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Julen närmar sig och det märks på antalet julmarknader i vårt område. I lördags var det julmarknad på Västerråda i Mellerud. Foto: Karin Åström.

– Sidan 15 –

Ord. pris från 349:-

799:

NORTH BEND 
CORE BASELAYER SET

NORTH BEND 
EXOWOOL BASELAYER

249:Från

Frys inte i vinter

Underställ i 70% merinoull och 30% PES

Bäst i testvinnande underställ i funktions- 
material. Dam-,  herr- och juniorstorlekar.

/set

Ord. pris 499:- /del

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 48

Prisbomb!

/st

Svensk  
kycklingbröstfilé
Garant,färsk, ca 850 g  
Max 2 köp/hushåll/vecka 48

5:-
Färska kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, krav, klass 1, i kruka, 
flera sorter.

Läsk 6-pack
Coca-Cola, Fanta, flera sorter, 6x33 cl, 
jfr-pris 12,64/liter + pant.
Max 5 köp/hushåll/vecka 48

Risgröt
Felix, kyld, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.
.Max 3 köp/hushåll/vecka 48

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

6995

för Bonuskunder
/kg

Kaffe
Zoégas, gäller ej hela bönor, fairtrade, 450 g, jfr-pris 
55,56/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 48

Strömmingfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Östersjön, sillfilé, 
trålfiskad, färsk i tråg, 400 g, jfr-pris 62,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st + pant

25:-
för Bonuskunder

/st10:-
 

/st

5:-
för Bonuskunder

/st

Det lackar mot jul...
– Sidan 18 –

KIF cupsegrare
I sista deltävlingen av BohusDal-cupen i sön-
dags tog Kroppefjälls IF:s judoungdomar hem 
totalsegern. Kroppefjäll dominerade och tog 
hela 24 matchvinster mot Färgelandas nio.

– Sista sidan –

Nytt presidium
Under kommunfullmäktigemötet i onsdags 
valdes presidium för mandatperioden 2018 till 
2022. Ordförande blev Roland Björndahl (M), 
vice ordförande Christina Andersson (C).
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Utdelningsförslag
I konkursen Dan Berg AB,
556984-6933, Mellerud, har
upprättats utdelningsförslag och
förvaltningsredogörelse samt
slutredovisning och
tillsynsmyndighetens utlåtande
däröver. Handlingarna hålls
tillgängliga hos rätten och
tillsynsmyndigheten för den som
vill ta del av dem. Invändning
mot utdelningsförslaget kan
göras senast den 19 december
2018 hos Vänersborgs tingsrätt,
Hamngatan 6, 462 28
Vänersborg.
Slutredovisningen kan klandras
genom att talan mot förvaltaren
väcks vid samma tingsrätt senast
den 28 februari 2019. 

Vänersborgs Tingsrätt

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 29/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

BINGO

Lådbingo Jack ca 3.500:- Ensam under julen?
Kom och fira med oss

Julbord i Örs f.d. församlingshem

Lördag 22/12 kl. 14.00

Pris 200:-. Anm. till Maria Larsson,  
070-409 93 05, 0521-350 22 senast 16/12 070-567 60 32

www.hrf.se/mellerud

I morgon torsdag 16.30 bjuder vi på 

Grötfest med skinksmörgås 

i hrf-lokalen

Lokalen är sedan stängd fram till 

10 januari, men du kan alltid nå oss 

om du behöver hörselhjälp eller batterier

Hörselskadades förening i Mellerud

Onsdag 5 december kl. 18.00 
Kulturbruket på Dal
Julavslutning Kulturskolans ensembler
Kulturskolan ger en konsert med julens sånger 
och musik.
Valfritt utträde går till Musikhjälpen

Kulturskolans föräldra-
förening säljer fika  
från kl. 17.30

Kungörelse om SAMRÅD för 
ny översiktsplan

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram 
för Melleruds kommun för tiden fram till 2030. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument 
för att styra kommunens utveckling och 
planering på ett hållbart sätt mot uppsatta 
mål. Den visar hur kommunen ser på mark- 
och vattenanvändning och bebyggelsens 
utveckling i kommunen. 

Kommunen vill härmed bjuda in kommunin-
vånare, myndigheter och andra som berörs av 
förslaget till samråd. Förslaget kommer finnas 
tillgängligt från den 21 november 2018 till den 
31 januari 2019 på följande adress:

www.mellerud.se/oversiktsplan

Det finns även möjlighet att ta del av 
handlingarna på följande platser:

Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Mellerud 
Öppettider: Mån 10–13, Tis-Tors 10–18:30, 
Fre 10–17, Lör 10–13

Medborgarkontoret, Storgatan 11, Mellerud 
Öppettider: Mån-Fre 8–16:30

Skriftliga synpunkter kan lämnas direkt 
i kartverktyget men kan även skickas per 
post: Melleruds kommun, Storgatan 13, 
464 80 Mellerud

Synpunkter ska lämnas senast 
31 januari 2019

Vid frågor om planförslaget är ni välkomna att 
kontakta oss: oversiktsplan@mellerud.se 

KOMMUNSTYRELSEN

 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 november - 5 december 2018
Första söndagen i advent
”Ett nådens år”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 28/11 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem. 
  Terminsavslutning, Erica Staaf
Sön 2/12 15.00 Adventsgudstjänst i Bolstad kyrka, Kerstin 
  Öqvist. Sång Fredrik Johansson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 28/11 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson 
  därefter lunch. (Anmälningstiden till lunchen
  har gått ut)
Tor 29/11 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström 
  därefter Kafé kom in.
Tor 29/11 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. 
  En ensemble ur Järns sångkör under ledning av
  Anders Fredriksson.
Sön 2/12 11.00 Adventsgudstjänst i Kyrkans Hus, Daniel Westin. 
  Trumpet: Oskar Alfredsson.
Sön 2/12 17.00 Adventskonsert i Holms kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Medverkande: Rostocks Manskör,
  Järns Sångkör, Kören Morgonstund, Kompgrupp
  under ledning av Anders Fredriksson.
Tis 4/12 11.30  Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 4/12 14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 5/12 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Erica Staaf därefter 
  lunch. Julmat, pris 100:- anmälan senast tisdag 
  kl. 11.00 till exp. tel. 0530-36200 (sista lunchen 
  för terminen)

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 28/11 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem. 
  Terminsavslutning, Kerstin Öqvist
Tor 29/11 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 2/12 11.00  Adventsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin 
  Öqvist. Skålleruds Församlingskör medverkar. 
  Trumpet: Bengt Örthagen Dagström,
  Benny Augustsson, Claes Hellberg.

ÖRS FÖRSAMLING
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 medverkar. 
  Tacobuffe´ i Stakelunds församlingshem.
Sön 2/12 15.00  Adventsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel 
  Westin. Avtackning av Kyrkvärdar. Sång: Tre 
  Voces. Trumpet: Claes Hellberg.
  Fika efter gudstjänsten.

Måndag 3 dec • kl. 19.00
Teresa Indebetou Band (TIB)

Teresa Indebetou Band spelar melodiös och med
ryckande pianojazz med skörhet och kraft. Bandet, 
som har turnerat sedan 2008, har släppt fyra väl
renommerade skivor. Den senaste, ”Cities” från 
2017, gjordes med AnnSofie Söderqvist (trumpet/
flygelhorn) som gäst. I bandet ingår Teresa Indebetou, 
Jenny Kristoffersson och Martina Almgren.

