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1 säck 49:-
1 pall 2.349:-
Fri hemleverans inom 

Melleruds kommun vid 
köp av 4 pallar eller mer

PELLETS

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

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

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gällerd 
endast vecka 47

Prisbomb!

/st
+pant

25:-
3 för

för Bonuskunder

Svensk nötstek
Dalsjöfors,Sverige, färsk, i bit, ca 1,2 kg.
 Max 2 köp/hushåll/vecka 47

5:-
Formpasta
Barilla, gäller Penne rigate, Fusilli, Farfalle, Girando-
le, Gnocchi, Risoni, 500 g, jfr-pris 16,66/kg.

Ciabatta
Dafgård, 150 g, jfr-pris 33,33/kg.

Julmust
Premier, flera sorter, 1,5 lit, jfr-pris 3,33/liter+ pant

.Max 5 köp/hushåll/vecka 47

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

6995

för Bonuskunder
/kg

Vetemjöl
Kungsörnen, gäller original, 2 kg, Jfr-pris 5,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 47

Svenska äpplen
Sverige, Santana, klass 1.

5:-
för Bonuskunder

/st

10:-
för Bonuskunder

/st

10:-
 

/kg

Brålanda IF:s Rastacupen avgjordes under helgen i Vänersborg och bäst gick det för värdklubben själva. Åsebro/Brålandas Maja-Stina Svensson i 
action i semifinalen mot Skoftebyns IF som slutade oavgjort efter full tid och avgjordes på straffar till Skoftebyns fördel. Foto: Johan Lind Wahlén.

– Sidan 15 –

BIF starka i Rastacupen

Näringslivet i Brålanda, 
Mellerud och Bäckefors

Vi gör en djupdykning i det lokala näringslivet 
denna veckan. På 16 sidor kan du läsa om spän-
nande projekt och satsningar i vårt närområde.

NÄRINGSLIVBRÅLANDA - MELLERUD - BÄCKEFORS
Onsdag 21 november 2018
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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

Bolstad
Prästgård

Onsdag 28 nov kl 19
Henrik Strömberg, 

sångare i Scotts, framför 
dansbandsmusik genom 

tiderna.
Entré m. adventskaffe: 100 kr.

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

Inbjudan
Vad händer på börsen? Hur mår den? 
Vi tar tempen! Du har nu möjlighet att träffa vår Spara- & placera 
expert Ulf Sigbratt. Han informerar om FN:s globala hållbarhetsmål, 
börsen, spara & placera, nyheter och svarar på dina frågor.
 
Anmäl dig till någon av våra träffar:
29 november kl 18.00 i Hörsalen, Dalslands Sparbank Mellerud
30 november kl 08.30 i Tingssalen, Bengtsfors 

Först till kvarn, begränsat antal platser!
Vi behöver din anmälan senast tisdag den 27 november på www.dalsbank.se  

eller via telefon 0530-440 00. 

Välkommen! 

FISKBILEN
Torskrygg & hälleflundrafile   

1/2 kg 149:-

99:- 

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

Torskfilé  
Helt kg 149:-

JULMARKNAD
i MELLERUD

Lördag 24 november
kl. 10.00 - 16.00
Ca 25-30 utställare

Rostocksgatan 4 vid vattentornet
Servering          Välkommen!

070-374 94 41

Häst 
o vagn Tomten 15 00

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 november – 28 november 2018
Domsöndagen
”Kristi återkomst”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 25/11 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 28/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 21/11 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus ” Kyrkan i 
  Tanzania växer så det knakar” Margareta Olsson 
  berättar.
Tor 22/11 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Sön 25/11 18.00 Musik i vinterkväll i Kyrkans Hus, Eva 
  Marklund. Horn: Cici Albinsson.
Tis 27/11 18.00 Grötfest i Kyrkans Hus med brödförsäljning, 
  lotterier, åror m.m till förmån för Svenska 
  kyrkans internationella arbete. Medverkan: 
  Rostocks manskör. Varmt välkomna hälsar 
  Holms kyrkliga syförening. Gåvor mottages 
  tacksamt. Kontakt: Erica Staaf 0530-36219.
Ons 28/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson 
  därefter lunch. Anmälan till lunch senast tisd 
  kl.11.00 till exp tel.0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING

Sön 25/11  Sammanlyst.
Ons 28/11 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 21/11 15.00 Prat och Kakkafé i gamla pastorsexpeditionen i 
  Dals-Rostock.
Tor 22/11 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på 
  Karolinen. PRO-kören sjunger
Sön 25/11 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Eva Marklund.
Ons 28/11 12.15 Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Tor 29/11 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel 
  Westin. Tema: 1:a Advent. Barnkören. 
  Tacobuffe i Stakelund.

Jubileumskonsert 24 november
Skålleruds Drängar firar 10 år med en konsert i Skålleruds 

kyrka kl. 16.00. Solist: Martin Nagashima Toft
Firandet fortsätter i församlingshemmet ca kl.18.00. Drängarna 

underhåller med barbershop, kafferep, spex m.m.  
Solist: Fredrik Johansson. Kaffe och Tårta. Välkomna!

DU VILL VÄL VARA MED!
Vi har redan över 650 anslutningar.

Mer info och hur du anmäler dig Skallerudsfiberforening.se   
Kontakt Bo Thorsenius 070-333 48 21

Nu gräver vi fiber i Bränna och Köpmannebroområdet.
Anslutning till fiber för nya medlemmar våren -19

Skålleruds Fiberförening

REKO-RING DALSLAND
Torsdag 29 november kl. 18.00 
Samlingssalen Stenebyskloan, Dals-Långed 

REKO-ringar är ett fantastiskt sätt att  handla 
lokalproducerad mat direkt från producenten. 

Vill du veta mer? 

Välkommen på informationsmöte!

REKO-RING Dalsland Melleruds kommun informerar

Nu finns flera upphandlingar på e-avrop.com

Hantverkstjänster 
~

Invändig ombyggnation Posten 2 - partnering
~

Tillbyggnad Nordalsskolan

Samtliga av kommunens upphandlingar hittas här:

www.mellerud.se/kommun-och- 
politik/upphandlingar
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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

ERIKSTAD 0530-512 50
Björnebol 40 ▪ 464 92 Mellerud

 facebook.com/aximaab
www.axima.se

VÄLKOMMEN PÅ

KVÄLLSVISNING
AXIMA ERIKSTAD

TORSDAG 29 NOVEMBER 
KL. 16-21

Maskinvisning

Leverantörer på plats

Vi bjuder på mat

FIRA MED OSS

25-ÅRS JUBILEUM!
AXIMA ERIKSTAD

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 22/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.000:- 

Skogsdag
Torsdag 22/11 kl 10-15

Visning av traktorer från Valtra samt skogs-
maskiner från Moheda, Kesla och Ilsbo. 
Representanter från FTG och Ilsbo är på plats. 
Välkommen!

BRÅLANDA
Nils Högberg 010 - 556 26 29
UDDEVALLA / TANUMSHEDE
Lars Carlsson 010 - 556 26 94
www.lantmannenmaskin.se

Plats och vägbeskrivning: Väster om Dals-Ed. Längs 
Flötemarksvägen (Kläppen). Skyltat från länsväg 164.

Ett arrangemang i samarbete med Ahlstrom-Munksjö.

LH
18

11

 

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

Välkommen på besöksdagar 
på Nuntorpsgymnasiet

• Samling med enklare fika 
• Presentation av skolan 
• Presentation av Grönt Kluster 
• Arbetsmarknaden inom den gröna   
 sektorn
• Presentation av de utbildningar 
 inom  gymnasie- och gymnasiesär- 
 skolan som kommer att finnas på 
 Nuntorp 
• Rundvandring på skolan 
• Återsamling med frågor

Medverkande: Ann-Charlott Andersson Torin SYV,  
Elisabeth Luttje Larsson speciallärare, Göran Holmberg  
ordf. Dinglegymnasiet AB och representanter från Grönt Klus-
ter och de gröna näringarna

Fredag 30 november kl 10.00
Onsdag 5 december kl 18.00 

Lördag 19 januari kl 10.00

Jörgen Johansson och 

Sven Wannerbratt 

berättar om  

konvention i Toronto

  
Rotary
Mellerud

Måndag 26/11 

Café Gruzzolo kl. 18.15

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lördag 24/11 
2130-0200

Fri entré före 22.00 
Tidstypisk klädsel

kommer nu en spännande 
och mörk thriller om krimi-
nalitet, passion och korrup-
tion i nutida Chicago. 

Widows är berättelsen om 
fyra kvinnor utan något ge-

mensamt förutom skulden 
deras döda män lämnat efter 
sig. Konflikten trappas upp 
när kvinnorna går ihop för att 
trygga sin framtid...

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 25 novem-
ber. Kvällens film är Mamma 
Mia.

Widows
Från den Oscarbelönade re-
gissören Steve McQueen 
(”12 Years a Slave”) och 
bästsäljande författaren Gil-
lian Flynn (”Gone Girl”) 

Aktuellt på bio

Widows
Söndag 25/11  kl. 19.00

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

2 tim 8 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Goliat (Sv. text)
Onsdag 28/11 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 25 min

Mamma Mia Here 
We Go Again

Onsdag 21/11  kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80kr

1 tim. 56 min

www.mellerudsnyheter.se
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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 48 

Senior
Måndag Fläskköttgryta smaksatt 
med lingon* bulgur och skivade 
morötter. 
Alt:  Linsgryta.

Tisdag Ugnsfärs* med brunsås, 
kokt potatis och kokt broccoli, 
lingonsylt. 
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

Onsdag Fiskbullar i dillsås** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad. 
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.

Fredag Skivad kassler* med pota-
tisgratäng och bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff med dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 26/11: Fläskköttgryta smaksatt med 
lingon, kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 27/11: Ugnsfärs med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.  

Onsdag 28/11: Fiskbullar i dillsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 29/11: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 30/11: Skivad kassler, potatisgratäng 
och bukettgrönsaker.  
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 1/12: Krögarbiff med gräddsås, kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 2/12: Fisk- och skaldjursgratäng med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 48
Mån: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Tis, lör: Potatisbullar med bacon 
och grönsaker. Ons-fre, sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker. 

Sola i Karlstad

Clarion Collection Hotel Drott 
����

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

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

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

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

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

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

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

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

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

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

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

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

BILSEMESTER 

Ung kör jubilerar

Solisterna Fredrik Johansson och Martin Nagashima Toft.

Skålleruds Drängar på kanalens 150-årsjubileum.

Adventskaffe med 
Henrik Strömberg

Scottsmedlemmen Henrik Ström-
berg underhåller i Bolstad präst-
gård.

Önskekonsert i julens tid

Song of Joy återvänder till Mellerud den 25 november för sin traditionella 
julkonsert på Kulturbruket på Dal. Foto: Sune Olsson.

Onsdagen 28 november 
anordnar Bolstad Präst-
gårds Vänner advent-
skaffe i prästgården med 
musikunderhållning av 
Henrik Strömberg, sånga-
re och gitarrist i dansban-
det Scotts från Lidköping.
Bandet bildades 1992 och det 
stora genombrottet kom 
2008 då Henrik tillsammans 
med övriga bandmedlemmar 
gjorde succé i Dansbands-
kampen. Det slutade med en 
andraplats efter Larz-Kris-
terz.

2009 tilldelades Henrik 
priset som årets sångare, när 
dansbandsvärldens egen 
gala ”Guldklaven” avgjor-
des i Malung.

Men Henrik åker även 
själv ut och underhåller på 

olika platser, vilket innebär 
att han nu kan komma till 
Bolstad prästgård för att 
spela och sjunga medryck-
ande svensktopps- och dans-
bandsmusik genom tiderna.

Kören Song of Joy laddar 
återigen inför sin traditio-
nella julkonsert i Mellerud 
som anordnas söndag 25 
november på Kulturbru-
ket på Dal.
Kören med sin ledare Bir-
gitta Stenbratt har tillsam-
mans med Michael Ottosson, 
körens arrangör, denna gång 
låtit körmedlemmarna välja 
sina önskelåtar bland det 
stora utbud som finns när det 
gäller julmusik. 

Kören återkommer gärna 
till sånger som ligger dem 
varmt om hjärtat och som 
finns i deras repertoar, men 
körsångarna har också valt 
helt nyskriven musik som 

man vill att kören ska testa.
– Eftersom Michael ar-

rangerar de sånger vi vill ha 
på vår repertoar är det verk-
ligen fritt fram att välja vad 
som önskas. Det har blivit en 
spännande blandning – kör-
arrangemang av traditionella 
solosånger, men också låtar 
som till sitt ursprung är kör-
sånger, men som nu fått ett 
arrangemang för just vår kör, 
säger Birgitta Stenbratt. 

Julens sångskatt fylls stän-
digt på och varje år gör kören 
ett urval av både gammal och 
ny musik för att få till en bra 
och spännande helhet. Denna 
gång återfinns riktiga julfa-
voriter som O Holy night, O 

come all Ye faithful, Kopp-
ången och ett sprakande jul-
medley med alla våra tradi-
tionella svenska julsånger 
från Real Groups repertoar. 
Detta blandas med nyare 
julmusik till en härlig mix av 
både innerliga, stillsamma 
sånger till riktiga powerlåtar 
i högt tempo. 

