mycket intres-
sant föredrag om mat och 
hälsa. Vi fick lära oss att det 
är magen som styr hjärnan 
och hela kroppen. Mår inte 
magen bra så mår inte resten 
av kroppen bra heller. Myck-

et tänkvärt att fundera på.
Vår kassör bjöd på goda 

och sockerfria kakor till kaf-
fet. Recepten hade hon fått 
av Johanna.

Vår ordförande berättade 
från Demensförbundets kon-
gress som hon varit med på. 
Till ordförande för Demens-
förbundet omvaldes Per 
Ramström.

Därefter blev vår gäst av-
tackad med en blomma och 
Kerstin tackade för denna 
kväll och avslutade mötet. 
En trevlig och lärorik kväll.

FÖRENINGSREFERAT
Dalslands Gille i Stock-
holm har haft höstfest på 
Druidborgen,Stockholm. 
Kvällens program: Före 
detta kriminalinspektör och 
tillika föreningens ordföran-
de Kenth Svensson (född i 
Åmål) talade om Stockholms 
undre värld, underhållande 
och spännande.

En trevlig dalslandskväll 
med god mat och ”môcke 
skôj”!

Gillet hälsade nya med-
lemmar välkomna.
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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

Sunnanå  
Restaurang & Konferens

JULBORD

Lördag 1/12 kl. 19.00  425:-/pers.

Lördag 8/12 kl. 19.00 450:-/pers. m. underhållning

Lördag 15/12 kl. 18.00 425:-/pers

JULBUFFÉ

Söndag 9/12 och 16/12  kl. 12.00-16.00   

199:-/person,  barn 10:-/år under 13 år

Vi serverar jultallrik ring för beställning

Boka på 0530-135 70

Julbord 2018

Brånasmeden firades på födelsedagen

Trubaduren Stellan Johansson gav prov på sina egna tonsättningar till 
Brånasmedens dikter.

kommer att presenteras för 
medlemmarna innan jul. Den 
kommer sedan, när allt är 

klart, att finnas på muséet. 
Ing-Marie Norrman

Morgonstund framförde två av Brånasmedens dikter, tonsatta av Stellan Johansson.

En av Brånasmedens ättlingar, Hans-Olof Karlsson, ville skänka en gåva 
till muséet från honom och brodern Göran Karlsson.

Måndagen den 22 oktober var det 200 år sedan Jo-
hannes Olsson föddes, mera känd som Brånasmeden. 
Hans födelsedag uppmärksammades i Kyrkans Hus med 
medverkan av Stellan Johansson och kören Morgon-
stund samt ytterligare överraskning.
Kvällen inleddes med en 
andakt där pastor Per-Åke 
Henriksson läste ur en av 
Brånasmedens dikter ”Örs 
kyrkas klocka, hur ljuvligt 
klang den ljuder”. Morgon-
kören sjöng, under ledning 
av Anders Fredriksson 
”Bondepoeten” samt även 
”Prostesmöret” som båda 
tonsatts av Stellan Johans-
son. Unisont sjöngs psalmer 
från samma tid, ur 1819 års 
psalmbok, och när det var 
dags för bön, blev det också 
den tidigare versionen av 
Fader Vår.

Kvällen fortsatte med fö-
delsedagskaffe i försam-
lingshemmet. Här tog truba-
duren Stellan Johansson, 
härstammande från Brå-
nasmeden i rakt nedstigande 
led, vid och framförde flera 
av dennes dikter i både ord 
och ton. Han började med att 
presentera ”Vid böneringen” 
som är den senaste i raden av 

egna tonsättningar till anfa-
derns dikter. Stellan beskri-
ver Brånasmedens texter och 
menar att diktaren är noga 
med varje ord och han har en 
fin rytm i sina dikter. Alla 
förstår, det är ett klarspråk 
som lyser igenom. Var ironin 
kommer ifrån kanske kan 
vara svårare att förstå. 

Ord med finstämd klang
 – Brånasmeden gick aldrig i 
skolan, han lärde sig läsa och 
skriva av modern. En bond-
son skulle bruka jorden, inte 
orden. Som fjortonåring, 
som konfirmand, förbarmade 
sig prästen över honom, och 
hur det nu var så fick han så 
småningom chansen att börja 
studera till präst. 

– Han satt där i vagnen, och 
det var dags för avfärd hemi-
från, varvid Johannes Olsson 
slinker ur sig att när han väl 
kommer hem igen så är det 
som biskop. Det blev inga 

studier, ingen avresa, snabbt 
togs han ur vagnen, han var 
för högmodig! Kanske är det 
detta som gör att han blev 
avogt inställd till prästerska-
pet, som märks i många av 
dikterna. Men minst lika 
duktig som han var på att 
skriva var han också som 
smed, berättar Stellan. 

Med Stellan Johanssons 
tonsättning till dikterna lever 
de upp allt mer, det är inte 
bara orden i sig som har fin 
rytm, musiken är väldigt 
samstämmig. Stellan fram-
förde under kvällen bland 
annat ”Till en yngling”, 
”Smedens arbetsdag” och 
”Fan och brännvinet”, som 

han uppfattar som mer som 
en protestsång, då Brå-
nasmeden var en renlevnads-
man.

Överraskande
Avslutningsvis och även 
överraskningsvis, tog ytterli-
gare en ättling till Johannes 
Olsson, i rakt nedstigande 
led till orda. Hans-Olof 
Karlsson, boende i Göteborg, 
ville överlämna en gåva som 
ett bevis på Brånasmedens 
skicklighet som smed, till 
muséet i Mellerud. Anders 
Perme, ledamot i Mellerud-
Holms-Järns Hembygdsför-
ening förklararde;

– Vi har fått en gåva som 
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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

Invigning av biogasmack – 
ett viktigt kliv för klimatet

Ett panelsamtal inledde invigningen. Fr.v: Biogasproducenten Karin Hilmér, Pia Brül Hjort, Trollhättan Energi, 
Dennis Staaf, BRC Sweden, Tommy W Johansson, Melleruds kommunalråd och Anders Broberg, som kört 
biogasbil i flera år.

Flaken med biogas förvaras här, sedan transporteras den via ledningar 
bort till tankstationen.

Tommy W Johansson skötte första tankningen av biogas i en av kom-
munens bilar, en Fiat Doblo. 17 kilo går det i tanken.

Det bjöds på kaffe och fantastiska tårtor från ett lokalt företag.

Vinnare av en helg med fulltankad biogasbil blev Rune Persson, bilför-
säljare i Mellerud (t.v). Konferencier var Maria Aronsson, projektledare 
Hela gröna vägen, Fyrbodals kommunalförbund. I mitten syns Alexander 
Röst-Dahlin som spelade trumpet vid invigningen.

* Biogas tillverkas av ko- och 
grisgödsel, matavfall, avloppsslam, 
rester från livsmedelsindustrin 
och annat biologiskt material.
* Ett års gödsel från en ko räcker 
till att köra 400 mil på biogas.
* Koldioxidutsläppen minskar med 
upp till 95 procent jämfört med 
om du tankar fossila bränslen.
* Ett kilo gas motsvarar cirka 1,5 
liter bensin och 1,4 liter diesel.
* De flesta gasbilar kan köras 
40-60 mil på en tankning gas. 
Dessutom har gasbilar även en 
bensintank.

VISSTE DU ATT...

Arbetet mot ett fossilfritt 
samhälle går framåt med 
stora steg. Nu kan man 
tanka närproducerad 
biogas även i Mellerud, då 
ortens första biogasmack 
invigdes i fredags.
Inte mindre än fyra biogas-
mackar invigdes förra veck-
an; förutom Mellerud finns 
det tankstationer även i 
Strömstad, Bengtsfors och 
Dals-Ed. I och med invig-
ningen av de fyra nya tank-
stationerna finns det numera 
tio tankställen för biogas i 
Fyrbodal, vilket gör området 
till ett av de biogastätaste i 
hela Sverige.

Ett 40-tal personer hade 
samlats vid QStar-macken 
på Västerråda. Inne i ett tält 
fanns en scen  där ett panel-
samtal fördes med tanksta-
tionens ägare Dennis Staaf, 
BRC Sweden, Karin Hilmér, 
biogasproducent från Grin-
stad, Tommy W Johansson, 
Melleruds kommunalråd, 
Pia Brül Hjort, Trollhättans 
Energi och Anders Broberg, 
förare av biogasbil. Frågorna 
ställdes av Maria Aronsson, 
projektet Hela gröna vägen.

Karin Hilmér berättade att 
man bedriver grisproduktion 
hemma på gården.

Ligger i framkant
– Biogas ligger i framkant i 
miljöhänseende och vi såg 
potentialen, vi har både göd-
sel och marker. Lastbilar 
hämtar gödseln och vi får 
tillbaka rötgas. Vi har kört 
biogasbil sedan 2012, berät-
tade Karin.

Hon berömde Melleruds- 
och Vänersborgs kommuner 
för deras satsningar.

– Vi bygger bilar och leve-

rerar tankstationer, men vi 
har aldrig driftat dem själva 
förut. Vi gjorde en klimat-
klivsansökan för fyra tank-
ställen, så detta är bara början 
på resan. Vi hoppas på fler 
tankstationer framöver. Det 
behövs substrater plus att ni 
handlar bilar, konstaterade 
Dennis Staaf, som var myck-
et glad över att Melleruds 
kommun ställer sig positiv 
till biogassatsningen. 

Tommy W Johansson in-
formerade om att Melleruds 
kommuns mål är att vara 
miljöanpassad år 2030.

50 biogasbilar
– Vi har köpt omkring 50 
gasbilar, då kan vi klara av 
att vara fossilfria nästa man-
datperiod. Det krävs en na-
tionell samordning så att det 
byggs fler biogasmackar om 
det ska gå att köra längre 
bort, nu behöver vi köpa 
några dieselbilar för att klara 
oss. Enligt en undersökning 
kan flera hundra lantbrukare 
tänka sig att köra på biogas i 
lantbruket, sade Tommy W 
Johansson.

Anders Broberg har kört på 
biogas sedan 2010 och är 
mycket nöjd.

– Bilen har dubbla system 
och jag kör till 95 procent på 
biogas, men när vi kör till 
fjällen brukar vi köra på bio-
gas dit och bensin hem, för-
klarar han.