  

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

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

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077170 70 70

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

NOMINERINGSMÖTE
Tisdag 11 december kl. 19.00 
Dalslandsrummet, Storgatan 14, Mellerud

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Vi nominerar och fastställer våra kandidater 
i kommunala styrelser och nämnder.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Torget, Mellerud • Tisdag 4 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Lussekatter
5-pack25:-
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Kommande filmer

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

X&Y (Sv.text)
Onsdag 5/12  kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80kr

1 tim. 40 min

Sune vs Sune
Lördag 1/12 kl. 16.00

Söndag 2/12 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 29 min

Robin Hood
Söndag 2/12 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 25 min

FISKBILEN
Nykokta havskräftor  

Helt kg 169:-

99:- 

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

Färska räkor
till lägsta dagspris

 

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

Julmarknad
DALSLAND CENTER

HÅVERUD
1 – 2 december kl. 11-16

Lokalproducerat hantverk 
Godsaker till julbordet 

Fina julklappstips

Julmusik
Lördag 1 december  

13.00   Dalslands Spelmansorkester 
Julvispopstrubadurerna Jonny och Lasse  

dyker upp med sång och musik på olika ställen under dagen 

Söndag 2 december  
13.00   Skålleruds församlingskör sjunger julsånger 

Tomten kommer på besök kl 12 och 15, både lördag och söndag 
Dalbogillet bakar och säljer tunnbröd 

Lions club säljer julkärvar 
Porträttfotografering (Tanja Mueller) 

Akveduktens vintage och second hand, Akveduktshopen/Glashyttan, 
Brasseriet, Café, Håveruds hotell (julbord - förbokning),  

Kanalmuseet, Patriks Antik, Rökeriet, Tomtemuseet har öppet! 

VÄLKOMMEN!

  

Kanalvägen 4, 46472 Håverud 
0530-18990, 18992  
tourism@mellerud.se 
www.dalslandcenter.se

ERIKSTAD 0530-512 50
Björnebol 40 ▪ 464 92 Mellerud

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

Årsmöte

  
Rotary
Mellerud

Måndag 3/12 

Café Gruzzolo kl. 18.15

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 1/12  
Kl. 1000-1400

www.mellerudsnyheter.se

Adventskonsert på söndag
Söndag första advent, 2 de-
cember, är det adventskon-
sert i Holms kyrka. Medver-
kar  gör Rostocks Manskör, 
kören Morgonstund och 
Järns Sångkör. Dessutom  
David Lord  på trumpet.

 Ett kompband bestående 

På söndag är det adventskonsert i Holms kyrka. Arkivbild.

av Gunnar Gustavsson och 
Lennart Karlsson, dragspel, 
Lennart Andersson, gitarr, 
Bertil Sandberg, bas och 
Anders Ljungqvist på trum-
mor är också med. 

Präst är  Pär-Åke Henriks-
son, dirigent Anders Fre-
driksson. En salig blandning 
av klassiska adventssånger 
och betydligt modernare 
tongångar utlovas. 

Välkommen önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Rökeri: 0530-351 81
Brasseri :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Jul i Håfverud

Rökeriet
Beställ våra jullådor 
från 199:- med fisk 
och delikatesser till 
julklapp eller present!

Julbordslunch 

1-2 december kl. 12.30-17.00

Vi dukar upp en härlig buffé  
med våra inlagda sillar, rökta 
makrillar, kall- & varmrökta 
fiskar, grillade spjäll, skinka, 

goda tillbehör och söta desserter.   
 

Vi röker jullaxar 
hela december

Pris 249 kr 
Förboka gärna

Kulturbruket på Dals vårpro-
gram publiceras fredag 14 

december. Samtidigt släpps 
biljetterna på Ticketmaster.

Kulturbruket våren 2019

Filmfestival på Dal äger i vår 
rum 15-24 mars. Nytt är att 
två biografer i Mellerud 
kommer att delta, förutom 
Centrumsalongen även Hå-
freströms Bio.

Däremot har Förenings-
husalliansens styrelse beslu-
tat att det inte blir något Dax 
Igen 2019.

Håfreströms Bio 
med under festivalen

Annonsera under vinjetten 

Lokala företag 
till er tjänst!

Hör av dig till Christina 
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se

Dinglegymnasiet fick i okto-
ber klartecken för att starta 
naturbruksutbildning på 
Nuntorp. Den första kullen 
elever kommer att tas emot 
hösten 2019. 

Nu på fredag, den 30 no-
vember arrangeras den första 
av tre besöksdagar för de 
som är intresserade av utbild-
ningen på Nuntorpsgymna-
siet. De andra tillfällen är 5 
december och 19 januari.

Under besöksdagarna 
kommer både skolan, med 
gymnasium och gymnasie-
särskola att presenteras, lik-
som Gröna Klustert och ar-
betsmarknaden inom de 
gröna näringarna. Det blir 
rundvandring på skolan och 
möjlighet att få svar på 
många frågor.

Öppet på Nuntorp
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 49 

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och kokt broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och blomkål, skivade rödbetor. 
Alt: Böngryta. 

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad fisk** med 
stuvad spenat, kokt potatis och 
rårivna morötter. 
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Stekt kycklinglårfilé* 
med currysås, bulgur och skivade 
morötter. 
Alt: Falafel.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 3/12: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Ananassoppa. 

Tisdag 4/12: Kalops med kokt potatis,  
blomkål och inlagda rödbetor. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 5/12: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 6/12: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 7/12: Stekt kyckling med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 8/12: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 9/12: Helstekt skivad kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 49
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk med po-
tatismos och grönsaker. Tors, lör: Ugnspann-
kaka med stekt fläsk och grönsaker. 

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

Vid Flensburg fjord

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

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

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

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

•  Aperitif före middagen 
på ankomstdagen

• Happy hour kl. 16.30-17.30

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

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

Julmarknad i Flensburg (30 km)

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

Endast slutstädning.

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

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

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

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

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

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

BILSEMESTER Advent runt Upperudshöljen
Under helgen första ad-
vent, 1-2 december, finns 
mycket att se och göra i 
området runt Upperuds-
höljen. 
Vid slussområdet i Håverud 
anordnas julmarknad och 
flertalet verksamheter har 
öppet med roliga aktiviteter 
för stora och små. I Upperud 
kan man besöka Dalslands 
konstmuseum och se deras 
utställningar eller ta en fika i 
caféet.

För sjätte året i rad anord-
nas julmarknad inomhus i 
Dalsland Center, Håverud. I 
Kalandersalen, utställnings-
hallen och Hallingsalen er-
bjuds bland annat lokalpro-
ducerat hantverk, godsaker 
till julbordet och fina jul-
klappstips. 

För den som vill prova 
lyckan finns Håfreströms IF 
på plats med sitt chokladhjul 
och caféet håller öppet. 

Under lördagen underhål-
ler Dalslands Spelmansor-

Dalslands Spelmansförbund underhåller besökarna på julmarknaden på Dalsland Center i Håverud. Arkivbild.

Hollyz till ”Kåken”

Dansbandet Hollyz gästar Mellerud den 5 januari.

Den 5 januari, på Trettonde-
dagsafton, är det dansbandet 
Hollyz som spelar på ”Kå-
ken”, när Kroppefjälls IF 
anordnar knytkalas.

Hollyz består av fem killar 
från Trollhättan, de ska bland 
annat medverka under dans-
bandsveckan i Malung 2019.

– Det har säkert varit dans 

på Kåken på trettondehelgen 
i 40 år och knytkalaset brukar 
vara välbesökt. Alla tar med 
sig mat och publiken brukar 
vara i alla åldrar. Hollyz ska 
vara ett riktigt bra dansband, 
säger Maria Pettersson Lans, 
som suttit i KIF:s festkom-
mitté i cirka 20 år.

kester och julvispopstruba-
durerna Jonny och Lasse 
dyker upp på olika ställen 
under dagen och bjuder på 
sång och musik. 