– När mörkret lägger sig 

vill vi sprida ljus och värme 
med våra julsånger. Detta år 
startar vi våra julkonserter 
redan sista helgen i novem-
ber, med en vecka kvar till 
första advent. Så välkomna 
att starta julfirandet tillsam-
mans med Song of Joy med 
sin orkester, hälsar Birgitta 
Stenbratt.

Skålleruds Drängar bilda-
des 2008 och är en av Mel-
leruds pastorats yngsta 
körer. Tioårsjubiléet firas 
i Skålleruds kyrka lördag 
24 november.

Det var två av herrarna i 
Skålleruds församlingskör, 
Bengt Fredriksson och Ste-
fan Henning, som började 
sjunga duett och gärna ville 
sjunga tillsammans med 

några fler. De andra herrarna 
i kören hakade på och snart 
var de en liten ensemble. 
Antalet medlemmar har utö-
kats och nu består Skålleruds 
Drängar av elva sångglada 
herrar.

Kören sjunger på många 
olika platser och tillställ-
ningar, mest i Skålleruds 
kyrka, men senast både sjöng 
de och hade hand om avduk-
ningen av borden på invig-
ningsfesten på Nuntorp. De 
kan alltså mer än att sjunga...

Varje år sjunger de i Mis-
sionskyrkan i Bäckefors, en 
tradition sedan åtta år tillba-
ka. Kören sjöng även när 
Dalslands kanal firade 150 år 
och var med på den stora 
diabetesgalan på Kulturbru-
ket på Dal 2017 som Anna 
Forsebo och Martin Na-
gashima Toft arrangerade.

Ovan nämnda Martin är 
solist på körens tioårsjubi-

leum i Skålleruds kyrka lör-
dag 24 november. 

Martin arbetar som kor-
mästare på Göteborgsoperan 
och är en mycket duktig diri-
gent och sångare. Han kom-
mer även att ackompanjera 
kören. Församlingskören 
medverkar också denna ef-
termiddag och kväll eftersom 
firandet fortsätter i försam-
lingshemmet där kören har 
ett profant program och där 
är Fredrik Johansson solist. 
Fredrik är en duktig sångare 
som är mästare på att lära sig 

krångliga texter utantill, spe-
ciellt Povel Ramels kluriga 
texter. Det bjuds alltså på 

musik av Povel Ramel, Carl 
Michael Bellman med flera.
Tårta kommer att serveras.
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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

Mellerudstrio 
på länsmiddag

Landshövding Anders Da-
nielsson har under hösten 
anordnat två länsmiddagar 
på residensen i Göteborg och 
Mariestad, dit kommunfull-
mäktiges ordförande och 
gäster från varje kommun 
bjudits in. 

Länsmiddagarna motsva-
rar Kungens Sverigemiddag 
och syftar till att uppmärk-
samma invånare som har 

gjort en betydande insats lo-
kalt eller regionalt. 

Melleruds kommun före-
slog tidigare i år tre lämpliga 
kandidater: Rolf Lundberg, 
Kerstin Ljungqvist och An-
ders Kihlberg. 

Samtliga tre från Melle-
ruds kommun inbjöds med 
sällskap till middagen i Gö-
teborg den 30 oktober där 
totalt ett 60-tal gäster deltog.

Fel information 
om imkanaler

Melleruds kommun har fått 
in frågor från privatpersoner 
som blivit uppringda av ett 
företag som erbjuder rengö-
ring av imkanaler, det vill 
säga den ventilationskanal 
som ska suga ut luft från ut-
rymme där man lagar mat i 
hemmet. 

Företaget säger att sotaren 
befinner sig i privatperso-
nens bostadsområde just nu, 
eller att de inom kort ska till 
dina grannar och sota imka-
nalerna. 

Problemet är att de gör 

sken av att det är obligato-
riskt att rensa imkanalerna 
och att det ska göras med 
vissa intervaller. Sedan 2004 
finns det ingen lag om rengö-
ring av sina imkanaler och 
heller inga intervall. 

Det är fastighetsägaren 
som har ansvaret för att ka-
nalerna hålls i gott skick och 
det är bra att rengöra fläkten 
som beläggs med fett när 
man lagar mat. Men det finns 
inga krav eller lagar som styr 
detta.

Nu blir det andra bullar...

Förra onsdagen togs en 
köttbullsmaskin i bruk 
i produktionsköket på 
Skålleruds äldreboende. 
Den är ett steg mot målet 
att laga all mat från grun-
den.
25 kilo nötfärs, kryddor, lök 
och glutenfria havregryn 
hade blandats ihop och vän-
tade på att formas i den nya 
maskinen. Som coach denna 
premiärdag var Tony Olden-
burg, försäljare av maskinen, 
på plats för att instruera 
kökspersonalen.

Melleruds kommuns kost-
chef Martin Zetterström var 
också med och glädjen både 
hos honom och kökspersona-
len gick inte att ta miste på.

– Detta gör att vi kan gå 
ifrån halvfabrikat när det gäl-
ler köttbullar och laga mat 
från grunden, helt fritt från 
tillsatser av olika slag. Köttet 
är lokalproducerat från Grö-
na Gårdar. Det känns bra att 
gynna lokala producenter 
och maten får också ett 
bättre näringsvärde, säger 
Martin.

Tony Oldenburg förklarar 
att maskinen inte bara kan 

Tony Oldenburg visade kökspersonalen och kostchefen hur köttbullsmakinen fungerar. 

Marie Tellander testade den nya köttbullsmaskinen med gott resultat.

användas till köttbullar, den 
kan även forma järpar och 
hamburgare och inte bara 
köttfärs, vegobiffar går också 
bra. 

Provkörning
Kökspersonalen Ann-Louise 
Kopp, Angéla Möller, Hélé-
ne Wrisman, Marie Tellander 
och Sandie Pettersson står 
församlade runt Tony när han 
kör den första omgången 
smet genom maskinen. 

Köttbullarna stansas ut på 
ett löpande band i snabb takt 

och placeras på stekbleck. 
Tony berättar att den här 
maskinens kapacitet är 5 200 
köttbullar i timman!

Var och en får prova på. 
Det verkar gå lätt och bleck-
en fylls snabbt.

Ugnen är varm och kött-
bullarna sätts in. Det tar inte 
många minuter innan de är 
färdiga för provsmakning av 
alla församlade, till stor be-
låtenhet.

200 portioner per dag
Maten härifrån köket, som är 

ett av kommunens fyra pro-
duktionskök, går till äldre-
omsorgen i Åsensbruk, Tall-
åsens förskola, Åsens skola 
och till hemtjänsten. Varje 
dag lagas här 200 portioner 
mat.

– Det ska bli kul att prova 
ut recept och göra allt från 
grunden, det är äkta och rolig 
matlagning, tyckte persona-
len
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vårt varma tack
till alla er som hedrat
minnet av vår älskade 

Astrid Gustafsson
Tack för deltagande 
vid begravningen, 

för minnesgåvor och 
vackra blommor. 

Ett stort tack till Brålanda
hemtjänst som stöttat Astrid

under flera år i hemmet.
Tack till personalen på

Nyhaga och avd 53 NÄL
för god omvårdnad under

hennes sista tid.

Britt-Inger med familj

Vårt varma tack
för visad omtanke  

vid vår kära

Irma Janssons
bortgång och begravning. 

Tack för blommor,  
minnesgåvor och er  

närvaro i kyrkan.
Margareta och Wolf  

med familjer

Vårt varma tack
till er alla som visat 

omtanke och medkänsla i 
samband med min make 

och pappa

Stig-Arne  
Anderssons

bortgång.  
Tack för alla telefonsamtal 
och blommor till hemmet, 
för alla kondoleanser och 
blommor i samband med 

begravningen.
 ANITA  

Johan och Marita

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

SORGTACK

Tack till
släkt, vänner, Mellerudshäl-
san, NÄL, Rehab på Bergs 
och hemsjukvården i Melle-
rud. Till alla berörda parter, 
ett stort TACK från mig.

Rulle

TACK

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 15 Sångandakt 
på Skållerudshemmet. 17 
Språkcafé. Fred 18 Tonår. 
Sönd 11 Gudstj. predikan Vi-
taly och Andrei från Ukrai-
na. Månd 17 U-landsgrupp. 
Tisd 14.30 Sångandakter på 
Bergs och Fagelidshemmen. 
19 Bönesamling.

Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Fred 18 
Tonår i Smyrna. Sönd 18 
Bön. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Torsd 18.30 Al-
pha, -Grundkurs i kristen 
tro. Fred 15 Andakt på ser-
vicehuset. 18.30 Fredax 
för dig i åk 3-7. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. i fsh. 
”Himmelrikets räknesätt” 
Predikan Sigward Karlsson, 
barnaktivitet, kyrkkaffe. 
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Samtal om trons grund. 
Fred 19 Tonårskväll. Lörd 
17 Höstens fest för hela fa-
miljen, lotteri, andakt Sig-
ward K. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. i fsh, gospelkör, pre-
dikan Sigward K. Servering.
Brålanda: Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i fsh. Tema: 
Kraftkällan. Bön, frukost 
och gemenskap. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. i fsh. 
Tema: Himmelsk mate-
matik, Sigward Karlsson, 
Thomas Holmström m.fl. 
Ssk och servering. Månd 11 
Måndagsprogram med Paul 

och Lena Forsén. 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh.
Gestad: Torsd 19 Interna-
tionell kväll i Gestads fsh. 
Arsiema Fesahaye berättar 
om Eritrea. Intervju med 
Majken Björnetun. Bar-
bro Magnusson, Anette J. 
Carlson. Vi smakar på mat 
från Eritrea. Försäljning till 
förmån för internationella 
arbetet. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. Tisd 15 
Norra sykretsen hos Chris-
tina Larsson, Torpane.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Samtal om bibeltexten. 
Sigward Karlsson. Lörd 11 
Dopgudstj. Sönd 11 Gudstj. 
m HHN. Sigward K. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Ralph Lil-
jegren. Tisd 13.30 . Gudstj. 
m nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren. Torsd  14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. Jan 
och Camila Berglöv sjunger 
gamla och nya läsarsånger. 
Kaffe och andakt.

Vi grattar vårt barnbarn 
Hampus Pettersson, Ro-
stock, som fyller 15 år 25 
november.

Kram från mormor Birgit,  
farmor Doris  och farfar Arne

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Irma Jansson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Bön” av J. Leijon vart-
efter solist Katarina Kjörling 
sjöng ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar” av C.O. Ro-
senius. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 248 och 297. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner därefter sjöng 
solisten ”Tysta skyar” av D. 
Andersson. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Trös-
tevisa” av B. Andersson. 
Gravsättningen ägde rum på 
Gunnarsnäs kyrkogård. Till 
minnet av Irma var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Gösta Tellander. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Tiotusen röda rosor” av T. 
Skogman. Akten förrättades 
av Daniel Westin och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 297 och 950. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Ljus och värme” av Å. 
Aleksandersen. Vid kistan 
togs avskedet av makan Bir-
git, barnen med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Gösta Tellander var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyrko-
gård.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Lördagsstängt 22/12 och 29/12

Följ oss på

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter

Granpynt på torget

Christina Kjellin, driftledare på gata-parkavdelningen, pyntar tillsammans med sina kollegor planteringarna 
på Köpmantorget med grankvistar som borras ner i jorden så att de liknar små julgranar på håll. ”Det var 
Magnus Olssons idé”, avslöjar Christina. Magnus Olsson är för övrigt Melleruds samhällsbyggnadschef.  

Personalen på gatu- och 
parkenheten klipper ur 
träden i centrala Melle-
rud som en förberedelse 
inför årets julbelysningar. 
Granris kommer på plats 
vi planeringarna vid Köp-
mantorget.
Det planteras träd längs Vil-

helmsgatan och Postgatan, 
på platser där det fattas träd 
sedan tidigare. Det planteras 
även nya träd vid parkering-
en utanför Närhälsan, flera 
av de träd som finns där idag 
håller på att ramla.

Långgatan har asfalterats 
och man har äskat  4,2 miljo-

ner kronor i 2019 års inves-
teringsbudget vad gäller as-
falteringsarbeten

Ärendet  om investerings-
budget 2019 samt 2020-2021 
kommer upp på kommun-
fullmäktige idag 21 novem-
ber.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vid ”disken” från vänster: Kjell Sanding, Ingvar Asp, Johnny Jonsson 
(MHF) och Evert Norrman.

FÖRENINGSREFERAT
Vid höstmarknaden 29 sep-
tember 2018 vid Västerråda 
i Mellerud, fanns logen 
IOGT-NTO Mellerud till-
sammans med MHF-avdel-
ningen i Brålanda. MHF 
ställde upp med husvagn och 
med gemensamt material för 
presentation av vårt arbete 
för ett nyktrare samhälle. 
Föreningen Fruktdrycker 
passade på att bjuda på flera 
sorter av alternativa drycker 
till en fest utan alkohol. Även 
medlemsvärvning pågick 
under dagen. 