Bilfabriker kan påverka
Tommy W Johansson tog 
upp problemet med att en del 
bilmärken tagit bort sina 
biogasmodeller.

– Bilfabriker runt om värl-
den kan påverka utveck-
lingen mycket, underströk 
han.

Efter att Dennis Staaf och 
Tommy W Johansson dragit 
loss den gulblå rosetten som 
satt runt pumpen var det dags 
för premiärtankning.

Patrik Tellander körde 
fram en av kommunens nya 
biogasbilar, en Fiat Doblo 
som tar 17 kilo i tanken.

– Vi har beställt Fiat, Seat 
och Opel. Vi har fått fem bilar 
levererade hittills, men räk-
nar med att ha fått 15 innan 
december är slut. Seat och 
Fiat har beslutat att satsa på 
större fordon. Förhoppnings-
vis är alla biogasfordonen 
levererade första kvartalet 
2019, sade Patrik Tellander.

Avslutningsvis bjöds alla 
på tjusiga kaffe och tårta.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Tankstationerna 
har byggts av Trollhätteföre-
taget BRC Sweden med stöd 
av Naturvårdsverkets inves-
teringsstöd Klimatklivet, 
och i samarbete med Fyrbo-
dals kommunalförbunds 
projekt Hela gröna vägen 
samt det Innovatum-basera-
de projektet Biogas2020.
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Ekens Element Kontinentalsäng
15 992:-
Ekens ELEMENT kontinentalsäng 180x200cm
inkl. Fastex bäddmadrass 180x200cm samt 
Svängda sängben i trä 20cm.  Ord. pris 19 900:-

Välkomna till oss!

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Är ni nöjda nu när ni dragit 
undan mattan för tusentals 
personer som vill gå till Fy-
sioFokus? Ni borde skämmas, 
är det inte dags att skrota 
landstingen? Det är inte första 
gången ni tar såhär dåliga 
beslut. Jag började arbeta på 
Bäckefors lasarett 1971 och 
var kvar där till år 2000. Jag 
har sett utvecklingen hur av-
delning efter avdelning 
stängts ner, till slut stängdes 
till och med Apoteket på sjuk-
huset. 

Jag träffade Valentijn 
Schneider på FysioFokus 
2011 för första gången, då 

arbetade han i Bengtsfors 
kommun. Han har hjälpt min 
make med hans skador på ett 
fantastiskt sätt genom åren. 
Jag kunde åka och lämna min 
svårt sjuke make en gång i 
veckan och sedan hämta en 
nöjd och glad man. Har själv 
blivit behandlad av Valentijn 
och är mycket nöjd.

Deras bemötande är helt 
otroligt fint. Det vet jag att 
många både vårdtagare och 
anhöriga tycker. Jag vet så 
många som är förtvivlade 
över att deras nybygge inte 
kunde bli av.

Valentijn har vidareutbildat 

sig varje år, det finns ingen 
fysioterapeut i vårt område 
som kan slå honom vad gäller 
yrkeskunnighet och utföran-
de.

Det är helt fel att ha ett krav 
på en arbetsterapeut, det kra-
vet finns ju inte i till exempel 
Värmlands län. Regelverket 
är helt fel för rehabmottag-
ningar i mindre kommuner på 
landsbygden! 

Nu måste Valentijn arbeta 
helt själv, hur länge kommer 
han att orka göra det?

Monica Dencker-Karlsson 
leg. sjuksköterska sedan 1966

Till byråkraterna inom 
Västra Götalandsregionen

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Så tråkigt det är att inte en 
mycket bra fungerande sjuk-
gymnastik kan få fortsätta 
med befintliga fungerande 
avtal.

Jag bröt min axel för cirka 
fem år sedan och gick på sjuk-
gymnastik i Vänersborg näs-
tan ett år utan att få så bra 
rörlighet i armen att jag kunde 
fortsätta mitt jobb som sjuk-
sköterska på mammografin.

Jag blev därför placerad i ett 
mörkt ultraljudsrum alla 

veckans arbetsdagar. Blev 
ännu mer framåtböjd av detta 
arbete och dessutom lite de-
primerad av att inte få se 
dagsljus mer än kanske en 
kvart om dagen, då jag oftast 
inte hann få mer rast. Gick ner 
i arbetstid för ”att överleva” 
och tog pension lite i förtid. 

Efter TRE (!) behandlingar 
hos Valentijn på FysioFokus, 
har min rörlighet förbättrats 
avsevärt. Dock behöver jag 
återbesök för att hålla rörlig-

heten igång och få koll på om 
jag tränar rätt!      

Jag har mycket svårt att 
förstå att man inte vill för-
länga avtalet hos en mycket 
bra sjukgymnastik på grund 
av att det finns för få arbetste-
rapeuter. Det är endast en liten 
del av oss patienter som behö-
ver den kompetensen.

Jag är mycket besviken då 
jag äntligen såg ett litet ljus i 
tunneln.

Annica 

Vill ha kvar FysioFokus

Dags att höja kooperativens status
Det kooperativa företagandet 
är en del av lösningen på 
många av samhällets utma-
ningar. Därför behövs beslut 
som underlättar och ökar med-
vetandet kring kooperation i 
Sverige, skriver företrädare 
för flera av landets största koo-
perativa företag och organisa-
tioner.

Det lagförslag om ekono-
miska föreningar som den 
nuvarande regeringen föresla-
git är ett viktigt steg mot att 
göra förutsättningarna för oli-
ka företagsformer mer jämlika. 
Vi uppmanar kommande re-
gering att ta vid och även 
fortsättningsvis se kooperatio-
nen som den bästa vägen mot 
ett hållbart företagande i Sve-
rige. Vi efterfrågar därför en 
lagstiftning där ekonomiska 
föreningar ges lika hög status 
som aktiebolag. Ett ökat redo-
visningskrav på ekonomiska 
föreningar skulle till exempel 
underlätta för dessa företag att 
ansöka om lån. 

De 100 största kooperativa 
företagen utgör en betydande 
del av arbetsmarknaden och 
samhällsekonomin i Sverige 
– med en omsättning på över 
400 miljarder kronor, 100 000 
anställda och 13 miljoner med-
lemskap. Företagens varumär-
ken representerar moderna 
och viktiga värden som ökad 
konsumentmakt, ekonomisk 

transparens, bra arbetsvillkor 
och hållbar produktion. Dess-
utom bidrar de kooperativa 
företagen med arbetstillfällen 
och infrastruktur som främjar 
en levande landsbygd.

Det har bildats fiberfören-
ingar i Dalsland som skapat 
möjligheter för både privat-
personer och företag att finnas 
och verka i hela vårt område. 
Vi ser att det skapas nya ener-
gilösningar i form av vind-
kraft, biogas, biokol med mera 
av människor som går samman 
för att lösa samhällsutma-
ningar. Andra bra exempel är 
företag som går ihop för att 
kunna ta emot större uppdrag 
till exempel snickaren, måla-
ren och elektrikern eller sam-
verka om lokaler eller andra 
gemensamma kostnader så 
som marknadsföring med 
mera.

Många företags- och cen-
trumföreningar är kooperativ 
och i Mellerud har vi Melle-
rudsNavet ekonomisk fören-
ing som samlar företagare lo-
kalt. Gröna Klustret Nuntorp 
är ett annat bra exempel på ett 
kooperativ som har tagit initia-
tiv för att främja en levande 
landsbygd, företagande och 
bidra till kompetensförsörj-
ning och arbetstillfällen lokalt.

I Dalsland finns Not Quite, 
ett konstnärskooperativ som 
samlar drygt 60 konstnärer 

som verkar under samma va-
rumärke.

Många som har stått utanför 
arbetsmarknaden en längre tid 
har varit med och startat upp 
sociala företag i Fyrbodalsom-
rådet, Kooperativet Veris i 
Mellerud har genom de elva 
åren de varit igång hjälpt 
många att bli integrerade i 
samhället, få praktik, arbete 
eller anställning eller ägande i 
kooperativet. 

Trots detta finns många seg-
livade myter om kooperatio-
nen som företagsform. Den 
kanske vanligaste är att koope-
ration inte ska gå med vinst. 
Det är fel. Kooperation är att 
göra affärer som i vilket före-
tag som helst, men med ett 
inbyggt system som gynnar 
långsiktig ekonomisk lönsam-
het, demokrati, hög kvalitet 
och socialt ansvar. Värden som 
ligger till grund för dagens 
moderna CSR-frågor och som 
många icke-kooperativa bolag 
måste kämpa för att integrera 
i sina organisationer. Det är 
därför hög tid för svenska be-
slutsfattare att prioritera det 
kooperativa företagandet och 
skapa förutsättningar för fler 
att äga tillsammans.

Vi ser många konkreta ex-
empel på hur kooperationen 
kan bidra till att lösa de sam-
hällsutmaningar som vi står 
inför, så som det omfattande 

generationsskifte som stundar 
hos många företag. En under-
sökning från Företagarna visar 
att var femte småföretagare 
planerar att gå i pension de 
närmsta åren och var tredje 
svarar att företaget kommer att 
läggas ner i samband med det. 
Istället för att avvecklas, 
skulle dessa företag kunna bli 
medarbetarägdaföretag i form 
av personalkooperativ. Där 

ligger Sverige efter många 
andra länder.

Nya ägandeformer kan mot-
verka utanförskap, ekonomisk 
ojämlikhet och skillnader mel-
lan olika delar av landet. Det 
har vi sett exempel på i Spa-
nien och Italien, där de koope-
rativa företagen i högre grad 
överlevt under den ekono-
miska krisen.

Vår förhoppning är nu att 

politiker, näringslivet och 
medborgare tar steget in i koo-
perationen, så att vi tillsam-
mans kan ge fler möjlighet till 
sysselsättning, ägande och 
skapa långsiktiga och hållbara 
företag. 