På söndagen är det dags för 
Skålleruds församlingskör 
att äntra scenen i Kalander-
salen – som vanligt kan vi 
förvänta oss härlig julstäm-
ning!

Tomten kommer på besök 

både lördag och söndag. I 
Hallingsalen kommer det att 
bakas tunnbröd, säljas jul-
kärvar och erbjudas porträtt-
fotografering. Här finns 
också möjlighet att pyssla för 
den som så vill.

Tomtemuseet öppnar upp 
ett helt rum med julgrans-
prydnader av äldre modell 
och möjlighet att fika och äta 
risgrynsgröt finns. Barnen är 

välkomna att lämna in sin 
önskelista. Även i Kanalmu-
seet kan man fika och här kan 
man även leta tomtar – fina 
priser utlovas.

Även Brasseriet och Håve-
ruds Hotell har öppet. Övriga 
verksamheter som håller 
öppet är Akveduktens Vin-
tage och Second hand, Akve-
duktshopen/Glashyttan och 
Patriks Antik. 

Julfirande för ensamma

Maria Larsson anordnar julfirande för ensamma människor i Örs för-
samlingshem den 22 december.

Maria Larsson från 
Frändefors kommer att 
anordna julfirande för en-
samma människor i Örs 
församlingshem lördag 22 
december. Då vankas det 
glögg, julbord, julklapp 
och underhållning.
– Jag har tänkt länge på detta, 
jag vurmar för de som sitter 
ensamma under julen. När 
jag köpte Örs församlings-
hem var min tanke att an-
vända lokalen till något bra, 
en mötesplats för människor, 
säger Maria Larsson.

För ett par hundralappar 
får den som anmäler sig väl-

komstdrink, glögg, julbord, 
julklapp och dragspelsun-
derhållning av The Bellman 
Brothers från Svanskog. 
Sista anmälan är 16 decem-
ber.

– Jag kommer att fråga de 
som kommer om det finns 
intresse av att kanske träffas 
en gång i månaden för att fika 
och umgås, eventuellt man 
ordna något vid andra högti-
der också, säger Maria.

I lokalen finns pingisbord 
och biljardbord. Maria skulle 
vilja skaffa en projektor för 
att kunna visa film. 

Hon är öppen för idéer och 

förslag liksom samarbete 
med Melleruds kommun och 
föreningar för att fylla loka-
lerna med aktiviteter.

– Daglig verksamhet 
skulle till exempel kunna 

komma hit och äta lite och 
kolla på film, menar Maria, 
som själv är undersköterska 
och jobbar natt på Bergs.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40
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Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-17, sönd 10-16 
www.blomsterlandet.se

Ord. pris 179:-/st

Rumsgran

3990

99:-

Röd amaryllis  2 stänglar.

2990

Röd julstjärna
Grenad. 
Ord. pris 3990

MEDLEMSPRIS

Hyacinter
Finns i flera färger
Ord. pris 1490/st

2 FÖR 25:-

Förlängda öppettider

adventshelgen

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!

Jazz av yppersta klass
Jazztrion Teresa Indebe-
tou Band från Göteborg 
kommer till Kulturbruket 
på Dal den 3 december och 
bjuder på jazz av yppersta 
klass, varma melodier 
med ett lekfullt driv.  
– Vi spelar melodiös och 

medryckande pianojazz med 
skörhet och kraft. Senaste 
året har vi bland annat gästat 
Stockholm Jazzfestival, 
Karlstad Jazz, Jazz i Halm-
stad, Trollhättans jazzfören-
ing med flera, berättar Teresa 
Indebetou som spelar piano 

Jazztrion Teresa Indebetou Band gästar Kulturbruket på Dal måndag 
3 december.

Dags för 66:e tomtetåget
Nu på torsdag inleds jul-
firandet i Brålanda med 
fackeltåg. Första lördagen 
i december är i Brålanda 
vigt för julmarknad och 
tomtetåg, sedan 1952. 
Nu är det dags igen med 
30-talet ekipage och mas-
sor av tomtar. 
En nyhet är att i år inleder 
man julhelgen i Brålanda på 
torsdagen med ett fackeltåg 
genom samhället från ortens 
vägkrog via äldreboendet 

och till torget där granen 
tänds och man dansar in ju-
len.

Man arbetar på många 
fronter för att få till en fin 
dag. Lions har gjort 400 jul-
granskarameller, samlat 
granris till julbocken och 
plockat i godispåsar som 
barnen ska få efter dansen 
kring granen när tomtetåget 
gjort ett varv i samhället. 

På förslag från skolbarn i 
Brålanda och Frändefors har 
Lions byggt ett nytt ekipage 

Ett barn passar på att lämna önskelistan hos Tomten i Tomtecentret.

och sjunger i trion där övriga 
medlemmar är Jenny Kri-
stoffersson, bas och Martina 
Almgren, trummor.

 Överallt har lovord haglat 
över trion vars musik be-
skrivs som ”sparsmakad med 
spröda toner och innerligt 
vacker”.

Fyra skivor som mottagits 
väl har gruppen hunnit släppa 
varav den senaste, Cities, 
kom 2017.

Spännande är att konser-
ten, om allt går i lås, ska li-
vestreamas i samarbete med 
Knutpunkt Nefertiti Göte-
borg. Detta innebär att musi-
ken kan avnjutas i direkt-
sändning via Facebook och/
eller vår egen hemsida.  

Aktuell information angå-
ende livestreamingen läggs 
ut på vår hemsida. 

till tåget, av så mycket åter-
vunnet material som möjligt. 

Julmarknad
För utställare och knallar 
finns i år en möjlighet att vara 
inomhus och man har även 
fått fler utomhusplatser. 

– Det blir ett varierat utbud 
med mat, grillat, leksaker, 
kransar, handarbeten och 
tomtar bland annat och det 
finns plats för fler, berättar 
ansvarige Karl-Evert Jo-
hansson.

Det finns olika aktiviteter 
för barnen, som att träffa 
tomten och lämna önskelista, 
Tomteklassikern, bokstavs-
jakt, höhoppning med mera. 
Några nya spel blir det också.

– Affärerna och Gallerian 
är öppna och vi ser gärna att 
brålandaborna tänder ljus i 
fönstren och tar på sig tom-
teluvan så att vi får en fin 
julstämning, säger Jeanette 
Rosenvold, ordförande, Jul i 
Brålanda. 

Equmeniakyrkan erbjuder 
våfflor och sånginslag.

Efter dansen kring granen 

finns det möjlighet att lyssna 
till en av ortens kända musi-
kaliska förmågor, Sandra 
Zackrisson, som ger en före-
ställning i ett indiantält.

På kvällen blir det hem-
vändarfest med knytkalas 
och dans.

På söndagen blir julhelgs-
upplevelsen komplett genom 
att delta i första adventsguds-
tjänst hos ortens kyrkor.

Marianne Karlsson

Nyföretagarna tog emot sitt pris i Tingshuset

Jesper Andersson och Tony Eriksson tillsammans med Petra Arlebo och företagets mentor Michael Johans-
son, Topox AB, under prisutdelningen i Tingshuset

Som Melleruds Nyheter 
skrev i förra veckans tidning, 
gick priset till Årets nyföre-
tagare i Dalsland till Viconia 
IT AB. Vid onsdagens kom-
munfullmäktigemöte fick de 
ta emot sitt pris.