En tipstävling fanns också 
med frågor om tidigare mil-
jöer i Mellerud. Den gav 
många en återblick om ut-
vecklingen av tätorten. Tre 
lyckliga vinnare korades. 

Nyttigt och trevligt att de 
närliggande föreningarna 
kan jobba tillsammans vid 
flera utåtriktade arrange-

mang. Båda har ju ett gemen-
samt mål. 

Text och foto: 
Evert Magnusson
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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

Norebyns
Café & Camp

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

TRADITIONELLT 
JULBORD

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Julbord 2018

Soldatliv och förfäder intresserade

I lördags firades Arkivens 
Dag med öppet hus på 
Melleruds muséum och 
intressanta föredrag i 
tingssalen.
Håkan Hultman höll före-
drag om soldater i Västgöta-
Dals regemente, från stor-
maktstidens alla krig och in i 
1900-talet. 

Det handlade om mils-
långa vandringar i skor av 
näver och andra och ännu 
blodigare umbäranden.

En bild av soldaternas livs-
villkor växte fram under fö-
redraget. Små soldattorp, 
fähus, lada och dass. En åker, 
en äng, en ko, får, gris och 
höns. Det skulle bonden till-
handahålla varje soldatfa-
milj. Man såg för sig famil-
jens vedermödor för att få 
vardagen att fungera och 
maten att räcka.

– En soldat skulle vara gift 
och hade en viss tid på sig att 
hitta en fru ifall han inte re-

Håkan Hultman diskuterade gamla vapen och tekniker med Göran Pettersson från Tydje, en kännare när det 
gäller vapen.

Annelie Andersson instruerade Anders Karlsson och dottern Ebba Nilsson i släktforskningens grunder.

Samverkan för att hantera kriser

Maria Göransson är kommunikatör på Länsstyrelsen. Hon höll i ett arbetspass kring kriskommunikations-
samverkan.

I Dalsland finns ett kris-
hanteringsråd som träffas 
en halvdag varje år. 
Det är dalslandskommuner-
na gemensamt som ansvarar 
för rådet och bjuder in delta-
gare från myndigheter och 
organisationer. Syftet med 
rådet är att skapa nätverk för 
att underlätta samarbete i 
händelse av en kris.

Torsdag 15 november 
hölls årets möte. Det ägde 
rum i Tingshuset i Mellerud. 
Temat var kriskommunika-
tion. Hur samordnar vi infor-
mationen, både mellan de 
som arbetar med krisen och 
till allmänheten? 

Dagen innehöll både infor-
mationspass, till exempel om 
sommarens torka, och 

gruppdiskussioner. Totalt 
deltog drygt ett 40-tal perso-
ner. De kom från samtliga 
dalslandskommuner, poli-
sen, räddningstjänsten, NU-
sjukvården, kustbevakning-
en, länsstyrelsen, Svenska 
Kyrkan, frivilliga försvars-
organisationer, transportbo-
lag och LRF.

dan hade en. Misslyckades 
han skaffade kompanichefen 
fran en giftasvillig kvinna.

Kvinnan skulle hålla ord-
ning på torpet medan man-
nen var borta i krig, ibland 
halvårsvis, om han ens kom 
tillbaka. Gjorde han inte det 
förlorade hon och barnen 
torpet och fick klara sig bäst 
de kunde. 

Håkan hade även med sig 
några historiska vapen till sitt 
föredrag och den stora åhö-
rarskaran i tingssalen visade 
sig innehålla några riktiga 
kännare på området. 

Uppe i muséets släktforsk-
ningsarkiv var det också 
mycket folk. Många hade 
med sig lite dokument om 
sina förfäder och ville få en 
inblick i hur det går till att 
släktforska.

Det var öppet hus hela 
dagen och eftermiddagens 
föredrag handlade om hur en 
man från kennedysläkten 
hamnade i Dalskog. Göran 
Rigemo hade svar på den 
frågan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seDet var böndernas plikt att utrusta soldaten, bland annat med uniform.
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Stort intresse för öppet hus

VVS-utbildningen fanns på plats för att visa en praktisk övning, en så kallad ”avloppsgroda”. Läraren Kent 
Palm i mitten instruerar Johannes Vestlund, VVS1 från Åmål t.v och Emil Nyström, VVS1 från Vänersborg. 

Naturbruk visade också upp sig. Fr.v: Erica Sandberg, lärling vård/omsorg, 
Julia Andersson, lärare naturbruksutbildningen, Linda Oscarsson och 
Moa Rundström, båda naturbrukselever.

Läraren Peter Hartwig får mätt sitt blodtryck av vård- och omsorgsele-
verna Meysam Afzaki och Frida Nord.

Sofia Petrén t.v håller i en kurs i modedesign som lockat hela 18 deltagare. 
Sittande syns kursdeltagarna Julia Harling och Natalie Solvarm.

Kulturskolans rektor Clas-Göran Janson, Anita Andersson Hagsgård, 
rektor vuxenutbildningen och Matti Bertilsson, rektor på Dahlstiernska 
gymnasiet.

Kulturskolans Juniorblås och Juniorstråk bjöd på underhållning i entrén.

Elever på SFI och Lärvux bjöd på matsnittar och bakverk. Från vänster: 
Suzan Amco, Rima Azaki, språkassistent, Rania Mohamad, Mari Sande-
berg, Daniel Fredin och Micki Ivkovic.

Förra onsdagen visade 
Dahlstiernska gymnasiet, 
Kulturskolan, Vuxenut-
bildningen och Arbets-
marknadsenheten upp 
sitt programutbud i ett 
öppet hus. Intresset var 
stort och många passade 
på att besöka gymnasiet 
där aktiviteten hölls.
Kulturskolans unga elever i 
Juniorstråk och Juniorblås 
stod för underhållningen i 
foajén. Dagen efter åkte de 
på turné till kommunens sko-
lor. Vid ett bord satt några 
modedesignelever och skis-
sade. Det är Sofia Petrén som 
håller i den populära kursen 
som lockat 18 elever mellan 
14 och 70 år.

– Det är riktigt lyckat, vi 
startade i höst och ses en 
gång i veckan i bildsalen. Jag 
ska söka medel för hösten 
2019 också, kursen är ju 
kostnadsfri, säger Sofia.

– Det är en jätterolig och 
inspirerande kurs, det är 
skönt att varva ner och göra 
något helt annat ibland, säger 
Rosemary Solvarm, lärare på 
Vuxenutbildningen.

Vård- och omsorgselever-
na Meysam Afzali och Frida 
Nord mäter blodtrycket på 
Peter Hartwig.

Varför går ni utbildningen?
– Man får jobb direkt efter 

skolan och vi har praktik på 
olika platser, till exempel 

inom psykiatri, LSS och på 
Näl. Det ger en bra arbets-
livserfarenhet, säger Frida.

Trivdes bra
Meysam hade sin praktik 
inom LSS i Mellerud under 
två terminer eftersom han 
trivdes såpass bra där. Frida 
har praktiserat på Kroppe-
fjällshemmet, inom hem-
tjänsten och är för närvarande 
i en klass på Karolinerskolan 
då hon pluggar specialpeda-
gogik.

– Jag ska läsa vidare till 
sjuksköterska, förklarar Fri-
da.

– Jag ska bli tandläkare. 
Efter studenten ska jag läsa 
ett tekniskt basår och sedan 
jobba i ett år. Därefter blir det 
högskola, berättar Meysam.

Några naturbrukselever 

barnaskaran och uppger att 
hon trivs bra.

 – Barnen är såklart allra 
roligast, konstaterar hon.

SFI-eleverna bjöd på mat-
snittar och elever från Lär-
vux hade bakat smarriga 
bakverk.

Lärvuxeleverna har läst 
hem- och konsumentkun-
skap och på den utbildningen 
äter man tillsammans och 
provsmakar varandras mat-
rätter. Lärare är Maria Sten-
gård och Åsa Salomonsson.

 – Jag gick en hälsakurs i 
våras och den var väldigt bra, 
jag trivs och vill fortsätta. 
Det är bra med små grupper, 
understryker Daniel Fredin, 
Lärvux-elev.

– Vi har flera kurser igång, 
bland annat historia, trafi-
kantkunskap, svenska och en 
lärlingsutbildning som blev 
så populär att vi sålt den till 
Dals Ed, berättar Maria.

Även esteteleverna visade 
upp sig och spelade. Det är 
ett studieförberedande pro-
gram med många inslag lik-
nande samhällsprogrammet.

Öppet hus arrangeras för 
att visa upp det smörgåsbord 

av utbildningar som erbjuds 
i kommunen.

– Både elever och medar-
betare är våra ambassadörer, 
menar Matti Bertilsson, rek-
tor på Dahlstiernska gymna-
siet.

– Vi kan erbjuda ett brett 
utbud för att vara en så liten 
kommun, framhåller Clas-
Göran Janson, Kulturskolans 
rektor.

– Vi åstadkommer något 

bra tillsammans så att alla 
trivs, säger Anita Andersson 
Hagsgård, rektor på Vuxen-
utbildningen.

Matti, Clas-Göran och 
Anita bildar ett rektorsteam 
tillsammans med Robert 
Olsson, Rådaskolans rektor. 
Tillsammans för de nära dia-
log om skolornas arbete.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

sitter vid ett bord där man kan 
gissa på fyra olika grödor; 
havre, vete, korn och åker-
böna.

– Jag trivs bra, nu kan jag 
koppla mitt intresse till sko-
lan, säger Linda Oscarsson 
som läser naturbruk inrikt-
ning lantbruksdjur.

VVS-utbildningen som 
finns i Åsensbruk var bland 
annat representerad av lära-
ren Kent Palm som satt med 
de två förstaårseleverna Jo-
hannes Vestlund och Emil 
Nyström.

– Vi gör en ”avloppsgro-
da”, det är den första prak-
tiska övningen vi gör på ut-
bildningen. Det vill säga vi 
tränar på att lägga ut rör till 
ett litet badrum, sedan byg-
ger vi på det. De får lära sig 
hur mycket lutning det ska 
vara med mera, förklarar 
Kent.

Det går för närvarande 36 
VVS-elever i Åsensbruk, 
fördelat på tre gymnasieklas-
ser och en Vuxenutbildning.

Bästa valet jag gjort
– Det är det bästa valet jag 
gjort i mitt liv. I början kände 
jag ingen, men nu trivs jag 
jättebra, säger Emil, som 
pendlar från Vänersborg.

Barn- och fritidsprogram-
met lockade med målnings-
uppgifter för barnen. Emilia 
Andersson, BF2, sitter mitt i 
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Samråd för ny Översiktsplan
nu-2030

21 november - 31 januari 2019
Lämna synpunkter direkt i kartan:

www.mellerud.se/oversiktsplan
INBJUDAN!
Du är välkommen att 
träffa politiker och andra
som är delaktiga i arbetet. 
Vi kommer intervjua 
inbjudna gäster, bjuda på 
musik och fika!

NÄR: 21 nov kl 11-14 och 
även 9 dec och 23 januari
VAR: Hörnlokalen i 
kommunhuset (gamla 
smyckesbutikens lokal)

Dick Harrison drog knôkfullt hus
Dick Harrisons bok Dals
lands historia kom ut för en 
tid sedan. Under ett år skrev 
han den och det var många i 
historiekretsar som höjde på 
ögonbrynen över detta arbe
te. Dalsland, var ligger det? 
Finns det någon historia i 
Dalsland?

– Jag har fått massor av 
fördomar om Dalsland rakt i 
nyllet, bland annat av en bi
skop för några veckor sedan, 
inledde Dick Harrison sitt 
föredrag.

Vad man enligt Harrison i 
övriga landet tror sig veta om 
Dalsland är att en bilsätesfa
brik lades ner i Bengtsfors, 
att Fucking Åmål spelades in 
här (men det är inte sant, det 
var i Trollhättan) och att Tage 

Danielsson tog ett filmteam 
till Dalsland och spelade in 
Ronja Rövardotter på Sör
knatten.

– Den filmen är egentligen 
en dokumentär om Dalsland 
år 1220, för bortsett från 
rumpnissar och troll, var det 
precis så det var, fejder mel
lan rövarklaner, menar Har
rison.

Han konstaterar att Dals
land aldrig varit mainstream, 
utan har en historia som varit 
extrem och dramatisk. Dals
land har stuckit ut på flera 
sätt. 

Livfull berättare
Med avstamp i medeltiden, 
den som beskrivs i Ronja 
Rövardotter, tog Harrison 

Dick Harrison, en berättare av rang, lyfte upp Dalands historia och krea-
tiviteten hos människorna i ljuset.

En rekordstor publik lyssande på Dick Harrisons föredrag i Kulturbruket på Dal.

Förra tisdagen föreläste historieprofessorn Dick Harrison om Dalslands historia på 
Kulturbruket på Dal. Aldrig förr har väl Sparbankssalongen varit så full.

med åhörarna på en vild resa 
på sitt eget livfulla berättar
sätt.