Per Johansson, ordförande 
HSB Nordvästra Götaland

Stig Nilsson, ordförande  
Coop Väst

Karina Lindgren, ordförande 
Coompanion

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

DET FINASTE VI 
KAN VINNA ÄR 
VÅRA KUNDERS 
FÖRTROENDE

2018

SVERIGES 
NÖJDASTE

PRIV A TKUNDER

BILFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

Välkommen att kontakta oss – 
vi hjälper gärna dig också

TACK IGE
N!
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Brålanda • Frändefors

Internationell kväll 
i Gestads församlingshem 
Torsdag 22/11 kl. 19 
Arsiema Fesahaye berättar 
om Eritrea 
Intervju med Majken Björnetun 
Sång: Barbro Magnusson 
Andakt: Anette J Carlson 
Vi smakar på mat från Eritrea 
Lotterier och försäljning till 
förmån för internationella 
arbetet 

Välkommen! 

Eldsjälar för samhället framåt

Brålanda Sundals Ryrs hembygdsförening: Marianne Larsson, ordföran-
de, Anders Fredriksson, kassör, Sigvard Lindhe, Kristina Bick, ledamöter 
och Bengt Aronsson, medlem, visade bland annat galgar från tidigare 
beklädnadsaffärer i Brålanda.

Johan Kumlin har nyss börjat med stickandets konst. Anna Eriksson, Nina Nord, Astrid Svensson och Lisbet 
Tell har lång erfarenhet.

Nöden tar inte semester

Gröna Bönor spred sånglig glädje vid församlingsaftonen i Brålanda 
församlingshem.

I torsdags bjöd Brålanda 
kyrkliga syförening in 
till höstens traditionella 
församlingsafton i för-
samlingshemmet. Många 
kom och hade en trevlig 
samvaro och gick hem 
med en eller flera vinster. 
Stadsmissionen kommer 
att få ett välbehövligt bi-
drag.
Kvällen började med ett rik-
ligt kak- och kaffebord. Då 
kunde man också gå runt och 
titta vad som skulle auktio-

neras ut och vilka vinster 
som fanns till åromgångarna.  
Underhållningen stod väl-
ljudande Gröna Bönor, under 
Märta Erikssons pianoack-
ompanjemang, för. Några 
låtar de framförde var ”Räck 
mig din hand” och ”Små nära 
ting”.

Kyrkoherde Thomas 
Holmström visade bilder och 
berättade om Göteborgs 
stadsmissions arbete, dit en 
stor del av syföreningens 
ekonomiska bistånd går.

De har funnits sedan 1952 
och i Sankt Johanneskyrkan 
är de 365 dagar per år.

–Nöden tar inte semester. 
En stor del av vad ni bidrar 
med ikväll kommer att 
skickas dit och som ni förstår 
så är det välbehövligt, sade 
Thomas Holmström. 

Åromgångar och paket-
auktion var populärt. De fo-
ton som tidigare varit med i 
kyrkans fotoutställning gjor-
des det auktion på.

Marianne Karlsson

November månads tema-
dag i Brålanda var ”Fören-
ingsliv”. Några av ortens 
betydelsefulla föreningar 
passade på att visa upp 
sig.
SK Granan stod utanför Gal-
lerian. Berith Pettersson och 
Anita Eriksson berättade om 
verksamheten. 

Dals södra Biodlarfören-
ing fanns inne i Gallerian. 
Ingegerd Ahl berättade om 
binas viktiga arbete med pol-
linering för att växterna ska 
få frukt och vi mat.

Gallerians Stickcafé träf-
fas på tisdagskvällar men 
passade på att presentera sig.

– Vi har väldigt trevligt, lär 
av varandra och vi vill att alla 
intresserade kommer hit, 
sade Lisbet Tell.

Bevarar för framtiden
I Sinnenas Hus visade Brå-
landa-Sundals Ryrs hem-
bygdsförening reklam och 
saker från tidigare företag i 
Brålanda. Galgar från tidi-

gare beklädnadsaffärer 
hänger mitt i rummet. På ett 
bord finns svart-vita foton 
som behöver namnas.

– Vi har sommarutställ-
ning, mat- och hantverksda-
gar vid Råskogsstugan och 
det nya museet. Vi är med på 
temadagarna ”Författare, Då 
och Nu”. Vi håller på med ett 
stort arkivarbete, berättar 
Marianne Larsson, ordfö-
rande.

Inga-Lill Bohlin kommer 

in med en knyppeldyna som 
hon vill att föreningen ska ha 
och som de tacksamt tar 
emot.

Utanför träffar vi på fören-
ingen Jul i Brålanda.

– Vi håller på att förbereda 
och alla som har en än så liten 
möjlighet är välkommen 
med så att vi får en fin jul-
marknad och tomtetåg i år 
också, sade Lennart Malm, 
som varit med sedan 1952.

Marianne Karlsson

Tjejkväll i rosa tecken

Gestad bygdegård fylldes av utställare och gäster under lördagskvällen. 

Glada miner under modevisningen med lokala mannekänger.

I lördags arrangerade Gestad 
bygdegårdförening och Ge-
stad LRF uppskattad tjejkväll 
i färgen rosas tecken. Bygde-
gården fylldes av utställare 
och förväntansfulla gäster. 
Modevisning, bh-skola och 
fiskdamm lockade också. 
Alvas Café var öppet, liksom 
en bar med rosafärgade drin-
kar.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

De sjöng för livet
I söndags gav Läkarmis-
sionen en uppskattad 
”Sånger för livet”-kon-
sert i en fullsatt Frände-
fors kyrka. Sofia Källgren, 
tillsammans med musiker 
samt en 200-mannakör, 
under ledning av dirigent 
Mats Backlund, sjöng och 
spelade för att föräldra-
lösa och utsatta barn ska 
få en värdig framtid.
Sofia Källgren framförde 
både sina egna sånger och 
bjöd på klassiker som ”Gab-
riellas sång” och en nyskri-
ven ”Ave Maria” tillsam-
mans med den stora kören. 
Hon gav även prov på sin 
kinesiska sångkonst. I Dis-
neys svenska version av 
”Skönheten och odjuret” är 
hon rösten för prinsessan 
Belle och publiken fick av-
njuta hennes vackra röst i 
ledmotivet till den.

Den imponerande kören 

bestod av olika körer i Tre-
stad och Dalsland. De fram-
förde bland annat ”Du är vår 
Gud” och ”Får jag gömma 
några drömmar”. Frändefors 
egna Anna K. Larson sjöng 
ett soloparti. 

Publiken visade sin upp-
skattning genom långa varma 
applåder.

Fredspristagare
Läkarmissionen samarbetar 
med Doktor Denis Mukwege 
som är chefsläkare vid Pan-
zisjukhuset i östra DR Kongo 
och världskänd för sitt arbete 
för våldtagna kvinnor. Totalt 
har tiotusentals kvinnor och 
barn som utsatts för sexuellt 
våld fått vård där. I år är han 
med och delar på Nobels 
fredspris.

Läkarmissionen har ett 
90-konto och då går minst 75 
procent till verksamheten 
och som mest 25 procent till 
administration.

Den imponerande 200-mannakören.

Sofia Källgren spred glädje tillsam-
mans med den stora kören i Frän-
defors kyrka.

– Det bästa med de här 
konserterna är de som ställer 
upp och blir månadsgivare, 
”Skyddsänglar”, säger Ric-
hard Niklasson, projektleda-
re för konsert och event.

Det blev en hel del nya 
skyddsänglar denna kväll.

 Marianne Karlsson  
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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!

Mellerudsseger i fototävling

Vinnarbilden ”Grodan Boll”, tagen av Roland Johansson, Melleruds FK.

MFK:s Roland Johanssons ”Spanaren” hamnade på andra plats.

Tredje pris fick ”Rain 5005”, fotograferad av  Jan Stalfors Färgelanda FK.

Fr.v: Melleruds FK:s tävlingsan-
svarige Christer Mårtensson och 
Roland Johansson, Melleruds FK 
som kammade hem både första- 
och andraplatsen.

Dalslandsmästerskapet i 
foto 2018 är avgjort och 
resultatet avslöjades på 
Melleruds Fotoklubbs 
senaste månadsmöte. 
Det gick bra för Mellerud, 
på både plats ett och två 
hamnade Roland Johans-
son, Melleruds FK.
Det var Oktavs fotoklubbs 
bildbedömningsgrupp som  
bedömde bilderna, som en-
ligt dem genomgående höll 
mycket hög kvalité. Det var 
tre bilder som alla i juryn var 
eniga om skulle ligga i topp, 
övriga diskuterades ingåen-
de. 

Totalt hade 30 fotografer 
från Dalslands fotoklubbar 
lämnat in 90 bilder för be-
dömning.

Resultat topp 10  
med motiveringar: 
1. Grodan Boll. Roland 
Johansson Melleruds FK. 
Bra skärpa och god komposi-
tion. Mycket välplacerat ljus 
på grodan och ljuset bakom 
ger den en fin inramning. De 
små detaljerna i omgivande 
miljö förstärker inramning-
en. En mycket fin bild. Grat-

tis till vinnaren. 
2. Spanaren.  Roland Jo-
hansson Melleruds FK. Bra 
komposition och skärpa.  
Blicken ger fin spänning i 
bilden, ljuset ligger mycket 
bra och bidrar till att ge en 
kraftfull bild. 
3. Rain 5005. Jan Stalfors 
Färgelanda FK. Fint ljus-
spel som skapar spännande 
linjer i bilden, färgspelets 
olika röda toner ger en tvist i 
bilden. En bra komposition 
där kvinnan är rätt placerad. 
4. Stationen. Göran Karls-
son Åmåls FK. En bild som 
klättrade i resultatlistan och 
som skapade många funde-
ringar. Vinner i längden. 
Bilden har många detaljer 
utan att den blir rörig. Fina 
linjespel, bra ljus och god 
exponering. 
5. Havssula. Nils-Gunnar 
Olsson Melleruds FK. Tuff 
beskärning som gör bilden 
och med en fin skärpa, ögat 
rätt placerat. 
6. Nordens Venedig. Lasse 
Larsson Färgelanda FK. 
Också en bild som klättrade 
i resultatlistan.  Riktigt bra 
komposition, fint linjespel i 
gråskala, linjerna i vattnet 

skapar liv i bilden. Drama-
tisk. 
7. Vänersborgs allé. An-
ders Klevmarken Åmåls 
FK. En ren bild där man kän-
ner av kylan och där skylten 
skapar lite värme. 
8. Trygghet. Lasse Larsson 
Färgelanda FK. Fin varm 
barnbild, blicken fångad i 
rätt ögonblick. En bild som 
vandrade lite i placering 
innan den intog sin plats. 
Kanske lite mer kontrast 
hade gjort bilden bättre. 
9. Strömstare 2. Roland 
Johansson Melleruds FK. 
Vacker fågelbild tagen i sin 
rätta miljö. Strömstaren har 
ögonkontakt med fotografen 
och det mörka ljuset i övre 
delen av bilden skapar djup. 
10. Salskrake. Nils-Gunnar 
Olsson Melleruds FK. Bra 
ljus, speglingar och vågrö-
relser runt fågeln gör bilden 
levande. 
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

ElinstallationDäck

Byggteknik/elteknik

 Bygg

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

I höst ska 110 000 elever 
förbereda sig för sina gym-
nasieval i början av nästa år.  
Gymnasievalet är ett stort 
beslut. Inte livsavgörande – 
men viktigt. 