Jesper Andersson och 
Tony Eriksson på Viconia IT 
AB var på plats i Tingshuset 
för att ta emot sitt pris, som 
utdelades av Petra Arlebo på 
Nyföretagarcentrum Väst.  
Båda killarna hade stor erfa-
renhet av IT-branschen när 
de startade sitt företag. De är 
båda från området. 

– Vi vill lyfta IT-frågorna 
i Dalsland men arbetar såväl 
lokalt som globalt. Idag har 
vi 60-talet kunder, såväl en-

skilda mindre företag som 
större företag samt kommu-
ner och har många projekt på 
gång. 

Under det här året som 
företaget varit igång har de 
bland annat byggt upp en ny 
datahall i Åsensbruk. Före-
taget går också bra, de har 
lyckats med sin idé att hjälpa 
företag och organisationer 
med olika IT-relaterade pro-
blem och erbjuder bland 
annat både support och råd-
givning. 

– Vi blev först lite förvå-
nade när vi fick veta att vi 
skulle få ta emot det här 
priset. Men det är en stor ära 
och en bekräftelse på att vi 
satsar rätt, säger Jesper An-
dersson och kollegan intill 
nickar instämmande. 

Ing-Marie Norrman  
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Vår käre

R. Ingemar
Eriksson
* 12 maj 1937

� 26 oktober 2018

har stilla somnat in.

BIRGITTA
Michael  Maria  Niklas

med familjer

Det är vind idag
och korpen seglar

över Härslätts 
skog och ängar

Det är en dag han kostar på
att leka

breda vingarna
mot vinden och känna lyftet

upp mot molnens 
tunna vita trasor

R. Ingemar Eriksson
(Ur dikten Korpen)

Avsked har tagits 
inom familjen.

Vill ni hedra Ingemars
minne, skänk gärna en gåva
till Läkare Utan Gränser, 

tel. 010-199 33 00
(givarservice).

www.gillisedman.se

Vårt varma tack
till er alla som visat 

omtanke och medkänsla i 
samband med min make 

och vår pappa

Gösta Tellanders
bortgång och begravning. 
Tack för alla telefonsam-
tal, brev och blommor till 
hemmen. För alla kondo-
leanser, blommor och för 

ljus närvaro i kyrkan.
BIRGIT  

Patrik, Veronica, Joakim

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
efter Eva Olsson. Akten in-
leddes med att kyrkomusiker 
Maria Andersson spelade 
”Amazing grace”, en skotsk 
folkmelodi på orgel samt 
spelade och sjöng ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström  på 

piano. Officiant var Eva 
Marklund. Avsked togs i kyr-
kan av familjen och många 
vänner. Akten inramades av 
psalmsång Som avslutning 
spelades ”Bred dina vida 
vingar”  av L. Sandell-Berg 
samt ”Tröstevisa” av B. An-
dersson.

Natalie Bernhoff, tänk vad 
tiden går, vår goa tjej fyller 9 
år den 30 nov. Grattis och ha 
en bra dag.

Önskar farmor, farfar, 
Camilla, Clara och Hugo

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 Ad-

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
- För dig i åk 3-7! 19.30 
LifeLine - Ungdomskväll 
på Sörgården. Sönd 11 Ad-
ventsgudstj. Musik i ad-
ventstid. Ssk, kyrkkaffe. 
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 Mö-
tesplats. Lörd 10 Kaffe & 
våffla i Equmeniakyrkan. 
11 Julens musik m Caroline 
Larsson, Flöjt. 15 Julens 
sånger. Sönd 18 Advents-
gudstj. m ljuständning, Ca-
roline Larsson och Lennart 
Malmsköld, flöjt och piano. 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Nattv. 
på Servicehuset med Tho-
mas Holmstöm och körsång. 
Sönd 16 Adventsgudstj. 
Thomas Holmström och 
körsångare från Brålanda 
och Gestad. Trumpet: Anna 
Fröjd Jåtby. Kyrkbil 308 70. 
Månd 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Onsd (5/12) 18 Vecko-
mässa i fsh. .
Sundals-Ryr: Sönd 11 Ad-
ventsgudstj. Anette Jarsved 
Carlson och kyrkokören. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Sönd 19 Advents-
gudstj. Thomas Holmström 
och körsångare från Brå-
landa och Gestad. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Adventsgudstj. m lju-
ständning. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Jan och Camilla Berglöv 
sjunger gamla och nya lä-
sarsånger. Kaffe och andakt. 
Sönd 11 Gudstj. kyrkokören 
medverkar. Ralph Liljegren. 
Kyrktaxi.

V  ammam edakslä rå
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ventsgudstj. nattv. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18 Tonår. Sönd 1 advent 
11 Gudstj. med Scoutinvig-
ning. Thomas Segergren, 
sång med sångarna och 
scout. Adventskaffe. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

6 300 kronor till 
Litauens Barn

Ulrika Claesson och Johan Pettersen bildar den populära duon Lilla 
Bandet.

Lördag 17 november ar-
rangerade funktionshin-
derrörelsen tillsammans 
med ABF ett insamlings-
event i IOGT-NTO-lokalen 
i Mellerud. Insamlingen 
gjordes till förmån för Li-
tauens Barn.
Många goda krafter från 
funktionshindersrörelsen 
och även från privatpersoner 
gjorde detta möjligt. Vi fick 
också hjälp med generös 
sponsring från många mel-
lerudsföretag. Lilla Bandet 
ställde upp med trevlig mu-
sik och allsång som passade 
alla. Det blev en trevlig lör-
dagseftermiddag och ett 
otroligt bra resultat med  
6 300 kronor till Litauens 
Barn.

Tommy Almroth från Li-
tauens Barn berättade om 
verksamheten. Det fanns 
även en fotoutställning med 
bilder från resorna.

Litauens Barn är en fören-
ing från Dals Ed. Verksam-
heten består i att samla in 
kläder och annat som behövs 
i vardagen för att sedan trans-
portera detta till Litauen. Det 
är de två eldsjälarna Elvy 
Zakariasson och Tommy 
Almroth som gör detta job-
bet. De har nu rest till Li-
tauen 30 gånger. 

Verksamheten började 
som ett Rädda Barnen-pro-
jekt år 2000 då olika lokalav-
delningar i Sverige tilldela-
des en vänort i Litauen. För 
Dals Eds räkning blev det 
Ignalina och 2006 reste Elvy 
och Tommy dit första gång-
en. Så småningom avveckla-
des Rädda Barnen-projektet 
och de fortsatte att åka i egen 
regi. 

2012 bildades föreningen 
Litauens Barn. 

Stora skillnader
Litauen är ett land som präg-
las av stora skillnader mellan 
storstad och landsbygd. Ig-
nalina som de åker till är en 
kommun som präglas av 
landsbygd med jordbruk och 
det är hög arbetslöshet. 

På plats har de hjälp av 
lokala krafter från Rädda 
Barnen och sociala myndig-
heter att besöka familjer som 
behöver hjälp. De besöker 
även barnhem, sjukhus och 
ålderdomshem. Vid besöken 
har de med sig tolk och re-
presentant för Rädda Barnen.

Lärare spelar också en 
viktig roll. De familjer som 
besöks får förutom kläder 
och dylikt som de har med 
sig även mat som de köper på 
plats.  Till exempel blöjor är 
väldigt dyrt att köpa så det 
försöker de få plats med he-
mifrån, liksom andra hygien-
produkter.

De har alltså med sig 
pengar för matinköp, men 
lämnar även pengar som an-
vänds när behov uppkom-
mer. Nu kommer de att 
skicka pengar som ska gå till 
inköp inför julen.