Vem visste att dalslän
ningar inte delade resten av 
Sveriges kristna tro utan 
trodde på St. Nils av Edsle
skog, ett av påven godkänt  
helgon? Kyrkan i Edsleskog 
var den största i hela västsve
rige på medeltiden. 

Harrison berättade att 
Dalsland var landets mest 
invaderade landskap en tid. 
Medan männen var soldater 
i 30åriga kriget var det fritt 
fram för norrmän och dans
kar att försöka tillskansa sig 
mer land. Hiskliga historier 
utspelades. 

– Åmål byggdes för att 
stävja långt utvecklad 
smuggling och egentligen 
var Sveriges mest oönskade 
stad, sade Harrison och 
skildrade vilda händelser, 
bränningar och ihjälslag
ningar som trots all brutalitet 
fick publiken att skratta högt.

Dalsland i framkant
Att Dalsland var ett hightech
landskap på 1820 talet fram
hölls. Järnbruken I Dalsland 
förde in Sverige i industri
samhället. Till det kom hav
reodlingen med export till 
England. Många tjänade 

pengar, kreativiteten var på 
topp, halmhattarna från Är
temark såldes till och med  i 
New York och Dalslands 
befolkning ökade med 106 
procent.

Dick Harrison kryddade 
historien med många färg
starka personligheter, både 
goda och riktigt onda. Till de 
senare hör en präst som för
giftade folk han tyckte var 
överflödiga.

På 1860talet kollapsade 
allt. Järnbrukens tid var slut, 
havren konkurrerades ut av 
billig amerikansk majs. Näs

tan hälften av Dalslands be
folkning emigrerade.

– Men pappersbruken tog 
plats där järnbruken varit och 
lyfte dalslänningar in i 
1900talet, sade Harrison.

Vägarnas förklaring
Efter en svindlande historie
lektion i två akter rundade 
Harrison av sitt föredrag med 
att påpeka att det klagats på 
Dalslands vägar sedan Lin
nés dagar. Det har sin förkla
ring.

– Generalstaben i Stock
holm ville att vägarna skulle 

vara dåliga, särskilt i öst
västlig riktning. Norrmän 
skulle inte komma fram!

Om sin bok sade Harrison 
att han i den velat lyfta fram 
de mänskliga erfarenheterna 
genom den politiska, sociala 
och industriella utveckling
en. Många äger den redan, 
boken som lyfter Dalsand ur 
historiens mörker.

I pausen mellan föredra
gets två akter fick Dick Har
rison signera den så att pen
nan glödde.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



Öppet mån-fre 7.00-17.00

Över 50% rabatt 
på utvalda mörka fälgar

Tel. 0530-101 77 www.dackteam.se

699:-/st

1.580:-/st

Gäller Black Friday

Erbjudandet gäller hela dagen

23 november kl. 8.00-18.00

STORGATAN 10, MELLERUD

 på utvalda 
produkter 
hela dagen 
kl. 10-1850%

Parfymeri

Öppettider: Mån-fre 10:00-18:00
 Lör 10:00-14:00

Järnvägsgatan 3, Brålanda 
Webshop: www.westlundhouse.se

Välkomna till ”lilla varuhuset” i Brålanda!
Hemelektronik, kontorsvaror, leksaker, böcker & presenter m.m.

Black friday           Black friday           Black friday

Black friday           Black friday           Black friday
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lack friday           B

lack friday         

50% 
på utvalda 
mjukisdjur

Snygg elljusstakeVi har nu laddat upp med 
Black Friday-erbjudanden!

245 kr
Ord. pris 
499 kr 

Citruspress

95 kr
Ord. pris 
149 kr 

69 kr
Ord. pris 
169 kr 

Stor keramiklykta 
m. LED ljus

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

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

15%
på alla maskiner

i maskinavdelningen!
Erbjudandet gäller befintligt lager och 

så långt lagret räcker.

Mellerud långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 lör 10-13
www.optimera.se

black friday
Fredag 23 november 2018

Välkommen in i butiken för 
att ta del av erbjudandet!

20%
rabatt

på en valfri
lagervara*

*Gäller ordinarie priser i butik (ej e-handel), och kan inte kombineras med andra kampanjer, rabatter eller offerter/avtal.

Black friday
Kom till

fredag 23/11 & lördag 24/11

på alla Flügger-produkter  
och Fiona-tapeter *

35%

* 
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Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00
Mobil 070-540 33 00
Vardag 10-17 Lördag 10-13

25% 
på alla produkter 

från Joico

BLACK FRIDAY 
23 november

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

Gäller hela dagen

Black  
friday

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

     30% 

på valfri Kerstin Florian produkt
Gäller fredag kl. 9-13



Tel. 0530-411 18  
www.fritzens.nu

Black friday

Upp till 50% 

på utvalda produkter

Gäller fredag och lördag

Tomtar
25%

mellan 08-10

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

30% 
kl 10.00-18.00
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MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

50% 
kl. 8.00-10.00

BLACK FRIDAY

8-10  25% 
på allt i butiken

Vi finns 
även på

Storgatan 6, Mellerud 
 Tel. 0530-400 47

www.modeforyou.se 

10-14  20% 
på jackor

14-18  30% 
på utvalda varor

H
H

H

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

8-10 30%
10-18 20%

på hela  
sortimentet

på hela  
sortimentet

BLACK
FRIDAY

SUPER SALE

Välkommen på ÅRETS REA 
den 23 november!

25%
på hela sortimentetfred 23/11 & lörd 24/11 

på ord. priser

NORTH BEND 
CALLIE JACKET
Halvlång vadderad parka 
med dunliknande polyes-
terfyllning. Fast huva och 
praktiska fickor. 
Storlek 34-48.
Jackan finns i flera färger.

699:
(1 599:-) 

ASICS GT-2000 6 LITE_SHOW
Löparsko från Asics som passar dig som pronerar. 
Stötdämpande mellansula i två olika densiteter. 
Herrstorlekar. Så långt lagret räcker.

899:
(1 499:-) 

899:
(1 499:-) 

ASICS GT-2000 6
Löparsko från Asics som pas-
sar dig som pronerar. Stötdäm-
pande mellansula i två olika 
densiteter. Damstorlekar. 
Så långt lagret räcker.

40%

40%

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

40% på alla  
höst- & vinterjackor 
mellan kl. 8.00-10.00

20% på hela  
sortimentet  

fredag kl. 10.00-18.00 
och lördag kl. 10.00-14.00

0530-101 04

49%
2.299:-

Ord. pris 4.499:-

SÄFFLE • ÅMÅL • ED • ÅRJÄNG • SUNNE • BENGTSFORS

HUAWEI
P20 LITE
>>FHD-skärm på 5,84”
>> Selfie vidvinkel-
 kamera på 16 MP
>> 8-kärnig Kirin
 659-processor.
>> 64 GB minne + mi-

croSD kortplats

Nyöppning på fredag 23/11 i ny häftig butik
Stängt onsdag och torsdag. Långöppet fredag till 21.00

Gaaalna priser!
BLACK WEEK

Fler KANON-

ERBJUDANDEN

i butiken

SAMSUNG
GALAXY S9
>>Filma i superslow 

motion med 960 
bilder per sekund

>> Inbyggda stereo-
högtalare utveck-
lad i samarbete 
med AKG

6 FRIA MÅNADER*
+ 2000 KR I PRESENTKORT

NÄR DU TECKNAR VIASAT
*Mer info i butiken

25%
5.997:-

Ord. pris 7.999:-

Gäller 

endast 

23/11

galet bra priser på alla tv i hela butiken!

Dela upp ditt köp på 12 månaDer! Helt utan avgifter!

SAMSUNG TAB A
>> Endast 7,5 mm tunn och 

465 g lätt.
>> Greppvänlig och lätt att ta 

med överallt.
>> 1,2 GHz Quad Coreproces-

sor och 2 GB RAM-minne.

40% 1.499:- 
Ord. pris 2.499:-
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0521-313 13 (mån, ons, tors kl. 10.00-12.00

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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

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

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

- Onsdag 5/12 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen

JULBORD

Gestad bygdegård  

Fredag 30 nov. kl 18.30

Underhållning
Anmälan:  

Sonja och Tore Berg 
0521-32067

ALLA VÄLKOMNA!
Logen 2716 Kamrat- 

ringen av IOGT-NTO

Brålanda • Frändefors Nystartar i större lokaler

Tomas Lindqvist, som jobbat på huvudkontoret Expert Sverige, i samspråk med delägaren Andreas Svanström 
(sittande) som är ansvarig för inköp och försäljning på huvudkontoret i Åmål.

Delar av personalen i Åmålsbutiken. Från vänster: Christoffer Kihlberg, Jennie Almgren Skoglund, Per Anders-
son och David Flöisbon (från Mellerud).

Roger Larsson, vd och delägare i samtal med Lars Karlsson, delägare och butiksansvarig i Åmål. Här i de nya 
lokalerna som håller på att färdigställas.

Audio Video i Åmål öppnar 
upp i nya större lokaler 
den 23 november, som 
även är Black Friday med 
massor av erbjudanden. 
Hela Åmål satsar på den 
stora handelsdagen med 
kvällsöppet och utställare 
på torget.
Radio 45 med Bente Hjelm 
vid rodret livesänder under 
dagen och Åmåls Stadshotell 
flyttar ut på gatan med sopp-
servering.

– Vi ska ha galet bra erbju-
danden, ja hela Åmål sluter 
upp. Det blir som en tidiga-
relagd julhandel, konstaterar 
Roger Larsson, vd och delä-
gare i Audio Video.

Övriga delägare är Lars 
Karlsson (butiksansvarig i 
Åmål), Andreas Svanström 
och Richard Ternstedt. Alla 
fyra delägarna har en bak-
grund i Expertkedjan. Intres-
set för entreprenörskap och 
teknik är det som förenar 
killarna.

Butiken flyttar ett stenkast 
norrut på Kungsgatan. Delä-
garna har sneglat länge på 
den tomma lokalen, där 
bland annat Swedbank huse-
rat tidigare. Den är rymlig 
med sina 800 kvadratmeter, 
säljytan kommer att tredubb-
las. På övervåningen finns 
flera nyrenoverade kontor 
och i källaren finns två stora 
bankvalv som innebär säker 
hantering av värdesaker.

– Hyresnivån och storle-
ken på lokalen var avgörande 
och vi behövde ha vårt hu-
vudkontor i Åmål eftersom 
vi varit trångbodda i Säffle, 
förklarar Lars Karlsson.

Audio Video finns förutom 
i Åmål även i Säffle, Dals Ed, 
Bengtsfors, Arvika, Årjäng 
och Sunne. I Dals Ed är man 
på gång att flytta ut mot stora 
vägen i EM-huset.

Tror på framtiden
– Vi tror på framtiden, myck-
et handlar om att ha rätt in-
ställning. Det finns möjlig-
heter för fysiska butiker trots 
konkurrensen med internet-
handeln, genom det person-

liga mötet och den service 
man får, säger Roger.

Audio Video fanns tidigare 
i Mellerud, dock med andra 
ägare.

– I framtiden finns det pla-
ner på att etablera oss på 
någon ytterligare ort, säger 
Lars, som inte vill avslöja 
något mer ännu.

Genom att få större lokaler 
kommer man att bredda de 
befintliga produktgrupperna, 

kunder får alltså mer att 
välja mellan.

Mycket vunnet
– Det är en del av vår sats-
ning, att kunden kan klämma 
och känna på varan direkt. 
Där är mycket vunnet gent-
emot e-handeln, konstaterar 
Lars.

Företaget har haft en sta-
digt ökad omsättning, i 
Sunne har till exempel om-

sättningen dubblerats på två 
år. Allt började 2012 då man 
köpte upp konkursboet för de 
två butikerna i Åmål och 
Säffle. Då var man totalt sex 
personer i företaget, inklusi-
ve delägarna. Våren 2014 
köptes butiken i Dals Ed upp 
och 2015 startade man två 
butiker, en i Arvika och en i 
Årjäng. Våren 2016 startade 
killarna i Sunne och gjorde 
en ny butik från grunden i 
Rubens gamla färgaffär. 
Hösten 2016 flyttades buti-
ken i Säffle till gamla Hem-
tex, även där byggdes en ny 
butik från grunden. 2017 in-
köptes butiken i Bengtsfors 
som gjordes om från scratch. 
Idag är det totalt 31 anställda.

– Alla våra butiker har 
helrenoverats, utom i Dals 
Ed som fått en facelift light. 
Det är viktigt att utveckla 
hela tiden, vi återinvesterar 
vinsten i butiksrenoveringar 
och är i en ständig utveckling 
för att få en profil vi kan 
hantera framtida utmaningar 
med, understryker Roger.