Ibland är det första gången 
som tonåringen mer eller 
mindre på egen hand fattar 
ett beslut som kan ha stor 
påverkan på framtiden. Men 
ofta spelar föräldrarna en 
viktig roll. Därför bad vi ti-
digare i år Norstat att under-
söka föräldrarnas syn på de-
ras ungdomars gymnasieval.

Drygt hälften av föräld-

rarna ser helst att deras dotter 
eller son läser ett högskole-
förberedande program. En 
tredjedel av föräldrarna har 
ingen speciell åsikt om vil-
ken typ av program tonår-
ingen bör läsa. Bara knappt 
en förälder av tio anser att det 
bör vara ett yrkesprogram.

Bland föräldrarna verkar 
de högskoleförberedande 
programmen ha högre status 
än yrkesprogrammen. En 
majoritet av föräldrarna an-
ser också att ett yrkespro-
gram ger färre valmöjlighe-
ter.

Uppenbarligen är inte för-
äldrarnas attityder till yrkes-
program särskilt positiva, i 
alla fall inte när de jämförs 
med högskoleförberedande 
program.

Faktum är att elever som 
gått ett yrkesprogram har 
goda jobbchanser. Och inte 
bara när det gäller första job-
bet. Yrkesprogrammen ger 
goda utvecklingsmöjligheter 
i yrkeslivet och till eget före-
tagande. Möjligheten att se-
nare läsa på högskola och 
yrkeshögskola finns också. 

Svenska företag har stora 

rekryteringsbehov och ofta 
är det den gymnasiala yrkes-
kompetensen som är efter-
frågad.

Så hur bör en förälder 
tänka? Här är några tips:

1. Om din tonåring har ett 
tydligt intresse: Uppmuntra 
honom eller henne att välja 
en utbildning i linje med det. 
Hjälp till att bredda bilden av 
olika utbildningar och jobb.

2. Jämför utbildningar på 
olika skolor. Kvalitetsskill-
naderna är stora. 

När det gäller yrkespro-
gram: Välj en utbildning som 

är certifierad av en bransch 
eller som kan visa på ett gott 
samarbete med företag. 

När det gäller de högsko-
leförberedande program-
men: Välj ett program där 
direktövergången till hög-
skolan är hög. 

Oavsett program, gå på 
skolornas ”öppna hus” och 
försök får en bild av skolans 
organisation och att yrkes-
skickligheten hos lärare och 
skolledning är hög. 

3. Många elever väljer 
samhällsvetenskapspro-
grammet för att hålla alla 

dörrar öppna. Visst ska sonen 
eller dottern välja det pro-
grammet om intresset för 
ämnesinriktningen är stort. 
Men våga i annat fall utmana 
din tonåring att välja till ex-
empel naturvetenskapspro-
grammet eller ett yrkespro-
gram istället. 

Anna Gillek, regionchef, 
Svenskt Näringsliv  

Västra Götaland

Johan Olsson,  
utbildningspolitisk expert, 

Svenskt Näringsliv

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

0530-127 27      LEgruppen.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

Elinstallation

Fönster Golv

Måleri

Städ VVSSolskydd

Byggteknik/elteknik Ledig plats Reparation/service Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

SPF Seniorerna Melleruds
bygden höll sitt månadsmöte 
den 9 oktober i Templargår-
den. Ordförande Stig Lars-
son hälsade välkommen och 
vände sig särskilt till truba-
duren Stellan Johansson som 
stod för eftermiddagens un-
derhållning.

Med anledning av firandet 
av 200-årsminnet av ”Brå-
nasméns” födelsedag berät-
tade Stellan om klockarso-
nen, bonden, smeden, 
skalden Johannes Olssons 
(Brånasmén) liv och leverne 
och framförde dikter av ho-
nom som Stellan själv tonsatt 
på ett mycket trevligt sätt och 
som han sjöng med en härlig 
känsla och inlevelse. 

Som kuriosa kan nämnas 
att ”Brånasmén” är farfars-
farfarsfar till Stellan.

Stellans framförande dela-
des upp i två avdelningar och 

FÖRENINGSREFERAT

Trubaduren Stellan Johansson. 
Arkivbild.

Gemensamt medlemsmöte 
med PRO och Demensför
eningen i Templargården 
den 12 september. Ordfö-
rande Lennart Israelsson 
hälsade alla välkomna och 
vände sig särskilt till De-
mensföreningen och de in-
bjudna föredragshållarna 
Meta Lindqvist och Gerd 
Klang som informerade om 
projektet ”Bättre tänka efter 
före” som de varit engage-
rade i sedan start. 

De berättade att fyra pen-
sionärer dör dagligen efter 
skador i hemmet. En bidra-
gande orsak till de många 
fallolyckorna kan de läkeme-
del vara som inte passar ihop 
utan ger en massa biverk-
ningar. Viktigt att ta med lä-
kemedelslistan vid läkarbe-
sök och kräva en genomgång 
eller be apoteket kolla via 
datorn om de passar ihop. 

Det handlar också om att inte 
ta naturläkemedel utan att 
först kontrollera med läkaren 
att de stämmer överens med 
ordinerade mediciner.

Se över hur man har det 
hemma, saker i lagom höjd, 
inte klättra och kliva på sto-
lar, stege med handstöd, inte 
ha mattor att snubbla över. 
Kosten behandlades också, 
vikten av att äta och dricka, 
då äldre ensamma tenderar 
att hoppa över lagad mat, 
vilket kan leda till närings-
brist. Kontrollera även att det 
finns möjligheter att klara sig 
i 72 timmar om något kata-
strofalt inträffar. Projektet 
har tagit fram ett antal bro-
schyrer till hjälp för att tänka 
på i olika sammanhang i det 
dagliga livet och kommunen 
har arbetat fram en broschyr 
om kris och beredskap.

Lennart tackade för en in-

tressant föreläsning och in-
bjöd till sill och potatis. In-
formationen fortsatte en 
stund efter kaffet. Därefter 
tackade damerna för sig.

Kerstin Nordström, ordfö-
rande för Demensförening-
en, tackade och hoppades på 
ett fortsatt samarbete mellan 
föreningarna. Därefter vid-
tog lottdragning. Lennart Is-
raelsson berättade att han fått 
telefonsamtal från banken 
som bad att man skulle be 
medlemmarna vara upp-
märksamma då bedrägerier 
ökat bland äldre.

Styrelsen funderar på att ta 
bort den fasta telefonen, då 
sparas lite pengar eftersom 
endast ett fåtal samtal görs. 

Lennart tackade samtliga 
för en trevlig kväll och ett 
särskilt tack gavs till köks-
personalen.

Lars Andersson

i pausen mellan dessa båda 
serverades kaffe och som 
vanligt mycket goda smörgå-
sar.

Ordförande Stig påminde 
om att vi ska vara extra för-
siktiga när höstmörkret faller 
genom att använda reflexer 
och också tänka på vikten av 
bra belysning på våra fordon 
av skilda slag. 

En påminnelse om höstens 
kommande program med 
bland annat  teaterresa till 
Säffle framfördes också.

Eftermiddagens möte av-
slutades med att Stig tackade 
alla som kommit och önskade 
mötesdeltagarna en fortsatt 
fin höst.

Rose-Marie Jonasson
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Andra upplagan– återigen succé

I väntan på start. Jacob Jansson och Henric Gajewska, två lokala löpare i startfållan inför maran. I bakgrunden Stenis Wallentin, funktionär från 
OK Kroppefjäll.

Starten har gått, lag nummer 405, Peter Mattsson och Emilia Holmeby, 
Trollhättan är iväg.

Tre nöjda mellerudstjejer som genomfört 10,5 kilometer tillsammans; 
Annelie Bergqvist, Bodil Rönnevald och Madelene Ekman.

Representerar man Uddevalla Sim, som Helena Malmeling, så måste man 
ju också ta sig ett dopp efter bastun.

Andreas Martinsson och Viktor Lidén är två glada maradebutanter som 
intervjuas av SK Granans Lars Karlsson när de precis, efter drygt fem 
timmar, kommit i mål.

Far och son, Martin Persson och Oliver Emanuelsson (f.ö. yngste delta-
garen) har just avverkat 10,5-kilometerssträckan tillsammans. 

Vid Granan leder Jenny Johansson och Vrene Persson uppvärmningen 
inför 21-kilometersloppet.

Älvan Älvis, alias Helle Manvik, vakar över alla löparna utmed Kroppefjäll 
under kvällen.

SPORT

Antalet deltagande lag var nu 
klart fler än förra året. För de 
som var med under premiär-
loppet, såväl som nya delta-
gare i år, möttes alla av glada 
och pigga funktionärer från 
OK Kroppefjäll och SK Gra-
nan, som samarrangerar lop-
pet. 

Funktionärerna fanns inte 
bara vid start och mål utan 
många var också utplacerade 
utefter banan. Det bjöds på 
några nyheter gentemot före-
gående år. Själva tävlingcen-
trat var nu flyttat från OK-
stugan till Kroppefjäll 
Bed&Breakfast, löpslingans 
åtta första kilometer från 
Granan sett hade helt ny 
sträckning och sist men inte 
minst erbjöd man nu en ma-
ratonsträcka om 42 kilome-
ter. 

Lagen springer i par om två 

och två och utöver maran 
fanns en sträcka om 21 kilo-
meter samt en sträcka på 10,5 
kilometer. Den kortaste 
sträckan lockade flest delta-
gare, här startade 78 lag. 67 
lag valde 21 kilometer och 
sex lag sprang maran.