Elvy och Tommy har nära 
samarbete med kommunens 
sociala verksamhet och sam-
arbetar även med kommu-
nens verkställande ledning. 
De är också välkända av 
kommunens invånare. 

Det behövs pengar till re-
sorna och till familjerna. Det 
ordnas bland annat loppis av 
skänkta föremål, speciellt på 
marknadsdagarna i Ed. 

Lili Ann Andersson
Litauens Barn

Sofia Rost
Funktionshinderrörelsen

Mellerud
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Öppet varje 
helg fram 
till Julafton

www.jessicasdelikatesser.se || 0530 - 133 13 || Storgatan 7

Jessica’s
Delikatesser

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

Tel. 0530-101 04

Julklappstips!

T-shirt 
150:-

     Finns i många 
     färger

30%
på alla 
höst- 
och  

vinter-
jackor

STORGATAN 10, MELLERUD

 på all hudvård
15%

Gäller ons. 28/11 - sön. 2/12

Julhandla i Mellerud

Posom i Mellerud 
ska utvecklas

Posom-gruppen, som 
funnits i Mellerud sedan 
slutet av 90-talet, ska ut-
vecklas.Den nya organisa-
tionen föreslås vara klar i 
april 2019.
1996 beslutade Melleruds 
kommun att ha en Posom-
grupp (psykiskt och socialt 
omhändertagande vid allvar-
liga händelser och katastro-
fer). Det fanns då ett allmänt 
råd att kommuner skulle ha 
en sådan grupp. 

– Gruppen har fungerat 
väldigt bra under alla år tack 
vare en eldsjäl som fungerat 
som sammankallande, men 
det innebär en sårbarhet att 
det hänger på det, säger Anna 
Granlund, säkerhetssamord-
nare i Melleruds kommun. 

Rådet att alla kommuner 
ska ha en posomgrupp gäller 
inte längre, men Melleruds 
kommun vill ha och ta ansvar 
för Posom. 

Kommunfullmäktige har 
yttrat en önskan om att Po-
som ska knytas närmare 

kommunens krisberedskaps-
arbete. Förslaget är att en 
tjänsteperson, till exempel 
en av sektorcheferna inom 
socialtjänsten, ska vara sam-
ordnare. I övrigt ska arbetet 
bedrivas på samma sätt som 
idag.

– Vi föreslår även att fler 
aktörer deltar i gruppen, till 
exempel polis och rädd-
ningstjänst, berättar Anna 
Granlund.

Hon, som kommunens sä-
kerhetssamordnare, har till-
sammans med socialförvalt-
ningen, nuvarande posom-
organisation och samver-
kande aktörer utarbetat den 
nya planen.

– Enligt uppdraget utveck-
las också samarbetet med de 
andra dalslandskommunerna 
i händelse av stora olyckor 
och katastrofer. För stora 
händelser är Melleruds kom-
mun för liten, säger Anna 
Granlund.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Posom-gruppen i Mellerud, som ger stöd till drabbade av olyckor och 
katastrofer, ska utvecklas och knytas närmare kommunens säkerhets-
arbete.

Jubileum för drängarna

Både Fredrik Johansson och Martin Nagashima Toft framträdde som 
solister under kvällen.

Skålleruds Drängar förstärkt med Martin Nagashima Toft under lördagens konsert i Skålleruds kyrka.

Skålleruds Drängar är 
kommunens yngsta kör, 
men nu med hedervärda 
tio år på nacken. I lördags 
firade de sitt jubileum un-
der både högtidliga och 
muntra former.
Det är klockringning i Skål-
leruds kyrka och körerna tar 
plats, både Skålleruds för-
samlingskör och Drängar. 
Man inleder passande nog 
med att sjunga ”We are men” 
av G.T. Smith under ledning 
av Elisabette Emanuelsson 
och med ackompanjemang 
av Martin Nagashima Toft.
 Efter detta följer en rad 
sånger blandat med små be-
rättelser om hur kören kom 
till, minnen och speciella 
händelser. Bengt Örthagen 
höll i trådarna vad gällde 
berättandet och alla var be-
hjälpliga, var och en på sitt 
vis. 

Kyrkan fylldes med toner 
från en blandad repertoar, 

såsom ”Prästernas kör” av 
W.A. Mozart och ”Kanske en 
ängel” av Py Bäckman. 

Innan det var dags för en 
stunds andakt och psalmsång 
gjorde Martin Nagashima 
Toft ett soloframträdande 
med bland annat Puccini´s 
”Salve Regina” till ackom-
panjemang av Elisabette 

Emanuelsson. Stunden i 
kyrkan avslutades med att 
båda körerna framförde ”To-
tal praise” av R Smallwood 
tillsammans.

Många minnen under åren
Man berättade om hur Bengt 
Fredriksson och Stefan Hen-
ning gick till väga för att 
bilda Skålleruds Drängar och 
hur styrkan föryngrats och 
förnyats under åren. Idag 
består kören av elva sångg-
lada herrar som inte enbart 
sjunger tillsammans, ett och 
annat bastubad blir det också 
vid Tjärkil. Kent Emanuels-
son berättade om när han och 
Thomas Johansson upptogs i 
kören; 

– Vi är ju lite yngre än de 
andra och ansågs kanske inte 
riktigt mogna när kören bil-
dades 2008. Så vi satt i ka-
rantän under fyra år och fick 
komma med först 2012, efter 

en föreställning på Kultur-
bruket med Anna-Lotta Lars-
son, berättade Kent som har 
nämnde Bengt som svärfar 
och frun som körledare.   

2012 var också året då 
Skålleruds Drängar spelade 
in en CD och man nämner här 
särskilt ett solo som Claes 
Hellberg gjorde av ”Jerusa-
lem”, som var speciellt om-
tyckt av Bengt Fredriksson. 
Bengt gick bort året efter, när 
kören hade verkat i fem år. 

Kafferep i  
församlingshemmet 
Efter konserten i kyrkan fort-
satte firandet i församlings-
hemmet och kafferep i dub-
bel bemärkelse. Här bjöds 
inte bara på kaffe och tårta 
utan även klassiska musika-
liska ”Kafferepet”. Solist till 
kaffet var Fredrik Johansson.

Ing-Marie Norrman

ÅF-LOGO

2 495:-
ord. pris: 6 500:- ex moms

VID KÖP AV 
NY ATV

VAGN FÖR 
ENDAST

EN ATV KOMMER

ERBJUDANDE
LASTAD MED ETT RIKTIGT BRA

3119:- inkl. moms. Ord pris 8.125:- inkl. moms.

Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu  
www.fritzens.nu

Sapphultsg. 2 Mellerud 

Gäller 28/11-2/12 - 2018

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

10% 
på hudvård & 
allt i Moccafin

Storgatan 16,  Mellerud 

Butikerna i centrum har söndagsöppet 2/12 kl. 12.00 - 16.00
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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

Sunnanå  
Restaurang & Konferens

JULBORD

Lördag 1/12 kl. 19.00  425:-/pers.

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

Lördag 15/12 kl. 18.00 425:-/pers

JULBUFFÉ

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

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

Vi serverar jultallrik ring för beställning

Boka på 0530-135 70

Julbord 2018

Tomtemuséet öppnar med ny utställning
Nordiska Tomtemuséet 
öppnar upp till helgen i 
sina lokaler i Håverud. 
Dessutom visas en ny 
utställning av bortgångne 
konstnären Lennart Helje, 
mest känd för sina fina 
julkort.
Tomtemuséet öppnar upp 
samtidigt som det är jul-
marknad på Dalsland Center. 
Då kan du också inta ris-
grynsgröt och skinksmörgås 
i den juliga matsalen som 
även pryds med montrar 

fulla med tomtar – såklart. 
Tomtemuséet flyttade in i de 
nya lokalerna på akvedukts-
området i maj i år och nu står 
allt helt klart inför julhel-
gerna. Sten Torstensson och 
Patrik Stridh har ställt upp en 
mängd gamla tomtar till på-
seende.