Produkter som ligger i ti-
den, med tanke på julhan-
deln, är gamerelaterade pro-
dukter och tillbehör till 
mobiltelefoner, trådlösa 
högtalare samt hörlurar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Brålanda Sundals-Ryrs 
Rödakorskrets ordnade en 
trivseleftermiddag på Solro-
sen vid Brålanda äldreboen-
de en onsdag eftermiddag. 
Här var dukat för kaffe. 
Kretsen hade bjudit in filma-
ren Jan Andersson från Ge-
stad för att visa en film för 
oss. Jan hade gjort i ordning 
en film av Hjalmar Åberg 
från 1960-talet, med Hall-

FÖRENINGSREFERAT

Södra Dals SPF-Seniorer-
na har haft novembermöte 
som ordnats som en grötfest. 
Det är sedan flera år en tradi-
tion att denna hålls i Frände-
fors. Ordförande Uno Löf-
gren hälsade ett åttiotal 
medlemmar välkomna. 

Glögg och pepparkakor ser-
verades och gästerna hälsa-
des med musik av det upp-
skattade husbandet. Det 
bestod av Ralf Liljegren med 
fiol, Ruben Bengtsson, drag-
spel och idag även förstärk-
ning från Säffle. Bland annat 
spelades Låt mig få tända ett 
ljus och andra melodier som 
exempelvis Staffansvisan, 
Det strålar en stjärna och Nu 
tändas tusen juleljus.

Ordförande meddelar att 
vår tidigare ordförande Allan 
Danielsson nu är hedersmed-
lem i föreningen.

I distriktstävlingen i Boule 
har Barbro och Bertil Arvids-
son samt Elsie Andersson 
hört till vinnarna. De fick nu 
applåder för sina insatser.

Matserveringen av Frän-
deforskommittén var ut-
märkt och risgrynsgröt, 
skinka, ost, bröd smakade 
verkligen bra, trots att några 
veckor återstår till julen. 
Underhållningen fortsatte 
med flera melodier. Därefter 
blev det kaffeservering med 
hembakade tårtor som skick-
liga frändeforsmedlemmar 
bakat. Det blev dragning i 
lotterierna sedan och ordfö-
rande avslutade mötet och 
nationalsången sjöngs.

Doris Severinsson

bäck som konferencier. 
Filmen visade scener från 

Kroppefjäll och runt detta 
område. Här fanns Lars på 
Huskalund och många kända 
och okända ansikten, men för 
oss som är uppe i den övre 
åldersgränsen var det mycket 
intressant. 
 Filmen visade mycket från 
torpställen med djurhållning, 
där mjölkades allt för hand 
på den tiden,  sedan skulle 
mjölken tillvaratas. Det var 
smörkärnor som användes 
förr, på 1930-talet kom kär-
nor med vev. Från filmen 
visades osttillverkning i 
hemmen.

Sedan övergick filmen till 
olika mejerier i södra Dals-
land, hur det gick till på 1950 
och 1960-talet.

Det fanns gårdsmejeri förr 
och större sådana såsom i 
Mellerud, Åsebro ,Brålanda, 
med sina mjölkbilar. 

Sedan visades när mejeri-
erna började sälja mjölk i 
flaskor, blev sedan tetrapack 
och i fyrkantiga kartonger.

Det var en mycket sevärd 
film vilket uppskattades av 
alla oss gamla. När filmen 
var slut fick filmförevisaren 
en stor applåd, det är roligt 
att Jan Andersson kan få tag 
på de gamla filmerna. Ett 
tack fick även arrangörerna 
Röda Korset med alla med-
hjälpare.

Nu blev det kaffedrickning 
med en stor tårtbit. Tack 
Röda Korset för ni tänker på 
oss gamla.  

Sture

Smörkärnor användes förr.
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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!

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!

Mellerudssonen 
etablerar nytt 
varumärke i Stockholm

28-årige Marcus Ljung-
dahl från Mellerud blev 
klar fastighetsmäklare 
2016. Efter två år som 
anställd  på en mäklar-
byrå i Stockholm tog han 
steget och uppfyllde sin 
dröm och startade egen 
mäklarbyrå tillsammans 
med två av Stockholms 
bästa mäklare. Karriären 
går spikrakt uppåt och 
han har tilldelats flera fina 
utmärkelser genom åren.
Vi träffar Marcus när han är 
på besök hos sina föräldrar i 
Mellerud. Han berättar att 
han inom två timmar samma 
dag dels har sålt en lägenhet 
och dels skrivit kontrakt på 
en lägenhet till sig själv och 
sambon.

– Ja, det rullar på bra. Jag 
berättar alltid att jag kommer 
från Mellerud när jag går på 
kundmöten. Det är en fördel 
anser jag eftersom vi dalslän-
ningar inger ett lugn och 
förtroende, säger Marcus.

Hans framgångar i en tuff 
bransch har inte kommit gra-
tis. Efter samhällsprogram-
met på Dahlstiernska gym-
nasiet läste han 
civilekonomprogrammet på 

Karlstad Universitet, under 
tiden jobbade han extra på 
Hemköp Torget i Mellerud 
och på Nordea i Karlstad.

Körigt men roligt
– Det var körigt, men roligt 
eftersom jag träffade många 
olika slags personligheter/
människor och det har jag 
nytta av idag, säger Marcus.

Han pluggade även busi-
ness under en termin i Hong 
Kong. I Karlstad träffade han 
sambon Sara Johansson, som 
läste till fastighetsmäklare 
och när hon 2014 fick jobb 
på ett mäklarbolag i Stock-
holm följde Marcus med och 
fick sommarjobb som mötes-
bokare i företaget. Han avan-
cerade till försäljningschefs-
assistent och 2016 var han 
själv utbildad fastighetsmäk-
lare.

Att jobba och plugga sam-
tidigt är tufft.

– Jag jobbade 8.30 till 21 
och pluggade 05-07 varan-
nan morgon och på helgerna. 
Det var körigt, men det gick. 
Tack vare det var jag van att 
arbeta extremt hårt när jag 
blev klar som mäklare, kon-
staterar Marcus. 

Trion som startat eget mäklarbolag i Stockholm. Fr.v: Marcus Ljungdahl, Sara Johansson och Fredrik Flodin. 
Foto: Privat.

Marcus Ljungdahl på besök ”hemma” i Mellerud.

Drömmen blev sann
Under lång tid fanns dröm-
men att starta eget och i au-
gusti 2018 blev den dröm-
men sann. Marcus bildade 
tillsammans med sambon 
Sara och kollegan Fredrik 
Flodin Alicia Edelman Fast-
ighetsmäkleri, med basen i 
Vasastan. Trion var då några 
av företagets bästa mäklare. 

Marcus har en strålande 
karriär med ett flertal utnäm-
ningar. Han är bland annat 
utnämnd till Stockholms 
mest rekommenderade mäk-
lare i princip under hela 2017 
och är det fortfarande. Av 
Stockholms 1 300 mäklare 
var han utsedd till Stock-
holms mest anlitade och mest 
rekommenderade mäklare i 
juni 2018.

– Vi sitter i Vasastan, men 
har ambitionen att hitta ny 
lokal inom ett halvår. Vi säl-
jer över hela Stockholm och 
sedan starten har vi sålt ett 
15-tal lägenheter, det är vi 
mycket nöjda med. Vi var lite 
nervösa att ingen skulle 
ringa, men vi är redan uppe i 
samma försäljningstempo vi 
hade på förra bolaget, säger 
Marcus.

Anställt koordinator
I dagarna har de anställt en 
medarbetare som ska vara 
koordinator. Ambitionen är 
att vara minst sex-åtta perso-
ner i företaget innan slutet av 
2019.

Hur lyckas man som fast-
ighetsmäklare?

– Det handlar om förtro-
ende, engagemang och att 
kunna erbjuda en exklusiv 
upplevelse för våra kunder, 
säger Marcus.

Han förklarar att utveck-
lingen går allt mer mot digi-
talisering och marknadsfö-
ring i sociala medier.

Mellan augusti till decem-
ber 2017 gick marknaden i 
Stockholm ner cirka tio pro-
cent, vilket innebar en jobbig 
utveckling för många mäk-
lare som inte blev av med 
sina objekt.

– Men jag lyckades ändå få 
ihop i princip alla mina för-
säljningar trots en tuff mark-
nad, vilket såklart gav mig en 
boost, säger Marcus.

Snittpriset i Stockholms 
innerstad ligger på mellan  
90 000 till 100 000 kronor per 
kvadratmeter.

Hur ser dina framtids-
planer ut?

– Vi vill såklart växa i 
Stockholm och sedan vidare 
ut i landet. På hemmafronten 
vill vi också växa då Sara vill 
ha barn och jag vill ha en 
hund, svarar Marcus leende.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Nytt avtal om 
hyror i Bengtsfors
Förhandlingen mellan 
allmännyttiga Bengts-
forshus och Hyresgäst-
föreningen om nya hyror 
är klar. Hyran höjs med 1,4 
procent 2019 och med 1,2 
procent 2020. 
Fastigheten Kunghäll 13 får 
0 procent i höjning 2019 och 
1,2 procent 2020. Förhand-
lingsuppgörelsen innebär 
mer än en halvering av bola-
gets ursprungliga krav på att 
få höja med tre procent.

Bengtsforshus har tre lä-
genhetsbestånd i Bäckefors; 
Torggatan 14, Methers väg, 
Torggatan 16 samt Östra 
vägen 1.

Ett intensivt underhålls-
program för fastighetsbe-
ståndet har varit en viktig 
faktor vid förhandlingen, 
men även politiska beslut om 
att höja kommunala taxor 
och avgifter.

– Hyreshöjningen innebär 
att bolaget får kostnadstäck-
ning för bibehållen service 
och underhåll samt ökade 
kommunala taxor och avgif-
ter. Hyreshöjning kan tyckas 
vara något hög om man ser 
till tidigare år, men Bengts-
forshus har inte haft någon 
hyreshöjning 2018, vilket 
påverkat bolagets ekonomi, 
säger Sophia Saukko, för-
handlare på Hyresgästfören-
ingen.

För en genomsnittlig tvåa 
på 60 kvadrat med nuvarande 
hyra på 4952 motsvarar det 
en höjning med 69 kronor i 
månaden 2019 och en höj-
ning med 60 kronor i måna-
den 2020.

De nya hyrorna börjar 
gälla från och med den 1 ja-
nuari 2019 respektive den 1 
januari 2020.

Förra söndagen firades Fars 
dag. Många pappor i Sverige 
hindras eller saknade möjlig-
heter att få fira sin dag till-
sammans med sina barn. 
Skänk därför gärna en stor 
och varm tanke till alla dessa 
pappor så här i efterhand.

”Kilroy”

Fars dag

Vilken lyckad 
renovering!

Vilken lyckad renovering av 
Järnvägshotellet (ja, jag vet, 
Stinsen)! I kombination med 
ett varsamt moderniserat 
stationshus och upprust-
ningen av perrongerna så har 

Mellerud en snygg station att 
visa upp.

Med mycket av atmosfä-
ren från den tid när Mellerud 
var en knutpunkt för tågen  
mellan Oslo och kontinen-
ten, Köpenhamn och Rom...

Plus ett kafé med bra ser-
vice och enkel och bra fika 
eller ta-med.

Vad som kan förbättras är 
kaféets skylt ut mot spåren. 
Jag har fått peka ut för tack-
samma medresenärer och 
tågbytare att det faktiskt lig-
ger ett fikaställe på stationen.

Och fanns där en liten bib-
lioteksfilial vore allt perfekt.

Peter Lundberg

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.

Startbesked för gång- och cykelbro
Nu har startbesked getts för 
att byta ut den dåliga gång- 
och cykelbron över Gerdse-
rudsbäcken i Mellerud. Bron 
kommer att bytas ut eftersom 

den var gammal och inte 
uppfyllde säkerhetskraven.

Bron är avstängd sedan 
någon månad, men tyvärr 
respekteras inte detta alltid. 

Gatu- och parkchef Lorentz 
Norberg uppmanar allmän-
heten att ta en annan väg, då 
bron inte är säker.

– Vi startar projekteringen 

i år och förhoppningsvis blir 
det byggnation under 2019, 
berättar Lorentz Norberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Körde berusad 
på cykelbanor
En man i 18-årsåldern står 
åtalad för tillgrepp av fort-
skaffningsmedel, olovlig 
körning, grovt rattfylleri och 
brott mot lagen om förbud 
beträffande knivar och andra 
farliga föremål.

Mannen stal en personbil 
mellan 5-6 augusti 2018 i 
Mellerud, som han sedan 
körde utan att ha körkort. 
Den åtalade hade vid tillfället 
1,08 promille alkohol i blo-
det samt även cannabis. 
Mannen ignorerade polisens 
stoppsignal och körde i hög 

hastighet på cykelbanor och 
i kurvor/korsningar i syfte att 
köra ifrån polisen. Den 6 
augusti har mannen haft ett 
knogjärn på allmän plats 
trots att det inte var befogat, 
knogjärnet var ägnat att an-
vändas som vapen vid brott 
mot liv och hälsa.

Mannen erkänner tillgrepp 
av fortskaffningsmedel, 
olovlig körning och grovt 
rattfylleri, dock inte vårdslös 
körning, och förnekar brott 
mot knivlagen.

Polishundar tränade i skolmiljö
Tisdagen den 13 novem-
ber, under eftermiddag 
och kväll, genomfördes 
hundsöksträning på Råda-
skolan och Dahlstiernska 
gymnasiet. 
Vid detta träningstillfället 
var det vapen- och narkoti-
kasöksträning som stod på 
schemat för de proffsiga yr-
keshundarna Asti, Hugg, 
Blinka och nytillskottet Siri. 