Mörkret en utmaning
Liksom förra året lockade 
Kroppefjäll Trailrun delta-
gare från både när och fjärran 
och såväl erfarna löpare som 
lite mer gröna. 

Emelie Åström och Merle 
Dammann från Karlstad har 
precis hämtat ut sina num-
merlappar, när vi stöter på 
dem vid cafeterian. 

– Vi springer mycket trail 
men har aldrig sprungit i 
mörker tidigare och vi ska nu 
springa 21-kilometers-
sträckan. Vi har inte tävlings-

TERRÄNGLÖPNING 
Kroppefjäll Trailrun föddes 2017. I helgen arrangerades 
motionsloppet för andra gången och det blev en mycket 
lyckad tävling. Trots regn och blöta genomförde 151 lag 
sina respektive sträckor och alla kom mycket nöjda i 
mål. 

fokus ikväll utan hoppas på 
ett trevligt pass tillsammans 
i mörkret, säger de.

Att springa i mörker är en 
utmaning och det är stor 
skillnad mot att springa i 
dagsljus. Två som antog en 
ännu större utmaning var 
Andreas Martinsson och 
Viktor Lidén från Uddevalla, 
som debuterade överhuvud-
taget på en mara. De tog 
drygt fem timmar på sig i 
spåret, men var väldigt nöjda 
när de passerade målsnöret

 – Vi kommer helt klart 
igen nästa år och då tar vi 
med oss fler kompisar. Det 
här var enormt roligt och 
välordnat, sade de båda kil-
larna medan de pustade ut i 
målfållan.

Först i mål
Eftersom Kroppefjäll Trail-
run är ett motionslopp så 
klockas inte deltagarna och 
tiderna är heller inte offici-
ella. Dock var duon Clarence 
Olsson, Åmål och Tomas 
Johansson, Karlstad, som 
även de sprang maran, först 
att bryta målsnöret. Dessa 
båda var också snabbast i mål 
förra året, då på 21-kilome-
terssträckan. 

En gemensam nämnare för 
alla lagen tycktes vara att det 
var lagom jobbigt, blött och 
väldigt roligt. Det var nöjda 
deltagare som kom i mål, 
även om de var trötta och 
tyckte att sista biten var väl 
lerig. De uppskattade också 
alla funktionärer utmed spå-
ret. 

Starten för maran skedde 
vid Kroppefjäll 
Bed&Breakfast, där löparna 
sprang till Granan och sedan 
tillbaka. De andra deltagarna 
bussades till Granan respek-
tive Gunvarbyn för start. 
Maralöparna hann också 
precis varva vid Granan 
innan starten gick för 21-ki-
lometerssträckan. Både vid 
Granan och vid Kroppefjäll 
lystes löparstigarna upp av 
marschaller som tillsam-
mans med löparnas pann-
lampor utgjorde nästan en 
magisk stämning i det regn-
våta mörkret. 

I mål fick deltagarna inte 
bara medalj utan även en 
påse med bland annat lite 
smått och gott i matväg och 
därutöver en mosbricka. 
Detta tack vare alla välvilliga 
sponsorer. 

Alla som ville fotades i en 

”vi-vågade-soffa” och prick-
en över i:et blev den special-
byggda bastun som var stra-

tegiskt placerad mitt emot 
badbryggan ner till sjön.  

Ing-Marie Norrman
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Innebandy 
Division 5 
Movembermatchen

Rådahallen
Fredag 16 november kl. 20.00
Melleruds IBK - AstraZeneca IF

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Alla intäkter går till mustaschkampen 
Lotteri på entrébiljetten 

Cup på G med 
flera lokala favoriter

FUTSAL 
Rastacupen har passerat 
30 år och fortsätter med 
full styrka. I år är det 
återigen fullt och nu har 
man på allvar fått igång 
tjejerna med nystartade 
åldersklassen F16.
Brålanda IF:s Rastacupen 
som i helgen spelas i Väners-
borg fortsätter med oförmin-
skad styrka.

49 lag kommer göra upp i 
fyra klasser. I varje klass 
finns lokala lag represente-
rade med favoriter främst på 
herrsidan.

Brålandas cupgeneral till-
lika ordförande, Bengt-Erik 
Andersson, ser fram emot 
turneringen.

– Det känns spännande 
som vanligt hur det fyllt på 
med lag, det brukar alltid bli 
bra. 

F16 är från förra året en ny 
klass.

– Vi har försökt i många år 
att bjuda in till F16, de första 
åren lyckades vi inte. Men nu 
har vi lyckats få till detta, så 
det är roligt, säger Bengt-
Erik.

Lokala favoriter
Många lokala lag är repre-

Cupgeneralen Bengt-Erik Anders-
son. Foto: Arkivbild.
senterade. På ungdomssidan 
håller Åsebro/Brålanda den 
lokala fanan tillsammans 
med Brålanda IF och Frände-
fors IF.

På damsidan är det nykom-
lingarna Tösse IF som kan 
komma att bli en spännande 
överraskning.

På herrsidan finns fjolårets 
mästare FC Mellerud och ny 
uppstartade Club Calcio 
högst på favoritlistan, men 
oturligt nog spelar båda i 
samma grupp och bara seg-
raren är direktkvalificerad 
till slutspelet. En outsider i 
årets turnering är också Frän-
defors IF Futsal, som kan gå 
långt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Utsedd till årets 
fotbollsförälder

FOTBOLL 
Patrik Degermosse har 
blivit utsedd av SJ och 
Svenska Fotbollsförbun-
det till Årets Fotbollsföräl-
der. Patrik fick många no-
mineringar för sitt arbete 
i Frändefors IF. 
I samband med fotbollsgalan 
i Stockholm hyllades Patrik 
Degermosse och ytterligare 
tio fotbollsföräldrar som 
tillsammans bildade en star-
telva.

Initiativet är ett samarbete 
mellan SJ och Svenska Fot-
bollsförbundet för att bidra 
med långsiktighet inom 
svensk fotboll genom att 
hylla, utbilda och inspirera 
alla eldsjälar som finns inom 
barn- och ungdomsfotbollen.

På sikt hoppas de att fler 
fotbollsföräldrar ska stanna 
kvar inom fotbollen och 
dessutom bli tryggare och 
mer pålästa i sin roll. Juryn 

Patrik Degermosse från Frände-
fors IF, har blivit utsedd till Årets 
Fotbollsförälder av SJ och Svenska 
Fotbollsförbundet och deras am-
bassadörer. Detta tillsammans 
med ytterligare 10 föräldrar som 
gör den Svenska Fotbollen bättre. 
Foto: Frändefors IF.

som valt ut Peter till detta fina 
pris består bland annat av 
fotbollsspelaren Ken Sema, 
domaren Mohammed Al-
Hakim och före detta fot-
bollsproffset Kennet An-
dersson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ulf nominerad till årets föreningshjälte
Ulf Mattsson, Bäckefors 
IF, är nominerad i Uni-
bets pris Årets fan/Årets 
föreningshjälte. Ulf är no-
minerad i kategorin årets 
föreningshjälte och har 
chans att vinna upp emot 
30 000 kronor.

Årets fan och föreningshjälte 
är ett initiativ startat av spel-

Ulf Mattsson, Bäckefors IF är no-
minerad till Årets fan/ Årets fören-
ingshjälte.

Dalslands lag vidare mot slutspel

16-åringarna August Tellander, Samuel Henning, Alexander Karlsson, Nils Svensson och Karl Svensson gjorde 
bra ifrån sig i Dalslands pojklag som vann mot Bohuslän med 7-6 efter straffduell. Foto: Privat.

bolaget Unibet för att lyfta 
fram och hylla fans och för-
eningshjältar som står för en 
sund läktarkultur och som 
gör allt och lite till för sin 
förening.

Finalisterna och vinnaren i 
respektive kategori utses av 
en jury bestående av Unibets 
ambassadörer Glenn Hysén 
och Robin Söderling tillsam-
mans med representanter 
från Unibet.  Tävlingen pågår 
mellan augusti och december 
2018. 

Chans på 30 000
Vinnaren får ett personligt 
utformat pris till ett värde av 
cirka 10 000 kronor samt 
material att skänka till sin 
favoritförening för cirka 20  
000 kronor.

Ulf själv säger så här om 
sin nominering:

– Det var roligt, absolut. 
Jag vet inte hur stor chans jag 

har, det är ju föreningshjältar 
från hela Sverige som är 
nominerade.

Utmärkelsen Årets fören-
ingshjälte tilldelas den/de 
som under året, eller under 
en längre tid, har spelat en 
betydande roll och ansträngt 
sig utöver det vanliga i det 
ideella arbetet för sin klubb/
förening och dess medlem-
mar. Årets föreningshjälte 
möjliggör och levandegör 
idrott för stora och små och 
bidrar därmed till att Sveri-
ges föreningsliv går runt.

Viktig roll i BIF
Ulf Mattsson har en central 
roll i Bäckefors IF, som på 
herrsidan spelar i division 5. 
Fram till efter säsongen har 
han varit assisterande tränare 
i klubben. Vid sidan av det  
sitter han i fotbollssektionen, 
jobbar med spelarvärvning-
ar, sponsring, administration 

och klubbens sociala medier. 
– Nu när jag inte kommer 

vara med runt laget får jag 
lite mer tid över till de andra 
uppgifterna kring förening-
en, berättar Ulf.

Nominering lyder:
”Ulf har under många år 

jobbat aktivt i Bäckefors IF 
där han gjort väldigt mycket 
för föreningen. Bland annat 
har Ulf engagerat sig i fot-
bollssektionen, sponsor-
grupper, lagledare och 
mycket mer. Han är en eldsjäl 
som alltid tänker på vår lilla 
förenings bästa i alla beslut 
som ska tas. Man känner sig 
trygg med Ulf och vet att han 
alltid finns där när man behö-
ver honom. En klippa att luta 
sig mot helt enkelt”.

Vinnaren av Årets Fören-
ingshjälte, koras i december.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
I helgen spelades  Cup 
Kommunal och Di-
striktslagturneringen på 
Serneke Arenas konstgräs 
i Göteborg. Tre distrikt 
möttes. 
Tjejer och killar födda -02 

spelade sina första matcher i 
Cup kommunal (flickor) och 
Distr iktslagturneringen 
(pojkar).