 – Detta är förmodligen 
världens största tomtemuse-
um med gamla tomtar. I 
Sverige har vi mest bevarade 
gamla tomtar. De flesta är 
tillverkade i Tyskland, men 

Sten Torstensson vid några av Lennart Heljes fina gouacher. Fem salar är fyllda med montrar innehållande gamla tomtar.
Gammal  tomte i terrakotta från 
Tyskland.

Alice är Melleruds lucia
I fredags stod det klart: 
Alice Wallin från Grinstad 
är Melleruds lucia 2018. 
Hon har sällskap av sju 

Anders Ljungqvist kompar lucia-
följet med sin gitarr.

Melleruds lucia med följe 2018. Från vänster: Julia Bergström, Julia Åbom, Alice Jonsson, ljusdrottningen Alice 
Wallin, Sofie Borg, Elin Glimblad, Minna Geerts och Ida Flodin Uggla.

stycken tärnor och An-
ders Ljungqvist på gitarr.
Åtta tjejer samlades i IOGT-
NTO-lokalen i fredags för 
att delta i lottningens av årets 
lucia. När Lions represen-
tanter informerat dem om 
hur allt skulle gå till fick de 
ta emot var sin röd ros bakom 
ryggen. En av dem fick två 
rosor – det var årets ljus-
drottning i Mellerud.

14-åriga Alice Wallin vi-
sade leende fram sina två 
rosor. Hon går i 8C på Råda-
skolan och bor med mamma, 
pappa och en kusin i Grin-
stad.

På fritiden är Alice mest 

hemma och kollar på film 
eller lyssnar på musik, an-
nars umgås hon med kompi-
sar.

– Jag blev glad! Lucia är ju 
en tradition där vänner och 
familjen samlas. Vi brukar 
fira lucia i Grinstad kyrka, 
när det är klart går vi alltid 
till församlingshemmet och 
fortsätter med fika, det är jät-
temysigt. Jag är med som 
tärna i det luciatåget i år, 
berättar Alice, som även är 
med i kören under Öronmat.

– Jag gillar att sjunga i kör, 
konstaterar Alice.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

de två världskrigen krossade 
tomtarna där, säger Sten.

Här finns fem salar med 
gamla tomtar. Bland annat 
finns ett helt rum med 
1800-talstomtar i terrakotta, 
tillverkade i Tyskland. Ett 
stort bord med glastak är fyllt 
av gammalt julgranspynt.

Sten är mycket nöjd med 
den nya utställningen med 43 
konstverk i gouache som han 
lånat av en privat ägare.

– Konstnären Lennart 
Helje som dog i fjol är mest 
känd för sina julkort med 
tomtemotiv, ofta tillsam-
mans med djur. Han är en av 
mina favoriter, han har så 
detaljrika och spännande 
motiv. De är väldigt finurliga, 
säger Sten leende och visar 
några av Heljes fina konst-
verk.

Här syns inte bara tomtar, 
utan olika slags djur såsom 

älgar, rådjur, rävar och getter. 
Kärleken till djuren genom-
syrar hans konst.

Heljes motiv kan du även 
hitta på julkort och frimär-
ken.

I tomtebutiken finns 
många spännande böcker 
med jultema för både barn 
och vuxna. Julbonader i 
gammaldags stil lockar 
många och i år säljer Sten 
även en annorlunda advents-

kalender med en liten sago-
bok bakom varje lucka.

– Jag har bjudit in eleverna 
på Åsens skola att komma hit 
och titta, då berättar jag lite 
om tomtarna och deras histo-
ria, förklarar Sten.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Frändefors sykrets inbjuder till 

JULSTUGA
i Frändefors församlingshem torsdag 6/12 kl. 18. 00

Musik med Husbandet från kl. 17.30  
Försäljning, lotterier, auktion, servering, sång, musik och andakt  

Gåvor tas tacksamt emot
VÄLKOMNA!

Smyrnakyrkan 
Brålanda

Söndag 2/12 kl. 11.00
Musikgudstjänst i adventstid 

Söndagsskola, kyrkkaffe

Söndag 9 /12 kl. 16.00
Barnens julfest, luciatåg m.m.

Söndag 16/12 kl. 16.00
Avskedsmöte för 
familjen Celinder

Servering

Juldagen 25/12 kl 7.00 
Julotta tillsammans med 

Equmeniakyrkan i Smyrna
Predikan Sigward K. Kyrkkaffe

Söndag 30/12 kl. 11.00
Gudstjänst ”Bön för det nya året” 

Predikan David Celinder

Välkommen till våra Gudstjänster

Alla tillönskas en fin advent, 
en God Jul och ett Gott Nytt År

Brålanda • Frändefors

Nu råmas det igen i ladugården på Nuntorp
Det gick inte att ta miste 
på glädjen hos alla invol-
verade, när boskapsbilen 
med de första 29 kossorna 
samt åtta kalvar i tisdags 
rullade in över gårdspla-

nen på Nuntorp. Och kor-
na verkade lika nöjda över 
sin nya plats och ljusa och 
nyrenoverade ladugård.
På Prästkulla gård i Eksjö 
började lastningen av djuren 

Boskapsbilen med 29 kossor samt åtta kalvar rullar över bron och upp 
över gårdsplanen mot ladugården på Nuntorp.

En av de första kossorna tittar nyfiket fram ur lastbilen och går sedan 
lugnt och stilla nerför rampen in i ladugården.

redan klockan sju på morgo-
nen. Resan upp mot Dalsland 
gick bra och vid tolvtiden 
rattade Kenneth Johansson 
in sin lastbil med släp invid 
ladugården på Nuntorp för 
avlastning. Allt var förberett 
och klart i ladugården och 
här väntade bland andra kos-
san Lena på sina gamla kam-
rater. Lena kunde nämligen 
inte hålla sig med sin kalv-
ning och fick därför flytta lite 
tidigare. Hon stod nu lugnt i 
sitt eget halmade bås tillsam-
mans med sin kalv, som 
också heter Lena (precis som 
deras nya ägarinna) och tit-
tade på när de 29 kompisarna 
klampade in i ladugården 
direkt från lastbilen.

– Nu fylls äntligen ladu-

gården här med liv igen, det 
känns så skönt, sade Lena 
Stang med ett stort leende.

Det var full aktivitet redan 
från början. Efter att de åtta 
kalvarna också hittat till sina 
platser, utfordrades allesam-
mans. Därefter började an-
passningen till mjölknings-
roboten, som måste ställas in 
efter varje kos egenskaper. 
Lugnt och stilla, i tur och 
ordning, gick korna in i 
mjölkbåset för att samtidigt 
som de mjölkades få sig lite 
kraftfoder. 656 Sonja var 
först på plats vid den nya 
roboten.

 Framåt halv sju på kvällen 
hade sista kon blivit registre-
rad och mjölkad och i fort-
sättningen sköter korna tur-

Julinspiration i växthusen

Far och son; Göran och Johan Larsson har fullt upp med att levevera 
julgranar till kunder runt om i området. Dessa två ska till Mellerud.