– Det är viktigt att hun-
darna får träna i många olika 
miljöer och inte bara i samma 
miljö varje träningstillfälle 
och det är ju samtidigt ett bra 
brottsförebyggande arbete, 
eftersom skolan ska vara en 
drogfri miljö där anställda 
och elever ska känna sig 
trygga, säger kommunpolis 
Steve S Johansson.

Rektorer, kommunens 
folkhälsostrateg, kommun-

polis och personal från poli-
sens hundförargrupp deltog 
vid träningstillfället. 

Hundgruppen bestod av 
Tomas, Jörgen, Marcus och 
Martin.  Det ska väl tilläggas 
att under aktuellt söktillfälle 
påträffades varken narkotika 
eller vapen, förutom de ob-
jekt som planterats ut i för-
väg. Dessa hittade hundarna 
utan större besvär. 

Alla inblandade var nöjda 
med både resultat och sökin-
sats och allra nöjdast var nog 
Asti, Hugg, Blinka och Siri.    

– Det är ju roligt att vi kan 
erbjuda hundförargruppen 
tillfällen att träna. Skolor är 
en perfekt miljö. Här finns 
stora lokaler, många rum och 
mycket dofter. Hundarna 
älskar verkligen det här, det 
kan vi konstatera. Den här 
insatsen är ju ett resultat av 

Hunden Blinka kollar om det finns något intressant på hyllan under över-
syn av hundföraren Tomas. Foto: Privat.

kommunens samverkan med 
polisen och framöver kan det 
säkert bli aktuellt med fler 
platser i kommunen att be-

driva hundsöksträning på, 
säger folkhälsostrateg Glenn 
Nordling. 

En heldag om hedersförtryck

Personerna som höll i föreläsningen, från vänster: Henrik Erlandsson, Ann-Sofie Skälegård, Elisabeth Hans-
son och Jessica Svensson.

På den första studiedagen 
för lärare under höstlovet 
fick all lärarpersonal en 
utbildningsdag om he-
dersförtryck. 
Medarbetare från socialför-
valtningen var också in-
bjudna. Fyra personer från 
Hälsokällan Fyrbodal höll i 
utbildningsdagen som be-
stod både av föreläsningar 
och gruppdiskussioner. Un-
der dagen definierades vad 
begreppet hedersförtryck 
står för. 

Hederskultur är ett be-
grepp för kulturella mönster 
som inskränker människors 
fri- och rättigheter med hän-
visning till släktgruppens 
heder. Några exempel är att 
inte få delta i simundervis-
ningen, få välja sina egna 
vänner, fritidssysselsätt-
ningar eller få klä sig som 
man vill. Grövre exempel på 
hedersförtryck är när barn 
och ungdomar försvinner på 

sommarlovet för att bli bort-
gifta i sitt hemland.

Lärarna fick efter dagen en 
ökad kompetens om heders-

förtryckets mekanismer, or-
saker och uttryck, men också 
exempel på hur man kan fö-
rebygga hedersrelaterad 

problematik och vad man 
kan göra i rollen som peda-
gog. 

Smitning
13/11 smet en bilförare från 
platsen till fots efter att ha 
kört in i ett elskåp vid Opti-
mera i Mellerud.

En annan smitning skedde 
den 19/11 på Storgatan när 
en minibuss kört rakt emot 
en mötande personbil så att 
denne fick väja och bilen 
skadades.

Många stölder
11-13/11 stals ett antal alu-
minumfälgar vid en verkstad 

i Åsensbruk. 14/11 bröt sig 
någon in på övervåningen i 
ett hus i Mellerud, oklart vad 
som stals men spår är säk-
rade. 15/11 stals en bil vid 
Emballator, den hittades da-
gen därpå stående mitt på 
väg 166 vid Ekholmskogen. 
Samma dag stals verktyg ur 
en arbetsbil vid Rådahallen. 
15-17/11 var det inbrott i ett 
hus i Åsensbruk. 12-16 in-
brott i ett fritidshus i Dal-
skog. 18/11 stals en plånbok 
i Rådahallen. 16-18/11 var 

det bostadsinbrott på Gamla 
Vägen i Åsensbruk. 17-
18/11 inbrott i ett källarför-
råd på Rostocksgatan i Mel-
lerud.

Misstänkt drograttfylleri
14/11 stoppades en förare 
vid järnvägsstationen i Mel-
lerud, misstänkt för drogratt-
fylla.

Trick med växelpengar
Både på Systembolaget och 
en restaurang i Mellerud har 

personer kommit in och för-
sökt trixa till sig pengar ge-
nom att handla och vilja be-
tala med tusenlapp och få 
tillbaka växel i Euro. Se upp!

Olaga intrång
17/11 upptäcktes en upp-
klippt grind på Industrigatan 
i Mellerud. Två personer 
upptäcktes på området.

Intrång i trädgård i Mel-
lerud. Någon bröt sönder 
fästet på en torkvinda och 
gjorde sönder en cykel.

Polisrapport Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 
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FCM tappade
FUTSAL 
FC Mellerud förlorade sin 
andra raka match i fut-
salens division 1 i helgen, 
borta mot Kungshamns IF 
Sotenäs med 8-6. 
Mellerud ledde i paus med 
2-1 och man höll ledningen 
till mitten av den andra halv-
leken. Då kom Kungshamn 
ikapp och gick om. Mellerud 
fick två mål mot slutet men 
lyckades inte ta igen två-
målsunderläget.

Nu till helgen väntar 

SLUTRESULTAT
Kungshamns IF Sotenäs 

–  FC Mellerud
6-8 (2-1)

Div. 1 Nv. Götaland

BADMINTON 
Malena Norrman har un-
der nästan två veckor varit 
i Toronto, Kanada och spe-
lat Junior-VM i badmin-
ton. Trots att speltiden 
blev knapp, så tar hon med 
sig mycket erfarenhet och 
positiva minnen.
Malena Norrman reste på 
egen hand till Junior-VM i 
Kanada, då hon reste från 
Köpenhamn, till skillnad 
från övriga spelarna i lands-
laget. 

Hon anslöt till landslagets 
camp två dagar före match-
erna började och fick spela 
sin första match i lagspelet 
mot Polen. Då spelade hon 
damdubbel tillsammans med 
Tilda Sjöö och de besegrade 
polackerna Agnieszka Fory-
ta och Julia Plawecka med 
21-10 och 21-7.

– Jag fick spela en match i 
lagspelet och den vann vi 
ganska enkelt. Sammanlagt 
vann vi mot Polen med 5-0, 
berättar Malena. 

Det svenska laget tappade 
inget set. Mot Malaysia blev 
det desto tuffare, där förlo-
rade det svenska laget alla 
fem matcherna, men då fick 
inte Malena speltid. 

– Runt landslaget hade vi 
väldigt bra stämning, vi var 
taggade, höll ihop och hade 

Malena är nöjd med VM

bra laganda trots att alla inte 
fick spela. Det tar jag med 
mig, det var roligt, säger 
Malena.

Tre individuella matcher
Efter lagspelet, där Sverige 
slutade på en trettonde plats, 
var det dags för individuella 
tävlingar. Malena inledde 
med damsingel mot sydko-
reanen So Yul Lee, men för-
lorade den matchen i två raka 
set. Yul Lee gick till kvarts-
final i tävlingen.

– Asiaterna är ju i toppen, 
de är väldigt duktiga. I sing-
eln var det tufft, det var min 
första match i singel, så det 

var lite svårt att komma in i 
tempot. Jag mötte en duktig 
koreansk tjej, jag var inte 
jätte-igång, men hon var 
mycket bättre också. Så även 
om jag hade varit i match-
tempo så hade jag nog inte 
haft så stor chans, konstate-
rar Malena som var desto 
mer nöjd med spelet i mix 
dubbel tillsammans med Jo-
han Azelius mot det thailänd-
ska paret Apichasit Teerawi-
wat och Phittayaporn 
Chaiwan. 

Svenskarna förlorade för-
sta set, men tog sedan hem 
det andra. Den långa matchen 
slutade dock med knapp för-

lust i tredje set, som slutade 
21-19 till thailändarna. 

– I mix spelade vi riktigt 
bra, men vi förlorade precis, 
säger  Norrman, som var nöjd 
med hela VM-äventyret.

– VM var så stort och bra 
arrangerat. Allt var väldigt 
professionellt, många länder 
var där och det var bra stäm-
ning.

Malena kommer nu enbart 
att tävla i seniortävlingar, 
med start redan kommande 
helg, med tävlingen VIC-
TOR Welsh International i 
Cardiff, Wales.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Det svenska landslaget i badminton i de senaste veckorna befunnit sig i Toronto, Kanada för Junior-VM. Mel-
lerudstjejen Malena Norrman sittande i främre raden, nummer två från höger. Foto: Privat.

Rastacupen med flertalet lokala framgångar

Åsebro/Brålanda gick hela 
vägen till semifinal i Rasta-
cupen. Damerna kom tvåa i 
sin grupp, som Trollhättans 
FK vann. Slutspelsgruppen 
blev samma visa, en andra-
plats som dock resulterade i 
en semifinalplats, men där 
tog det stopp mot Skoftebyns 
IF på straffar.

På herrsidan hade vi tre av 
fyra lokala lag i semifinal. FC 
Mellerud förlorade mot 
Skoftebyns IF med 3-1 och 
missade därmed finalplatsen. 

I den andra semifinalen bjöds 
det på derby, Melleruds IF 
mot Brålanda IF där värdla-
get vann med 1-0 efter mål 
av Erik Aronsson.

Brålandas lagkapten, Jo-
han Svensson, berättar.

– Vägen till finalen var 
krokig. Vi kom tvåa i grupp-
spelet och fick kvala oss till 
slutspelet. Vi förlorade första 
mot Trollhättans FK och 
vann sedan andra kvalmat-
chen mot Wargön, vilket 
gjorde att Wargön var tvung-

dubbla seriematcher i Råda-
hallen, en på lördag mot 
Skärhamns IK och sedan 
gästar FC Komarken Råda-
hallen på söndag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

ka Wänerlöv flest mål, till-
sammans med ytterligare två 
spelare. Hela fem mål sköt 
Åsebro/Brålanda-tjejen in i 
turneringen.

Finalförlust för ”Fiffen”
I turneringen hade också 
Frändefors IF framgångar på 
ungdomssidan. Föreningens 
P16-lag gick till final på fre-
dagen och besegrade Warg-

öns IK och Brålanda IF på 
vägen till finalen, där Halv-
orstorps IS vann med 3-1.

Föreningens herrar, Frän-
defors IF Futsal, åkte ur tur-
neringen i slutspelet, där man 
missade semifinal med en 
poängs marginal, före Mel-
leruds IF och Skoftebyns IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stabil seger
HANDBOLL 
Serietvåan Melleruds HK 
reste sig efter förra hel-
gens förlust, den första 
någonsin för laget, och 
tog istället en tung tvåpo-
ängare hemma mot Orust 
med segersiffrorna 20-14.
Trots Orust skrala po-
ängskörd denna säsong bjöd 
de upp till bra motstånd mot 
suveräna Mellerud. Melle-
rud var i förarsätet och styrde 
matchen, men man fick inget 
gratis.

– Det var inget dåligt lag vi 
mötte, men vi spelade som ett 
lag. Jag kände mig riktigt 
stolt efteråt, berättar tränaren 
Johan Eriksson, som förkla-
rar vad som funkade.

– Nu släppte allt som vi 
tränat på. Nu kan vi lösa si-
tuationer som uppstår i 
matcherna, så det känns bra, 
berättar Eriksson.

Mellerud har nu samma 
poäng som serieledarna Järn-
vägarnas FF, men en match 
mer spelad. På söndag möter 
MHK tredjeplacerade Cafe 
Lillan HF från Göteborg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 

HF Orust
20-14

Finalisten Brålanda IF förlorade i slutspelet mot FC Mellerud, men fick dock alla tre poäng i efterhand. Båda 
lagen gick långt i turneringen, Brålanda hela vägen till final. Foto: Johan Lind Wahlén

FUTSAL 
Brålanda IFs Rastacupen spelades i helgen i Vänersborg. Vi hade flera lag som gick 
långt, men bäst gick det för värdklubben själva, där damerna gick till semifinal och 
herrarna till final.

Meste målskytt i turneringen blev Åsebro/Brålandas lagkapten Jessica 
Wänerlöv med fem fullträffar. Foto: Johan Lind Wahlén

na att vinna mot TFK för att 
vi skulle gå vidare. Det såg 
först inte ut att bli så, men 
Wargön gjorde 2-1 med bara 
någon sekund kvar.

Brålanda till final
Därmed kom Brålanda med 
i slutspelet och ställdes där 
mot FC Mellerud, Åsebro 
och Trollhättan-Syrianska. 
FC Mellerud förlorade man 
först mot, men tilldömdes till 
slut segern, då Mellerud an-
vänt sig av en otillåten spe-
lare. Det hela spelade dock 
ingen roll i slutändan, då 
båda lagen gick vidare från 
slutspelsgruppen, på Åse-
bros bekostnad.