Båda lagen mötte Bohus-
län och Göteborg i Serneke 
Arena.

Tjejerna gjorde en riktigt 
bra första match mot Bohus-

län genom att ha ett discipli-
nerat försvarsspel  och vann 
sin match med 1-0 genom 
mål av Linn Johansson, Åse-
bro/Brålanda.

Däremot blev Göteborg 
alldeles för bra och där rull-
lade målen in ganska ofta, 
men totalt höll man sig till 

matchplanen. Motståndarna 
var mycket skickliga indivi-
duellt.

Därefter var det dags för 
killarna och de spelade en 
jämn och bra match som 
slutade 2-2 mot Bohuslän 
med mål av Gustav Olsson 
och Theo Johannesson båda 
Eds FF. Den efterföljande 
straffsparksduellen vann 
Dalsland.

Matchen mot Göteborg 
blev en jämn batalj där till 
slut Göteborg stod som seg-
rare med 1-0.

Det innebär att båda lagen 
går vidare till kvalomgång 
som ska spelas mellan 24 
november och 18 december. 
Motståndare och datum är 
inte klart ännu.

Fem mellerudskillar fanns 
med i laget: Karl Svensson, 
Alexander Karlsson, Samuel  
Henning, August Tellander 
och Nils Svensson ( William 
Edén deltog inte på grund av 
skada).
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Flicklaget spelade i Cup Kommunal och visade prov på disciplinerat försvarsspel i matchen mot Bohuslän som de vann med 1-0. Därmed går de 
vidare till kvalomgång. Foto: Privat.
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 UTHYRES
Året runt hus 
Modernt, ca 92 m2. Sutter-
änghus m. garage. Inkl. frist. 
garage m. gäststuga. Ca 7 km 
fr. Mellerud. För info ring: 
070-714 34 01.

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbrukolesensbygg@gmail.com

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

070-461 42 78

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
JUL

MV Färdigsytt Kappa Dukar

Gardinstänger/skenor 99:-
Vaxat linne  149:-/m 

Garn Falk & Järbo

Linnelook 30 färger 40:-/m 

SAMMET
Öljettlängder 2-p 429:-     MV 129:-/m
Lampskärm 89:-     Kuddfodral 79:-

Vadd & skumgummi

Söker ny

medarbetare

Oljan i Mellerud
Har du ett brinnande intresse för sälj samt 
service och vill jobba med:
• Försäljning av bilreservdelar, oljor, kem., 

verktyg m.m.
• Beställning av varor
• Godsmottagning och uppackning av varor
• Pressning av hydraulslang
För mer information kontakta Pelle  
0530-73 07 82
Ansökan skickas till pelle@oljan.nu

LEDIGA PLATSER

Melleruds Golfklubb: 
Höstmöte i klubblokalen 
onsdag 28/11 kl. 18.30. Väl-
kommen.

FÖRENINGSNYTT

Första förlusten för 
handbollsdamerna

HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
har aldrig upplevt en för-
lust, förrän i lördags på 
bortaplan mot seriele-
darna Järnvägarnas FF. 
Hemmalaget vann med 
hela 24-15 mot ett tunt 
Mellerud.
Melleruds HK åkte till Göte-
borg för toppmatch mot 
Järnvägarnas FF. Dåvarande 
serieledarna MHK ställdes 
mot tvåan JFF som hade 
chans att överta serieled-
ningen, vilket man gjorde.

SLUTRESULTAT
Järnvägarnas FF – 

Melleruds HK 
24-15

Divi. 4 Västsvenska V

Detta var damernas första 
förlust sedan föreningens 
premiär i division 5 för drygt 
ett år sedan och den kom i 
den sjätte omgången i divi-
sion 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny storförlust för Giants

SLUTRESULTAT
Överby IBK – 

Melleruds IBK
20-3 (5-1, 7-2, 8-0)

Målskyttar, MIBK:
Oskar Andreassen, 1
Christian Ragnevi, 1
Carlos Rodén, 1

INNEBANDY 
Melleruds Giants besökte 
i söndags kväll Ström-

Premiärförlust som svider: 
”Ingen kom upp i nivå”

FUTSAL 
FC Mellerud spelade serie-
premiär hemma i Rådahal-
len i söndags eftermiddag. 
Man kom snabbt i under-
läge och lyckades inte resa 
sig, utan förlorade med 
7-11.

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 
FC Diaspora

7-11 (2-6)
Div. 1 Nv Götaland

Målskyttar FCM:
Florijan Fejzulovic, 2
Mohamed ”Moe” Abdu, 1
Femija Selmanovic, 1
Nevzad Dulovic, 1
Iba Ramic, 1
Valon Gashi, 1

FC Mellerud är topptippade 
i årets division 1 Nordvästra 
Götaland. Men mot uddeval-
lalaget FC Diaspora blev det 
förlust, på hemmaplan, med 
7-11.

Huvudansvarige Valon 
Gashi var besviken efter 
matchen.

– Det var inte bra. De för-
svarade sig bra samtidigt 
som vi kanske ställde ut 
skorna och inte alls kom upp 
i den nivå som vi skall vara 
på.

Bra avslutning
Mellerud hamnade tidigt i ett 
tvåmålsunderläge och trots 
två mål i den första halvleken 
stod det 2-6 till gästerna i 
paus. 

Andra halvleken blev 
bättre för FCM, som i de 
avslutande fyra minuterna 
gjorde fyra mål. Men det 
räckte inte för att komma 
ikapp Diaspora.

– Vi hade inte rätt inställ-
ning. Ingen av oss kom upp i 
rätt nivå, vi måste minimera 
våra misstag och hålla defen-
siven bättre. Vi släpper in 
elva mål, det är alldeles för 
mycket, säger Gashi.

Till helgen möter man 
Kungshamns IF Sotenäs, 
som efter två segrar leder 
serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

stad och Överby Crabs. 
Bohuslänningarna körde 
bokstavligen över gänget 
från Dalsland, som förlo-
rade med 3-20.
Nystarten efter höstuppehål-
let blev ingen dans på rosor 
för MIBK. Bortamatchen i 
Nordby Supermarkethallen 
slutade med storförlust och 
Mellerud står ännu på noll  
poäng i division 5 mot nion-
deplacerade Överby.

Matchen var till en början 
jämn då gästerna reducerade 
till 2-1 genom Oskar Andre-
assen, tolv minuter in i den 
första perioden. 

Men Överby, ledda av före 
detta giants-spelarna Lucas 
Salomonsson och Henrik 
Norgren samt Frändefors-
sonen Mattias Olsson, kunde 
dra ifrån i den andra perio-
den. 

Trots reducering av Chris-
tian Ragnevi och Carlos 
Rodén var Mellerud aldrig 
riktigt nära. 

I den tredje perioden nol-
lades gästerna av Strömstad 
som får ta nya tag på fredag, 
då AstraZeneca IF gästar 
Rådahallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

VÄRMEPANNA CTC 1100. 
(endast gått på el). Komplett 
pellets-aggregat Pellex. Pris 
4.000:-. Tel 070-594 97 65.

BLANDAT HÖ i rundbal 
ca 300 kg/st. 2,50/kg. 26 
st. Benny 072-566 82 44.
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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

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

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

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 

Allt inom golv 

och mattor

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

Leg. Fysioterapeut | Manuell Terapeut

0530 - 77 44 80

Valentijn Schneider

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

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

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 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se



MELLERUDS NYHETER18 ONSDAG 14 NOVEMBER 2018

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2

3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13

14 15

Melodikrysset v.46 - 17 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. 46 – 17 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Matmagasinet
10.25 Statsministrarna
11.25 Under klubban
11.55 Det sitter i väggarna
12.55 Sverige!
13.25 The Graham Norton show
14.25 Matiné: Vad ska en fattig 
	 flicka	göra?
15.40	 Drömyrke:	veterinär
16.10	 Strömsö,	Hemma	igen
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	 Livet	på	Dramaten
21.30 En familjehistoria
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 Hemma	igen,	Matmagasinet
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15	 Hundraårskåken
16.45 Poddilainen
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Världens	undergång:	
 Slaget vid Verdun
18.45	 Kalla	krigets	fordon
18.55	 Vinterbad	på	skolschemat
19.00	 Helt	historiskt
19.30 Seriestart: Den goda viljan
21.00 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 Berlin	-	under	samma	
 himmel
23.10 Vetenskapens värld
00.10 Plus
00.40	 Världens	undergång:	
 Slaget vid Verdun
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Studio natur
17.35	 Ditt	förutbestämda	liv
18.20 Metropoler bakom kulisserna
19.20	 Den	gamle	och	storken
20.10 Sam	Neill	i	kapten	Cooks	spår
21.00	 Språknyheterna
21.30 Dygnet	runt	på	rymdstationen
22.30 Äntligen tillsammans
23.50 Djurvärldens kriminella
00.45	Motståndskraftiga	städer

20.00	 Den	goda	viljan	-	syntolkat
21.30	 Livet	på	Dramaten	 
	 -	teckenspråkstolkat
22.00 En familjehistoria 
	 -	teckenspråkstolkat
22.30	 Liv	med	autism	
	 -	teckenspråkstolkat
23.00 Falsk identitet
23.55 Billions
00.50	 Korrespondenterna
01.20	 Svenska	dialektmysterier
01.50	 Branden	-	syntolkat
02.20	 Andra	åket	-	syntolkat
02.50	 Springfloden	-	syntolkat
03.35 Alla hästar hemma 
	 -	syntolkat

05.05	 Våra	värsta	år
06.00 Jims värld
06.25	 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30 Jims värld
09.00	 Kung	av	Queens
09.30	 Brooklyn	nine	nine
10.00	 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00	 Kung	av	Queens
13.30	 How	I	met	your	mother
14.30	 2	1/2	män
15.00	 Face	off
16.00	 NCIS:	Los	Angeles
17.00 Seinfeld
18.00	 How	I	met	your	mother
19.00 Simpsons
20.00	 Face	off
21.00	 Fury
23.40 Simpsons
00.40	 Family	guy
01.40	 American	dad
02.35	 Scrubs
03.20	 2	1/2	män
03.40	 Brooklyn	nine	nine
04.05	 Family	guy
04.50	 American	dad