I torsdags öppnade Rökila  
Blomstergård utanför Brå-
landa. Prunkande julstjär-
nor, dekorationspynt och 

annat som hör julen till 
lockade besökarna.

– Det är tredje gången jag är 
här. Jag jobbar i Trollhättan 

Lisbeth Andersson komponerar en julgrupp i traditionell stil.

Lisbeth Martinsson från Lilla Edet besökte Rökila för att handla julblommor.

Gammaldags tomtar framför några rumsgranar.

ordningen själva, när de 
känner att det är dags.

Under fredagen kom de 
resterande korna från Präst-
kulla och hela besättningen 
därifrån är nu installad på 

Nuntorp och i ladugården här 
är det nu åter fyllt med mjölk-
kor, ungdjur och kalvar.

Ing-Marie Norrman

och har flera kunder som 
pratat om Rökila. Idag var 
jag ledig och passade på att 
åka hit med en väninna och 
handla julblommor, säger 
Lisbeth Martinsson från 
Lilla Edet.

Lisbeth Andersson står och 
planterar och komponerar 
julgrupper.

– Vi har laddat butiken in-
för idag, det är full julstuga. 
Vi märker ett stort intresse 
för en traditionell jul och 
julblommor, säger hon.

Det stora växthuset där 
butiken finns är fullt med al-
lehanda blomsterfröjd; till 
exempel julstjärnor i rött, 
vitt, vinrött och orange, höst-
glöd, hyacinter, fjäderspar-
ris, novemberkaktus, orki-
déer, rumsgranar, enar, 
cyklamen och murgrönor.

Vackra julkulor, tjusiga 
halmbockar, tomtar i olika 
storlekar och former samt 
ytterkrukor som passar till 
julen trängs på hyllorna.

För den som behöver vila 
benen finns kaffe och pep-
parkaka.

Granris och julgranar
Ute på logen står Jan-Olof 
Johansson och buntar gran-
ris. Totalt ska det bli cirka  1 000 granrisbuntar som 

säljs, framför allt till kyrko-
gårdsförvaltningar.

Göran Larsson och sonen 
Johan Larsson visar på olika 
stora julgranar som ska köras 
ut till Trollhättan, Lysekil 
och Vänersborg.

– De här två ska till Mel-
leruds kommun, de är färdiga 
för leverans, säger Göran och 
pekar på två stycken tiome-
tersgranar.

Gården har fem hektar 
granodling inklusive en min-
dre kungsgranodling och 
säljer julgranar till privatper-
soner, företag, kommuner 
och butiker.

Kärvar binds för egen för-
säljning.

– Det är ett mellanår när det 

gäller havrekärvarna på 
grund av den dåliga skörden 
i år, så havren till många 
kärvar är från i fjol när skör-
den var riktigt bra, förklarar 
Göran.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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I BRÅLANDA
1 DECEMBER 2018

Närproducerad honung och andra produkter 
gjorda av honung, bivax och örter.

Återförsäljare av biredskap.

Gallerian
Tel: 073-158 60 04 

lördag kl 10-13  
tisdag kl. 16-19

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Adventsstjärnor 
och elljusstakar

Fjord 48 delar. 
Ord. pris 2.499:-
Extrapris 1.399:-

Mira 48 delar  
Ord. pris 2.399:-
Extrapris 1.499:-

Rund gryta 4,2 liter 
Ord. pris 2.449:- Extrapris 1.799:-

Chateau, Line, 
Intermezzo, Merlot och Street

20%
rabatt  
på glas

Julklappstips!

Massor av  
tomtar och  
annat fint 

julpynt

Barnmeny fr. 49:-
inkl. läsk & glasspinne

Vid E45 i Brålanda     Tel. 0521-306 40      www.rasta.se

2 för 1   Schnitzel 149:-
med potatisgratäng och rödvinssås

inkl. dryck, sallad, bröd och ka� e

Schnitzel 149:-

2 för 1
Lördag 1/12

2 vuxna + 2 barnäter för198:-

I BUTIKEN:

Lösgodis
7,99/hg

LÖRDAG 1 DECEMBER
10 - 18 Julmarknad, butiker & galleria öppet
11.00 Musikskolans elever inviger Scenen

11.30 Tomteklassikern del 1
12.15 Tomteorkestern underhåller

13.00 Annika Jorstig leder julallsången

13.45 Tomteklassikern Del 2
14.30 Tomtesagan en barnteater

15.30 Lilla Bandet håller värmen i väntan på tåget

16.00 Sveriges längsta tomtetåg
Efter tåget blir det dans kring granen på torget 
& godispåse till alla barn

17.30 Konsert Gaia Salamandra & Co 
I Centrumparken har brålandadottern Sandra Zackrisson 
rest sin tipi och bjuder in till en konsert som värmer både  
själoch hjärta. Förköp biljett

SÖNDAG 2 DECEMBER
18.00 Adventsgudstjänst i Equmeniakyrkan då 
Lennart Malmsköld och Caroline Larsson spelar 
adventspsalmerna och det första ljuset tänds

ca.

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18  •  Lördag 9-15  • Söndag 10-15

Julgranar • Dörrkransar  
Blomstergrupper • Kärvar 

Julgransafari 8 & 9 december

Nu är det julpyntat i växthuset!
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Tel. 0521-314 60, 070-272 99 93

Vi säljer och installerar bl.a:

Thermia värmepumpar
Vedpannor från Baxi, Nibe mfl.

Badrumsinrede från Svedbergs, Vedum, IFÖ mfl.
Svenskt sanitetsporslin och blandare

Stort VVS-sortiment i lager

Uthyrning av släpvagnslift:

Arbetshöjd 12 m
Hydraulisk drivning på hjulen

Liten och lättmanövrerad gör den perfekt 

 för bl.a. villaträdgårdar

20% 

på alla reflexvästar
och blinkprodukter

Ever Clean - 
Total Cover 

10 st Bozita katt

Gör ett köp hos oss för 1.500:- 
och ni har därefter alltid 10% 
på hela sortimentet

Sliparegatan 1, Frändefors • Månd-Fred 10-19 Lörd 10-14 • 0521-400 70

15% 

på alla stick- och 
virkgarner

110:-
370 g/st

150:- 

ord pris 229:-

LM

Dog Collection
Husdjurstillbehör

 Egen tillverkning, Maskinbroderi

Sliparegatan 1 Frändefors , 0521-40070
 Mån-Fre 10-19  Lör. 10-14

Välkomna till lilla varuhuset i Brålanda!
Julklappar till små & stora!

Hemelektronik & Kontorsvaror. 
Leksaker & Böcker.

Presenter & Juldekorationer!

Järnvägsgatan 3, BRÅLANDA | www.westlundhouse.se
Öppet månd-fred kl 10-18, lörd kl 10-14. 

Extraöppet söndagar i december from 9/12!

295:-
Dalslands 
Historia

Julmarknad1 dec öppettill kl 18

Brålanda • Frändefors

Julsatsning på gården

Den gångna helgen anord-
nades ”Jul på Evenstorps 
gård”. Tomtemor mötte 
upp bland korna i ladugår-
den och skickade ut bar-
nen på en tipspromenad.
Tomtemor Berith Pettersson 
är rejält påpälsad och det 
behövs då det är ganska kallt 
ute i ladugården där hon tar 
emot barnen. Hon har säll-
skap av tomtenissen Kristin 
Karlsson, som vant sätter sig 
ner på kornas foderbord inför 
fotograferingen.