I semifinalen blev det som 
bekant seger mot MIF och i 
finalen väntade Skoftebyns 
IF.

– Vi gör en riktigt bra första 
halvlek i finalen, men de får 
två snabba mål direkt i andra 
och trots att vi trycker in en 
reducering, så kom den för-
sent, berättar Johan, som 
förståeligt är nöjd med turne-
ringen.

– Det var starkt av oss, vi 

är väldigt nöjda. Där och då 
var det surt att torska, men 
med lite distans så får vi vara 
väldigt nöjda, berättar lag-
kaptenen som kom på delad 
andraplats i skytteligan med 
sina tre mål, lika många som 
lagkamraten Marcus An-
dersson, FC Melleruds An-
ton Snibb och Melleruds IFs 
Rasmus Hedlund. 

På damsidan gjorde Jessi-
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Det är svart så det räcker ute nu!

Hos Värmdal har vi 

Välj till lastare till din nya John Deere
och få skopa samt gaffel på köpet 

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

Green Friday!

Gäller året ut!

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

 ÖNSKAS HYRA
Bostad 
Författare söker bostad med 
sjöutsikt och öppen spis el ka-
min nära busshållsplats. Max-
hyra 5.200:- inkl värme. Tel. 
031-45 12 21.

 SÄLJES
Renault Laguna 
14.800 mil. Bytt kamrem o. 
vattenpump. Ny vindruta. Nytt 
batteri. Besikt. aug. utan anm. 
Pris 8.500:-. Tel 070-594 97 65.

olesensbygg@gmail.com

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

PRO Mellerud: Stefan och 
Krister, musik och historier. 
PRO-lokalen 28/11 kl. 17.

FÖRENINGSNYTT

Ny förlust – men med positiva inslag
Det började inte direkt bra 
för Mellerud i fredags hem-
ma mot AstraZeneca, men 
Giants höjde sig ju längre 
matchen fortskred. Tränaren 
Mio Forsberg var framför allt 
nöjd med killarnas inställ-
ning.

– Mot Överby rasar vi ihop 
totalt, men nu gör vi en be-
tydligt bättre match. Vi håller 
uppe modet genom hela 
matchen, ända in till slutet. 
Den tredje perioden var bäst, 
ett trendbrott för vår del, 
berättar Forsberg som i den 
tredje perioden tog en 
timeout och peppade killarna 
och gav dem nytt mod.

– Motståndarna gjorde 
några mål i början på tredje, 

då tog vi en timeout och sade 
att det absolut inte får rinna 
iväg, utan vi har hemmaplan 
och måste visa publiken att 
vi inte ger upp. Det funkade. 
Vi gick in och gjorde fyra mål 
och visade en helt annan in-
ställning. Skitkul att killarna 
steppade upp och bara körde, 
får hoppas första segern 
kommer nästa helg, säger 
Forsberg.

På lördag förmiddag spelar 
MIBK Giants mot sjättepla-
cerade Hindås IBK, kanske 
är det då första segern kom-
mer.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 
AstraZeneca IF

6-11 (0-4, 2-2, 4-5)
Division 5

Målskyttar:
Andreas Sjöblom, 2
Oskar Flodin, 2
Robert Offesson, 1
Lucas Salomonsson, 1

INNEBANDY 
Melleruds IBK förlorade 
sin sjunde raka match i fre-
dags hemma i Rådahallen 
mot AstraZeneca IF, men 
visade upp bra sidor efter 
storförlusten mot Överby 
helgen innan. 

Bästa matchen för säsongen

MIBK:s lag 07/08 spelade sin bästa match för säsongen i söndags, mot 
IBK Kungälv Munkgärde. Foto: MIBK.

INNEBANDY 
I söndags spelade MIBK:s 
mixade flick- och pojklag 
07/08 hemmamatch mot 

IBK Kungälv Munkgärde. 
Den slutade oavgjort efter 
mycket gott spel.
Det var en jämn och spän-

nande match där gästerna tog 
ledningen, men Mellerud 
kvitterade genom Joel Win-
berg.

Kungälv gjorde sedan 2-1, 
men Mellerud lyckades kvit-
tera igen till 2-2 genom Os-
car Kristiansson.

– Vi gör vår bästa match för 
säsongen och det är så kul att 
se utvecklingen på våra tjejer 
och killar. Hela laget ska ha 
en stor guldstjärna, sade lag-
ledaren Christina Svensson 
Callh efter matchen.

MIBK

Spelformen ändras för Dalsland Tour
Golftävlingen Dalsland 
Tour som är på väg mot 
sin 14:e årgång får ny spel-
form.  Tävlingen kommer 
2019 att spelas som en 
tvåmannascramble, en 
spelform som under se-
nare år vuxit markant.
Intresset bland golfspelarna 
för Dalsland Tour, som an-
ordnas av Dalslands tre golf-
klubbar Forsbacka, Dags-
holm och Mellerud i 
samverkan med Melleruds 
Nyheter, har minskat på se-
nare år. Alltför få nya spelare 
har tillkommit och spelfor-

men fyrboll har inte lockat 
lika många som lämnat.

– Eftersom tävlingen är 
uppskattad fortsätter vi gär-
na, men går över till tvåman-
nascramble där bägge spe-
larna slår ut varsin boll från 
tee. Därefter väljer laget den 
bäst placerade bollen och 
markerar denna med en pegg 
eller dylikt. Laget måste 
välja minst sex utslag från 
varje spelare, säger Joachim 
Friberg på Melleruds Nyhe-
ter.

– Med det här hoppas vi 
bryta trenden och komma 

Gruppen som drar upp riktlinjerna för Dalsland Tour 2019. Fr v Christer G Olsson, Sterner Lindblad och Göran 
Nilsson, Melleruds GK, Birgitta Hansen och Christer Stolpen, Forsbacka GK, Berit Lindblad, Melleruds GK, 
Joachim Friberg, Melleruds Nyheter samt Rutger Nilsson och Rolf Jonsson, Dagsholm GK.

tillbaka till fulla startfält. Inte 
minst därför att den här spel-
formen passar både hög- och 
låghandikappade spelare, 
säger Friberg.

Beslutet togs vid ett möte i 
Mellerud nyligen med golf-
klubbarna och tidningen. Då 
bestämdes också datumen 
för tävlingarna 2019. 

Det börjar med kvalspel i 
Mellerud den 1 juni och fort-
sätter med Dagsholm den 29 
juni och Forsbacka den 10 
augusti. Finalen avgörs i 
Mellerud den 7 september.

Ytterligare en nyhet under 

2019 blir att några ”wild 
card” till finalen ska kunna 
delas ut efter varje kvalspel. 
Till grund för det ska sidotäv-
lingar som exempelvis ”när-
mast hål” och ”längsta drive” 
ligga.
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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

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!

SnöskottningSkadedjurskontroll
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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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 

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

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

Leg. Fysioterapeut | Manuell Terapeut

0530 - 77 44 80

Valentijn Schneider

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

Allt inom golv 

och mattor

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

lymfdränagebehandling 
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Melodikrysset v.47 - 24 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. 47 – 24 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Go'kväll
10.55 Matmagasinet
11.30 Statsministrarna
12.30 Skavlan
13.30 Det sitter i väggarna
14.30 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
14.35 Matiné: Lassies hämnd
15.45 Drömyrke: veterinär
16.15 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
02.45 Nattsändningar

08.30 Naturens hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Poddilainen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Förväxlingen
19.30 Den goda viljan
20.45 Samtal i bil
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Berlin - under samma 
 himmel
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Kortfilmsklubben - engelska
00.25 Plus
00.55 Konsten att fånga en dröm
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Förgasarmannen
17.05 Nationalskattens 
 hemligheter
17.45 Ditt förutbestämda liv
18.30 Metropoler bakom 
 kulisserna
19.30 Iran inifrån
20.15 Sam Neill i kapten Cooks spår
21.00 De befjädrade dinosaurierna
21.55 Indiens miljardärer
22.50 Djurvärldens kriminella
23.45 Motståndskraftiga städer

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 EM-kval basket damer
22.30 Liv med autism - tecken-
 språkstolkat
23.00 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat
23.30 En familjehistoria 
 - teckenspråkstolkat
00.00 Falsk identitet
00.55 Korrespondenterna
01.25 Andra åket - syntolkat
01.55 Springfloden - syntolkat
02.40 Branden - syntolkat
03.10 Alla hästar hemma 
 - syntolkat

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 Insurgent
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.15 Scrubs
03.00 2 1/2 män
03.25 Brooklyn nine nine
03.45 Family guy
04.35 American dad

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
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 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo, Go'kväll
10.55 Det sitter i väggarna
11.55 Uppdrag granskning
12.55 Landet runt
13.40 Livet på Dramaten
14.10 Tjejer gör lumpen
14.40 Under klubban
15.10 En familjehistoria
15.40 Första dejten
16.40 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
16.45 Hemma igen, Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Maträddarna
21.00 Superungar
22.00 Opinion live
22.45 Stacey Dooley: Abortmot-
 ståndarna
23.45 Rapport, Vår tid är nu
00.50 Branden
01.20 Livet på Dramaten
01.50 Hemma igen
02.35 Drömyrke: veterinär
03.05 Under klubban
03.35 Cleo
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Konsten att fånga en dröm
16.45 Vloggarna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00 Tala om sex – Ottars liv
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dagarnas skum
23.50 Billions
00.45 Björn Ranelid - människan 
 och ordet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Motståndskraftiga 
 städer
17.20 Metropoler bakom kulisserna
18.20 Mäktiga miljöer
19.15 Det vilda Nya Zeeland
20.05 Eleanor Roosevelt 
21.00 Studio natur
21.30 Djurvärldens kriminella
22.25 Regnskogens björnar - fria igen
23.20 Indiens miljardärer

20.00 Maträddarna - tecken-
 språkstolkat
21.00 Den goda viljan - syntolkat
22.30 Tjejer gör lumpen
23.00 Matmagasinet
23.30 Studio Sápmi
00.00 Poddilainen
00.30 Branden - teckenspråks-
 tolkat
01.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
02.00 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat
02.30 Nattsändningar

05.00 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 Allegiant
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.05 2 1/2 män
03.30 Brooklyn nine nine
03.50 Family guy
04.40 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
16.55 Tina i fjällen
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
00.00 Law & order
00.55 Hawaii five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Go'kväll
10.55 Maträddarna
11.55 Matmagasinet
12.25 Vår tid är nu
13.25 Under klubban
13.55 Au pair i Kanada
14.25 Opinion live
15.10 The Graham Norton show
16.00 Vem vet mest?
16.40 Enkel resa till Korfu
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Alla för en
21.00 Skavlan
22.00 Släng dig i brunnen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Rapport
23.20 The Graham Norton show
00.15 Statsministrarna
01.15 Springfloden
02.00 Dox, Cleo
04.15 Sverige idag
04.45 Go'kväll

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 Miró
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dom över död man
23.50 Berlin - under samma 
 himmel
00.40 Naturens hemligheter
01.10 Hundraårskåken
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

4.00 UR Samtiden
17.00 Där ingen längre 
 kan bo
17.15 Islands fängslande historia
17.45 De befjädrade dinosaurierna
18.40 Jakten på Norge
19.30 Seriestart: Konsten att leva 
 med döden
20.00 Asperger och jag
21.00 Det vilda Brasilien
21.50 Nationalskattens hemligheter
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 Grotesco - en näradöden-
revy
00.30 Stacey Dooley: Abortmot-
ståndarna
01.30 Engelska Antikrundan: 
02.00 Nattsändningar

05.05 American dad
05.25 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 The King of 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 Dracula untold
23.55 Swedish dicks
01.00 Simpsons
02.00 Family guy
02.55 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 Tina i fjällen
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
23.10 Sherlock Holmes: A game 
 of shadows
01.40 Locke
03.30 House party: Tonight's the 
 night

05.30 Fråga doktorn
06.15 Opinion live
07.00 Uppdrag granskning
08.00 Statsministrarna
09.00 Curling: EM-final
12.00 Vinterstudion
12.30 Längdskidor: Världscupen
14.10 Vinterstudion
14.30 Curling: EM-final
17.00 The Graham Norton show
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Jonas Gardell - 30 år 
 tillsammans
21.30 Vanity Fair
22.20 Rapport
22.25 Lördagsbio: Bröllop i 
 Italien
00.20 Nattfilm: Kon-Tiki
02.15 Jonestown: Självmords-
 sekten
03.15 Cleo
03.45 Första dejten
04.45 Vem vet mest?