05.45	 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00	 Hem	till	gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00	 Husjägarna
14.55	 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Sveriges bästa
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto,	Joker	och	Drömvinsten
18.35 Fixer upper
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00	 Bonde	söker	fru
21.00 Sthlm rekviem
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 CSI
23.55	 Law	&	order
00.55	 Hawaii	five-0
02.50	MacGyver
03.50	 Bygglov
04.50	 Husjägarna

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55	 Strömsö
10.25	 Landet	runt
11.10	 Drömyrke:	veterinär
11.40 Uppdrag granskning
12.40 En familjehistoria
13.10	 Tjejer	gör	lumpen
13.40	 Livet	på	Dramaten
14.10	 Andra	åket
14.40	 Lena	PH	show
16.10 Under klubban
16.40	 Hemma	igen
17.30 Sverige idag
18.00	 Rapport,	Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt,	Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00 Maträddarna
21.00 Superungar
22.00 Opinion live
22.45 Stacey	Dooley:	Sexslav	åt	IS
23.30 Rapport
23.35	 Vår	tid	är	nu
00.35 Branden
01.05 Statsministrarna
02.05	 Hemma	igen
02.55	 Livet	på	Dramaten
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
	 frågestund
16.00 Rapport
16.15 Vikingarnas riken
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Världens	undergång:	
 Slaget vid Verdun
18.45	 Kalla	krigets	fordon
19.00 Jakttid
19.30	 Förväxlingen
20.00	 Reiulf,	rätten	och	renarna
21.00 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 De	har	flytt
23.55 Babel
00.55	 Världens	undergång:	
 Slaget vid Verdun
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken
02.10 Naturens hemligheter

14.00 UR Samtiden
17.00	 Språknyheterna
17.30 Metropoler bakom
  kulisserna
18.30	Mäktiga	miljöer
19.20	 Det	vilda	Nya	Zeeland
20.10	 3	x	Kennedy:	Rosemary	
	 Kennedys	öde
21.00 Studio natur
21.30 Djurvärldens kriminella
22.25 Den lilla elefantens kamp
23.25 Äntligen tillsammans

20.00 Maträddarna 
	 -	teckenspråkstolkat
21.00	 Lena	PH	show
22.30	 Helt	historiskt
23.00 Matmagasinet
23.30	 Tjejer	gör	lumpen
00.00	 Hundra	procent	bonde
00.30 Studio Sápmi
01.00 Poddilainen
01.30	 Branden	-	teckenspråkstolkat
02.00	 Vår	tid	är	nu	-	tecken-
	 språkstolkat
03.00 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 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	 Bytt	är	bytt
21.00 Tillsammans med 
	 Strömstedts
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	 American	dad
05.35	 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	 Non-stop
23.10 Simpsons
00.10	 Family	guy
01.10	 American	dad
02.10	 Scrubs
03.00	 2	1/2	män
03.25	 Brooklyn	nine	nine
03.50 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Maträddarna
10.55 Superungar
11.55 Under klubban
12.25	 Vår	tid	är	nu
13.25 Salongen	-	tävlingsprogrammet
14.10 Opinion live
14.55 Det sitter i väggarna
15.55	 Vem	vet	mest?
16.40	 Enkel	resa	till	Korfu
17.30 Sverige idag
18.00	 Rapport,	Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt
18.30	 Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Alla	för	en
21.00 Skavlan
22.00	 Scott	&	Bailey
22.50	Morran	och	Tobias
23.05 Rapport
23.10 The Graham Norton show
00.00	 Första	dejten
01.00	 Springfloden
01.45	 Andra	åket
02.15 En familjehistoria
02.45 Maträddarna
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15	 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.30	 Förväxlingen
20.00	 Långfilm	136
21.00 Aktuellt
21.18	 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45 Nattvardsgästerna
23.10	 Berlin	-	under	samma	
 himmel
00.05 Engelska Antikrundan
01.05	 Hundraårskåken
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken
02.10 Naturens hemligheter

14.00 UR Samtiden
17.00	 Andreas	till	Gald-
 høpiggen
17.15	 Islands	fängslande	historia
17.45 Dygnet	runt	på	rymdstationen
18.45	 Jakten	på	Norge
19.35	 Livsviktiga	lösningar
20.05	 It's	a	match
21.00 Det vilda Brasilien
21.55	 Nationalskattens	hemlig-
 heter
22.35	 Ditt	förutbestämda	liv
23.20 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:	Sexslav	åt	IS
23.45 Engelska Antikrundan: 
00.15	 Uppdrag	granskning
01.15	 Au	pair	i	Kanada
01.45 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 Sveriges bästa
17.50	 V75-klubben
17.55 Fixer upper
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
23.05 Creed
01.50	 Alfie
04.00	 Bygglov

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	 Tattoo	fixers
21.00	 X-files
22.00	 Selfless
00.25	 Swedish	dicks
01.30 Simpsons
02.25	 Family	guy
03.15 Nattsändningar

06.00	 Fråga	doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Vinterstudion
09.00	 Längdskidor:	Bruks-
	 vallarna	2018
10.15	 Alpint:	Världscupen
11.10	 Längdskidor
13.15	 Alpint:	Världscupen
14.00 Vinterstudion
14.30	Morran	och	Tobias
14.45 Maträddarna
15.45 Skavlan
16.45	 Vår	tid	är	nu
17.50	 Helgmålsringning
17.55	 Sportnytt
18.00	 Rapport,	Sverige!
18.45	 Vem	vet	mest?
19.30	 Rapport,	Sportnytt
20.00	 Grotesco	-	en	näradöden-
	 revy
21.35	 Vanity	Fair
22.25 Rapport
22.30	 Lördagsbio:	Johnny	
 English
23.55	 Nattfilm:	Kvinna	utan	
 samvete
01.40 Skavlan
02.40 The Graham Norton show
04.40	 Vem	vet	mest?

09.20 Plus
09.50 Jakttid
10.20 Engelska Antikrundan:
10.50	 Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50	 Reiulf,	rätten	och	renarna
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15	 Kalla	krigets	fordon
16.15	 Kampen	om	kronan
16.25 Vinterliv
16.30	 Skånska	hjortdjur
16.40	 Det	vilda	Nya	Zeeland
17.30	 Svenska	dialektmysterier
18.00	 Drömmarnas	hantverk
18.30 Studio Sápmi
19.00	 Ishockey:	NHL
22.00 Falsk identitet
22.55	 Korrespondenterna
23.25 Poddilainen
23.55	 Helt	historiskt
00.25 Vikingarnas riken
01.25	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00	 Islands	fängslande	
 historia
15.30 Monsunen
16.20 Nationalskattens hemligheter
17.00 Det vilda Brasilien
17.50 Sam	Neill	i	kapten	Cooks	spår
18.40 Studio natur
19.10	 Dygnet	runt	på	rymd-
 stationen
20.10	Mäktiga	miljöer
21.00	 Regnskogens	björnar
21.55	 Historiens	onda	män
22.45	 Dokument	utifrån
23.45	 3	x	Kennedy
00.35	 Lagom	mycket	finsk

20.00	 EM-kval	basket	damer:	
	 Makedonien-Sverige
22.00	 Dilan	och	Moa
22.20	 Gift	vid	första	ögonkastet	
	 Nya	Zeeland
23.30 The Graham Norton show
00.20 Ord mot ord
01.05 Nattsändningar

05.10	 Brooklyn	nine	nine
05.35	 Våra	värsta	år
06.00	 Royal	pains
06.45 Frasier
07.35 Grimm
08.25	 Amazing	race
09.25 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.25 Chevaleresk
10.55	 Ink	master	USA
11.55	 NCIS:	Los	Angeles
12.50	 NCIS:	Los	Angeles
13.50	 NCIS:	Los	Angeles
14.40	 Last	man	on	earth
15.10	 Last	man	on	earth
15.40 Cops
16.10 Cops
16.40	 Nitro	Circus:	All	Access
17.10	 Nitro	Circus:	All	Access
17.40	 Friday	night	lights
20.00	 Lethal	weapon
21.00	 Karate	kid
23.55	 London	has	fallen
01.55	 Jarhead	2:	Field	of	fire
03.45	 Family	guy
04.10	 Family	guy
04.35	 American	dad

05.00 Veterinärerna
05.55	 Hela	England	bakar
07.00	 Bygglov
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2018
13.00	 Idol	2018	–	resultatshow
13.20	 Idol	extra
14.00I	shockey:	Brynäs–
	 Djurgården
17.30 Studio: UEFA Nations 
	 League
17.55	 Fotboll:	Turkiet-Sverige
18.50 Studio: UEFA Nations 
	 League
19.00	 Fotboll:	Turkiet–Sverige
20.00	 Så	mycket	bättre
21.30	 Hundraåringen	som	klev	
	 ut	genom	fönstret	och	
	 försvann
22.00	 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Hundraåringen	som	klev	
	 ut	genom	fönstret	och	
	 försvann,	forts
00.05 Mission impossible 3
02.35 True grit

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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.25 Sverige!
05.55 Drömyrke: veterinär
06.25 En familjehistoria
06.55 Enkel resa till Korfu
07.45 Vem vet mest?
08.30 Motor: Rally-VM
10.00 Vinterstudion, Alpint: Världscupen
11.00 Längdskidor: Bruksvallarna 2018
13.15 Alpint: Världscupen
14.30 Motor: Rally-VM
15.25 Ridsport: Världscupen hoppning
17.30 Dom kallar oss artister: Ögonblicket
17.35 Dilan och Moa
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt, Sportspegeln
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Andra åket
20.30 Alla hästar hemma
21.00	 Springfloden
21.45 Branden
22.15 Jonestown: Självmordssekten
23.15 Rapport
23.20 Au pair i Kanada
23.50 Scott & Bailey
00.40 Stacey Dooley: Sexslav åt IS
01.25 Superungar
02.25 Alla för en
04.45 Au pair i Kanada