08.15 Vloggarna
08.45 Plus, 09.15 Jakttid
09.45 Förväxlingen
11.45 Den goda viljan
13.00 Björn Ranelid - människan 
 och ordet
14.00 Curling: EM-final
14.30 Dansföreställning utan 
 koreograf
14.50 Tala om sex – Ottars liv
15.50 Sverige idag
16.15 Övergivna rum
16.35 Det vilda Nya Zeeland
17.30 Engelska Antikrundan
18.00 Pensionärsvloggen
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Ajvides skräckföreställning 
 "Fulet"
20.10 Kulturstudion
20.15 Prat och människor
22.35 Kulturstudion
22.40 Falsk identitet
23.35 Korrespondenterna
00.05 Poddilainen
00.35 Vetenskapens värld
01.45 Sportnytt
02.00 Tolv ting om Finland
02.30 Naturens hemligheter

09.00 UR Samtiden
15.00 Motståndskraftiga 
 städer
15.20 Asperger och jag
16.20 Nationalskattens hemligheter
17.05 Studio natur
17.35 Det vilda Brasilien
18.25 Sam Neill i kapten Cooks spår
19.15 De befjädrade dinosaurierna
20.10 Mäktiga miljöer
21.00 Amerikas förlorade djur
22.00 Hitler vs Churchill
22.45 Dokument utifrån: 
23.45 Eleanor Roosevelt 
 - rebellen i Vita huset
00.40 Nattsändningar

20.00 Dilan och Moa
20.20 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
21.05 Släng dig i brunnen
21.35 The Graham Norton show
22.25 Ord mot ord
23.10 Skavlan
00.10 Uppdrag granskning
01.10 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Grimm
08.35 Amazing race
09.35 Community
10.00 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Fresh off the boat
11.30 Chevaleresk
12.00 Ink master USA
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Last man on earth
16.30 Last man on earth
17.00 Cops
17.30 Cops
18.00 Kicking & screaming
20.00 Lethal weapon
21.00 Schakalen
23.30 Billy Madison
01.25 SWAT – firefight
03.10 Family guy
03.35 Family guy
04.00 American dad
04.25 American dad
04.45 American dad

05.30 Vad blir det för mat
05.55 Hela England bakar
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
13.00 Idol 2018 – resultatshow
13.30 Biggest loser VIP
14.30 Ishockey: Växjö–Skellefteå
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
21.35 Hundraettåringen som 
 smet från notan och 
 försvann
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Hundraettåringen som 
 smet från notan och 
 försvann
00.05 Training day
02.45 Into the wild
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DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 72
Enplans tegelbyggnad med hel källare och stor 
asfalterad plan/parkering. Boa 197 kvm. Tomt 922 
kvm. Uppvärmning el/olja. Delvis uthyrd. Lämplig som 
verksamhetslokal.  

Pris: 500 000  kr

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

Pris: 650 000 kr

Visning onsdag 21/11 kl. 17-18

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:-

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

Pris 1.100 000:-

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!
Boka visning!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Strömsö, Superungar
07.00 Sverige!
07.30 Livet på Dramaten, Under klubban
08.30 Kari-Anne
09.00 Alla hästar hemma
09.30 Alla för en
10.30 Vinterstudion
10.50 Längdskidor: Världscupen
14.15 PK-mannen, Brev till Sverige
14.40 Det sitter i väggarna
15.40 Matmagasinet, Maträddarna
17.10 Vem vet mest?, 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 Seriestart: Onda aningar
22.00 Seriestart: År 1 miljon 
 - berättelsen om din framtid
22.30 Jonestown: Självmordssekten
23.30 Rapport
23.35 Scott & Bailey
00.20 Stacey Dooley: Abortmotståndarna
01.20 Släng dig i brunnen
01.50 Maträddarna
02.50 Matmagasinet
03.20 Skavlan
04.45 Sverige!

08.10 Sverige idag
08.30 Hundraårskåken
09.00 Björn Ranelid - människan och 
 ordet
10.00 Gudstjänst
11.00 Ajvides skräckföreställning "Fulet"
12.05 Miró
13.00 Motor: VM rallycross
15.00 Svenska dialektmysterier
15.30 Övergivna rum
15.50 Sverige idag
16.15 Pensionärsvloggen
16.45 Kampen om kronan
16.55 Vinterliv, ¡Habla ya!
17.10 Gordon & Penny
17.15	 Kortfilmsklubben	-	tyska
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 Säsongstart: Min sanning
21.00 Aktuellt, Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.55 Tala om sex – Ottars liv
00.55 Brottarkungens resa
01.50 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Där ingen längre kan bo
15.15 Islands fängslande historia
15.45 Jakten på Norge
16.35 Monsunen
17.25 Sam Neill i kapten Cooks spår
18.15 Dox: Du fyller mitt liv med glädje
19.10 Metropoler bakom kulisserna
20.10 Amerikas vilda djurvärld
21.00 Iran inifrån
21.45 Mäktiga miljöer
22.35 Indiens miljardärer
23.30 Ditt förutbestämda liv

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Alla hästar hemma - syntolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Kolla myten - syntolkat
22.10 Vem vet mest?
22.50 Sverige!, 23.20 Strömsö
23.50 Studio Sápmi
00.20 Första dejten - teckenspråkstolkat
01.20 Maträddarna - syntolkat
02.20 Det sitter i väggarna - syntolkat
03.20 Livet på Dramaten - teckenspråkst.
03.50 En familjehistoria - tecken-
 språkstolkat

05.10 Frasier
06.00 Royal pains
06.50 Frasier
07.40 Nitro circus crazy train
08.35 Last man on earth
09.35 Community
10.35 Cops
11.35 Son of Zorn
12.35 99 nya saker med Erik & Mackan
13.35 NCIS: Los Angeles
15.40 Billy Madison
17.30 Simpsons
18.00 Nitro World Games
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 Nitro World Games
01.55 Fresh off the boat
02.50 Will & Grace
03.35 American dad
04.20 Battle creek

05.45 Köket
05.55 Hela England bakar
06.55 Bytt är bytt
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Bonde söker fru
14.00 Mumbo jumbo
14.30 Fotboll: Studio
14.40 Fotboll
16.40 Fotboll: Studio
16.55 Tillsammans med Strömstedts
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Parlamentet
21.00 Beck: Ditt eget blod
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Ditt eget blod, forts
23.10 Sthlm rekviem
00.10 Gråzon
01.10 Mr Morgans sista kärlek
03.30 Wayne's world

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Landet runt
10.55	 Lofotsfiske	på	Røst
11.05 Sverige!
11.35 Sportspegeln
12.05 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
12.35 Maträddarna, Andra åket
14.05 Alla hästar hemma
14.35 Dom kallar oss artister
14.40 Matiné: Barnvagnen
16.15 Kari-Anne,  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 Seriestart: Familjen Hammarström
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Jag	är	nyfiken	-	blå
00.50 Kari-Anne, Vem vet mest?
02.05 Hemma igen
02.50 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
03.20 Cleo
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.15	 Kortfilmsklubben	-	tyska
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, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Poddilainen
22.45 Eleanor Roosevelt - rebellen i Vita 
 huset
23.40	 Kortfilmsklubben	-	franska
00.05 Agenda
00.50 Vloggarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Asperger och jag
18.30 De befjädrade dinosaurierna
19.25 Det vilda Brasilien
20.15 Ditt förutbestämda liv
21.00 Världens natur: Det vilda Nya 
 Zeeland
21.50 Islands fängslande historia
22.20 Konsten att leva med döden
22.50 Iran inifrån
23.35 Hitler vs Churchill

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Första dejten - syntolkat
22.00 Familjen Hammarström - syntolkat
23.00 Kolsvart - syntolkat
23.15 Superungar - syntolkat
00.15 Liv med autism - syntolkat
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
02.45 Alla för en - syntolkat

05.05 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 2 1/2 män
03.15 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Tina i fjällen
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Gråzon
21.00 Biggest loser VIP
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Fråga doktorn
10.55 Kari-Anne
11.25 Liv med autism
11.55 Våga snacka
12.10 Familjen Hammarström
12.30 Första dejten
13.30 Vår tid är nu
14.30 Dom kallar oss artister
14.35 Matiné: Kvarteret Korpen
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, Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Statsministrarna
22.00 Dox
23.15 Rapport, Vanity Fair
00.20 Jonestown: Självmordssekten
01.20 Hemma igen
02.05 Andra åket
02.35 Cleo
03.35 Vägen till Fredspriset
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Vinterliv
17.05 Mardalsfossen - vattenfall två 
 månader om året
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Docstop: B-boy i Helsingfors
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Nya perspektiv
23.15 Miró
00.10 Svenska dialektmysterier
00.40 Pensionärsvloggen
01.10 Docstop: B-boy i Helsingfors
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Islands fängslande historia
17.30 Iran inifrån
18.15 Amerikas förlorade djur
19.15 Konsten att leva med döden
19.45 Studio natur
20.15 Hitler vs Churchill
21.00 Dokument utifrån: Facebook 
	 –	vän	eller	fiende
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.40 Asperger och jag
23.40 Eleanor Roosevelt - rebellen i 
 Vita huset

20.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
23.30 Superungar - teckenspråkstolkat
00.30 Maträddarna - teckenspråkstolkat
01.30 Jakttid
02.00 Hundraårskåken
02.30 Drömyrke: veterinär

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
18.30 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Scrubs
03.30 2 1/2 män
04.00 Brooklyn nine nine
04.30 Family guy

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 Tina i fjällen
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Husjägarna

Vill du önska dina kunder och vänner  

God Jul & Gott Nytt År
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Vi har massor 
med overaller i storlekar 56 - 158/164

    

Sammetsgardin 
med öljetter

1 pack 199:- 
75:-

/par

Finns även i rosa

Det finns många 
fler modeller  
i butiken

399:-
/st

299:-
/st

Overall 
”Abeko”

Babyoverall 

Varmfodrad 
barnstövel

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:-

135 miljoner kronor till grönare städer

Lorentz Norberg, gatu- och park-
chef i Melleruds kommun.

att de kulturella ekosystem-
tjänsterna gynnas, såsom 
upplevelsevärden, ökad fy-
sisk aktivitet, stressreduk-
tion, psykisk återhämtning 
och avslappning samt ökade 
sociala interaktioner.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud får 407 500 kronor

Idéskissen för Rådaplatsen som visar på planerna för utemiljön vid Rådahallen.

Boverket har beviljat över 
135 miljoner kronor till 50 
kommunala projekt runt 
om i landet. Bidraget går 
bland annat till utveckling 
av befintlig stadsgrönska 
och för nyanläggning 
av stadsgrönska, för 
att främja ekosystem-
tjänster som rekreation, 
dagvattenhantering och 
biologisk mångfald. 
 Melleruds kommun har 
beviljats 407 500 kronor 
till projektet Rådaplatsen.
Det är miljön utanför Råda-
hallen som går under namnet 
Rådaplatsen. Bergsgatan ut-
anför entrén har stängts av 
för trafik och målet är att 
i stället erbjuda en inbjudan-
de parkmiljö. Asfalten ersätts 
med gräsmattor, träd, plante-
ringar och parkbänkar. Mel-
lan grönområdet och fastig-
heten ska det sättas 
stenplattor som enligt idé-
skissen kommer att smyckas 
med minnesplaketter över 
kända idrottsprofiler från 
kommunen. Den totala pro-

jektkostnaden är beräknad 
till 2 340 000 kronor.

Det finns inget politiskt 
beslut ännu om startbesked. 
Men planen är att arbetet ska 
utföras under 2019 och kost-
naden ska ligga med i 2019 
års investeringsplan.

Trevlig mötesplats
– Det finns förutsättningar att 
bli en trevlig mötesplats, en 
inbjudande miljö med sitt-
platser, säger Lorentz Nor-
berg, gatu- och parkchef.

Melleruds kommun sökte 
även bidrag för att säkra upp 
trafiksäkerheten vid kors-
ningen Bergsgatan och Norra 
Kungsgatan samt en upp-
fräschning av P.D Lund-
grensparken, men fick avslag 
för dessa två projekt.

– Så det har lagts på is så 
länge, men vi måste hitta 
någon trafiklösning för den 
farliga korsningen framgent, 
säger Lorentz Norberg.

50 projekt
Samtliga ärenden som bevil-
jats bidrag i första sökom-
gången har nu fått sina beslut, 

vilket innebär att 50 projekt 
tillsammans har delat på 
strax över 135 miljoner kro-
nor. Spridningen är stor, både 
geografiskt och storleksmäs-
sigt. Bidraget för grönare 
städer kan sökas av kommu-
ner för åtgärder som ökar 
eller utvecklar stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i ur-
bana miljöer.

Många av de beviljade åt-
gärderna förbättrar städernas 
motståndskraft mot framtida 
klimatutmaningar.

Många projekt fokuserar 
på att ge människor nya och 
bättre möjligheter att upple-
va och ta del av grönska, 
vilket är en viktig ekosys-
temtjänst i urbana miljöer.  

– En utmaning i miljöer 
med mycket hårdgjorda ytor 
är dagvattenhanteringen. 
Därför ingår exempelvis åt-
gärder som att anlägga dag-
vattendammar, diken och 
nedsänkta ytor för skyfalls-
hantering i många ansök-
ningar, säger utredare Sarah 
Damberg på Boverket.

Gemensamt för de flesta 
åtgärder i ansökningarna är 

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Stina och 
hennes glada 
medarbetare  
på Hemköp Torget!

Julmust 

5:- /st
+ pant. Premier.

Följ oss!