08.10 Sverige idag
08.30 Drömmarnas hantverk
09.00 Hundraårskåken
09.30 Svenska dialektmysterier
10.00	 Gudstjänst,	11.00	Långfilm	136
12.00 Den goda viljan
13.30 Vikingarnas riken
14.30	 Åtta	årstider,	14.35	Vågen
14.55 Ridsport: Världscupen hoppning
15.25	 Helt	historiskt,	15.55	Sverige	idag
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag på meänkieli
16.20 Kalla krigets fordon
16.30 Poddilainen, 17.00 ¡Habla ya!
17.10 Gordon & Penny
17.14	 Kortfilmsklubben	-	finska
17.25 El internado
18.00 Konsten att fånga en dröm
18.30 Vloggarna
19.00 Det vilda Nya Zeeland
19.50 Skånska hjortdjur
20.00 Björn Ranelid - människan och ordet
21.00	 Aktuellt,	21.15	 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.55 Reiulf, rätten och renarna
00.55 Röster från Australiens aboriginer
01.55 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 It's a match
15.50 Sam Neill i kapten Cooks 
 spår
16.40 Jakten på Norge
17.30 Dox: Hatets vagga
19.05 Metropoler bakom kulisserna
20.05 Djurvärldens kriminella
21.00 Seriestart: Iran inifrån
21.45 Mäktiga miljöer
22.35 Språknyheterna
23.05 Äntligen tillsammans
00.25 Ditt förutbestämda liv
01.10 Motståndskraftiga städer

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Alla hästar hemma - syntolkat
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45 Branden - syntolkat
22.15 Kolla myten - syntolkat
22.25	 Vem	vet	mest?,	23.10	Sverige!
23.40 Strömsö
00.10 Första dejten - syntolkat
01.10 Maträddarna - syntolkat
02.10 Det sitter i väggarna - syntolkat
03.10 Livet på Dramaten - teckenspråkstolkat
03.40 En familjehistoria - teckenspråkstolkat

05.00 Veterinärerna
05.55 Hela England bakar
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Bonde söker fru
14.00 Mumbo jumbo
14.30 Studio: UEFA Nations League
14.55 Fotboll: England–Kroatien
14.55 Fotboll: England–Kroatien
15.50 Studio: UEFA Nations League
16.00 Fotboll: England–Kroatien
17.00 Studio: UEFA Nations League
17.20 Ny skandinavisk mat: Niklas 
 Ekstedt
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Vålnaden
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Brottsjournalen
02.10 Pelé: Birth of a legend
04.20 Husjägarna

05.00 American dad
05.25 Frasier
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.35 Last man on earth
09.35 Community
10.00 Cops
10.55 Son of Zorn
11.55 99 nya saker med Erik & Mackan
12.55 NCIS: Los Angeles
14.55 Karate kid
17.30 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Will & Grace
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Swedish dicks
23.00 American dad
00.00	 X-files
01.00 Married
02.00 Will & Grace
02.55 American dad
03.40 Amazing race
04.30 Battle creek

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Seriestart: Cleo
09.40 Cleo
10.10 Landet runt, Sverige!
11.25 Sportspegeln
11.55 Superungar
12.55 Maträddarna
13.55 Andra åket
14.25 Dom kallar oss artister: Ögonblicket
14.30 Matiné: En fästman i taget
16.15 Kari-Anne
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport, 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:	Jag	är	nyfiken	-	gul
01.15 Vem vet mest?
02.00 Hemma igen
02.45 Kari-Anne
03.15 Cleo
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.14	 Kortfilmsklubben	-	finska
08.25 El internado
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Poddilainen
22.45 Brottarkungens resa
23.40 Agenda
00.25 Hundra procent bonde
00.55 Drömmarnas hantverk
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 It's a match
18.25 Dygnet runt på rymdstationen
19.25 Det vilda Brasilien
20.15 Ditt förutbestämda liv
21.00 Det vilda Nya Zeeland
21.55 Islands fängslande historia
22.25 Livsviktiga lösningar
22.55 Iran inifrån
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 Agenda - teckenspråkstolkat
00.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.00 Gift vid första ögonkastet Nya 
Zeeland
02.10 Alla för en - syntolkat
03.10 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat

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 Gråzon
21.00 Biggest loser VIP
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55	 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
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Fråga doktorn
10.55 Första dejten
11.55 Byggänget
12.10 PK-mannen
12.25 Liv med autism
12.55 Våga snacka
13.10 En familjehistoria, Vår tid är nu
14.40 Dom kallar oss artister: Ögonblicket
14.45 Matiné: Resan till dej
16.15 Matmagasinet
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, 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, Rapport
23.45 Vanity Fair
00.35 Jonestown: Självmordssekten
01.35 Branden, Hemma igen
02.50	Matmagasinet,	03.20	Cleo
04.20 Vägen till Fredspriset
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Ishockey: CHL
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.10	 Långfilm	136
00.10 Svenska dialektmysterier
00.40 Vloggarna
01.10 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Islands fängslande historia
17.30 Iran inifrån
18.15 Regnskogens björnar - fria igen
19.10 Livsviktiga lösningar
19.40 Studio natur
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Facebook – vän 
	 eller	fiende
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.40 It's a match
23.35	 3	x	Kennedy:	Rosemary	Kennedys	
 öde

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
22.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
23.00 Första dejten - teckenspråkstolkat
00.00 Branden - teckenspråkstolkat
00.30 Superungar - teckenspråkstolkat
01.30 Maträddarna - teckenspråkstolkat
02.30 Jakttid
03.00 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 Studio: UEFA Nations League
20.40 Fotboll: Sverig–Ryssland
20.40 Fotboll: Sverig–Ryssland
21.40 Studio: UEFA Nations League
21.45 Fotboll: Sverige–Ryssland
22.45 Studio: UEFA Nations League
23.15 CSI
00.10 Law & order: Special victims unit
01.05	 Hawaii	five-0
03.00 MacGyver
04.00 Bygglov

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 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 Insurgent
23.15 Simpsons
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.15 Scrubs
03.05 2 1/2 män
03.30 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 17/11 kl. 13.00-14.00

NYTT PRIS!

Visning: Torsdag 15/11 kl. 17.00-17.45

Mellerud / Fagerlid / Storgatan 66D
Bostadsrätt i ett plan med låg hyra,  altan i västerläge och parkeringsplats. 3 rok. Boyta: 81 kvm. Månadsavgift: 5 123 kr inkl värme, VA 
och kabelTV. Pris: 670 000:-

Mellerud / Vässby / Vässby Dammen
Idyllisk 20-tals villa med generösa ekonomibyggnader. Med ett attraktivt läge strax norr om Mellerud ligger denna fastighet och här finns 
även en äldre torpstuga. 4 rok Boyta: 117 kvm Tomtareal: 6 840 kvm. Pris: 1 390 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 
NYTT!

Visning lördag 17/11 kl. 12

45

-13

45

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 5
Nybyggt trevlig enplansvilla för fritid eller året runt. 4 
rok, varav 3 sovrum, 80 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!

Visning lördag 17/11 kl. 11-12

NYTT!

MELLERUD – Gränsgatan 59
Enplans tegelvilla, med källare och garage i lugnt och
central läge. 4 rok varav 3 sovrum. 
Boa 88 kvm, bia 88 kvm och tomt 822 kvm. 
Inglasad altan. Bergvärme.

Pris: 900 000:-

DALSKOG – Skurvåsvägen 9
Enplans villa med öppen planlösning. Boa 86 kvm, 4 
rok, 3 sovrum. Inglasad altan samt öppen altan. Tomt 
med sjöutsikt på 1605 kvm. Uthus som är sommari-
solerad kan enkelt göras om till gäststuga. Vedbod, 
uthus/förråd. Närhet till bad. 

Pris: 1.050.000:-

BOLSTAD – Töra 2
Oas på landet. Lantlig 20-talsvilla med originaldetaljer 
i gott skick. 5 rok, 90 kvm. Tomt 1840 kvm.Två sido-
byggnader med sommarrum, garage, vedbod. 

Pris 495 000:-
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 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:-

Fjällvandring med STF Dalsland

Efter att ha tagit båten över Akkajaure kom vi så först till Akkastugan.

Sista övernattningen skedde i STF:s fjällstuga i Vaisaluokta.

Kaffepaus i fjällbjörkskogen utefter Padjelantaleden.

BLACK
FRIDAY

23 NOVEMBER

Kontakta
Christina Svensson Callh 
eller Marie Robertsson

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

Upp till 

50% 
rabatt

på ord. annonspriser

Missa inte att marknadsföra era 
Black Friday-erbjudande hos oss!

Utgivningsdag: 21 november

Annonsbokning: Senast 15 november

STF Dalslands årliga fjäll-
vandring gick denna höst 
till områdena kring fjäll-
massivet Akka, cirka fyra 
timmars bussresa från 
Gällivare. 
Det var en fjällvandring som 
visade sig ge både regn och 
sol, men i ett mycket vackert 
område. Tre nationalparker, 
Stora Sjöfallet, Sarek och 
Padjelanta passeras eller 
som man vistas i.

I våras startade vi också en 
kurs för nybörjare som var 
intresserade av att prova på 
sin första fjällvandring. Vi 
var således fem nybörjare 
och sex lite mer erfarna 
vandrare på denna tur.

Vår vandring utgick från 
Ritsem och vi besökte stu-
gorna i Gisoris, Kutjaure och 
Vaisaluokta för övernatt-
ning. Alla vackra platser med 
välskötta stugor och trevliga 
och hjälpsamma stugvärdar.

Förutom att dagligen ha 
det vackra Akkamassivet i 
blickfånget fick vi också se 
gamla fångstgropar för vild-
ren, dödisgropar, moränåsar 
och inte minst ett mycket 
vackert landskap. 

Höstfärgerna var väl inte 
riktigt så intensiva som de 
kan vara, men ripbär, blåbär 
och mjölkört visade ändå i 
sina röda färger, att hösten 
var kommen. 

Lite lätt nysnö på Akkas 
höga toppar och frost på 
några spångar visade tydligt 
på att en ny årstid gjort sitt 
intrång. 

Vandringsvägen är relativt 

lättgången även om några 
delsträckor är ganska långa. 
Det är då kaffetermosen 
kommer fram och ger en 
välkommen vilopaus.

Pröva gärna denna vand-
ring. Glöm inte att det går att 
köpa rökt öring, färskt bröd 

och ett underbart bastubad 
med dopp i Kutjauresjön 
nere vid fiskecampen vid 
Kutjaure.

Jan Svedberg 
STF Dalsland

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Caroline och hennes 
glada medarbetare  
på Hemköp Torget!

Kvarg 

5:- /st
Lindahl,150g

Följ oss!