– Jag började jobba här på 
gården för ett år sedan. Jag är 
något av en allt i allo och 
jobbar med allt; både med 
djuren och i butiken. Jag och 
sambon har köpt en gård i 
närheten och där har vi kött-
djur, berättar 21-åriga Kris-
tin, dotter till Sofia och 
Magnus som driver 
Evenstorps gård.

– Jag skickar ut barnen på 
tipspromenad och pratar med 
dem om julbestyr. Jag har en 
tomtegrötskål som de får se 
också. När de är klara med 
tipspromenaden får de en 
klubba av mig. Dessutom 
passar jag på att göra reklam 
om julmarknaden i Brålanda, 
säger Berith.

Det sprakar mysigt från 
flera eldar på gårdsplanen. 

Vid ett bord bjuds besökarna 
på glögg och tilltugg, vid ett 
annat bord säljs ägg och an-
dra produkter.

Inne i butiken är det full 
fart, kunderna fyller på sina 
korgar med allehanda pro-
dukter. Emelie Gustafsson, 
Färgelanda och Rebecca 
Wilsson, Ödeborg går runt 
med lilla Cornelia, drygt ett 
år.

– Jag har varit här förut, det 
är så mysigt, konstaterar 
Rebecca.

Sofia Karlsson berättar att 
det är första gången de har 
julöppet på gården.

– Vi brukar vara med på 
julmarknaden på Koberg, 
men i år satsar vi mer hemma. 
Vi gör det bästa av det vi har. 
Det är mjukstart idag fredag, 
men imorgon lördag och på 
söndag anordnar vi ponny-
ridning också. Då räknar vi 
med fler besökare, säger 
Sofia.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Emelie Gustafsson, Färgelanda och Rebecca Wilsson, Ödeborg med dottern Cornelia handlar julklappar i 
butiken.

Kristin Karlsson (dotter på gården) och tomtemor Berith Pettersson myser tillsammans med några av kött-
djuren.

Kristin Karlsson jobbar sedan 
ett år hos sina föräldrar på 

Evenstorps gård. Här med sin 
tollarevalp Esther.

Sofia Karlsson berättar att det är 
första gången som man satsar på 
”Jul på Evenstorps gård”, med öp-
pet fredag till söndag.
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Enligt de styrdokument (som läro-
planen) som ändrades i sommar så 
ska skolan ”arbeta med att stärka 
elevernas förmåga att använda och 
förstå digitala system samt att för-
hålla sig till medier och information 
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt”. 
Det handlar om att stärka förmågan 
att lösa problem och att omsätta 
idéer i handling på ett kreativt sätt 
med hjälp av digitala verktyg. Ar-
betet med programmering är en del 
av detta.

En skola i Mellerud som arbetar 
med programmering är Nordals- 
skolan. Torbjörn Aronsson är an-
svarig på skolan för detta och här 
får vi följa med när han har lektion 
med en fjärdeklass. Förutom det 

Under året har Ungdoms-
huset Stinsen renoverats 
både ut- och invändigt. 
Inflyttningen pågår och 
30 januari blir det högtid-
lig återinvigning. Samti-
digt startas ett tvåårigt 
projekt som ska förvandla 
Ungdomshuset till en Ung-
domscentral.

Vad är en ungdomscentral?
På en ungdomscentral kan ungdo-
marna träffa personal från många 
olika professioner. Förutom den 
vanliga fritidsgårdsverksamheten 
kan det vara social- och fältsekre-
terare, kuratorer, arbetsmarknads-
personal, viss hälsovård med flera. 
Tanken är att alla som kan hjälpa 

ungdomarna på olika sätt ska sam-
las på ett ställe, och också samverka 
för ungdomarnas bästa.

För ungdomarna innebär det att 
de bara har en plats att hålla reda 
på. Dit kan man gå oavsett om man 
bara vill spela pingis, lyssna på mu-
sik eller träffa kompisar, eller om 
man behöver stöd i någon form. Det 
ger också en möjlighet för de som 
kan ge ungdomar stöd att fånga upp 
dem som kanske inte av egen kraft 
skulle söka hjälp.

Melleruds projekt
Målen med en ungdomscentral i 
Mellerud är flera:
• Bygga upp en väl fungerande 

och hållbar samverkan kring 
olika målgrupper. 

• Stärka det sociala nätverket 
kring ungdomarna. 

• Fler elever går ut grundskolan 
med godkända betyg. 

• Erbjuda lättillgängliga stödfor-
mer.

I projektansökan beskrivs det som 
en verksamhet: "Där ungdomarna 
utifrån egna behov, ges tillgång till 
vuxna som finns där för att lyssna, 
informera och stötta. Som stöttar 
ungdomarna i att nå sina drömmar 
och därmed ökar inkluderingen i 
samhället." Som kan hjälpa ung- 
domarna till en fungerande skol-
gång/rätt praktikplats och öka chan-
serna till arbete, eller vidare studier 
och därmed ett självständigt liv.

Redan i gång
Projektet har fått stöd av Tillväxt-
verket med cirka 2,5 miljoner per 
år. Redan är anställningen av en 
extra fritidsledare på gång. Däref-

Ungdomshuset blir Ungdomscentral

I april 2016 skrev fackförbun-
det Kommunal och Sveriges 
Kommuner och Landsting 
(SKL) ett nytt kollektiv- 
avtal. En nyhet är att heltids-
tjänst ska vara utgångspunk-
ten för alla anställningar i 
välfärdssektorn.

Utifrån avtalet startade Kommunal 
och SKL projektet ”Heltidsresan”. 
Det ska pågå under fem år och leda 
till att heltidsarbete blir norm.

Mjuk variant i Mellerud
I april i år anställde Melleruds kom-
mun Birgit Lindqvist för att leda 
kommunens del av projektet.

Här omfattar projektet de anställda 
inom Socialnämndens verksamhet 
samt måltids- och lokalvårdsper-
sonalen inom kommunen. Enligt 
tidplanen ska alla personalgrupper 
vara klara i oktober 2019. Redan är 
personalen inom ”Stöd och service 
färdiga”.

Melleruds kommun tillämpar en 
”mjuk variant” av projektet. Ingen 
ska tvingas att arbeta heltid mot sin 
vilja. Istället erbjuds alla som inte 
har heltid att gå upp i arbetstid. Det 
flesta väljer då att öka med 10-15 %. 

Möjlighet till heltid för alla

Birgit Lindqvist som leder projektet 
är i grunden undersköterska. Hon 
har arbetat i kommunal verksamhet, 
inom regionen och i verksamhet 
driven av privata utförare.

Däremot ska alla ledigförklarade 
tjänster annonseras som heltider.

Arbete i tre steg
Inom varje verksamhet sker arbetet 
i tre steg. Först görs en kartlägg-
ning av antalet anställda och deras 
tjänstgöringsgrad och faktorer som 
hur mycket man anlitar vikarier. 
Därefter ges det information på ar-
betsplatsträffar. Då medverkar både 

Elever programmerar

Sakhr, Alexander och Nicklas har byggt ett Legofordon. Det är utrustat med en 
sensor som programmeras så att fordonet stannar när det möter ett hinder. 
Jämför med automatiska bromsar på en bil.

Kontantfritt på Hunnebyn
Från och med 1 januari är det kontantfritt på återvinnings-
centralen i Hunnebyn. Därefter kan man betala med kort eller 
Swish.

Extra julöppet
Hunnebyn håller öppet lördag 15 december kl 9-14.

Sand till halkbekämpning
Privatpersoner kan hämta sand för halkbekämpning på 
kommunförrådet. Observera att fastighetsägare ansvarar för 
att trottoaren utanför tomtgränsen hålls snö- och halkfri. Om 
det inte finns trottoar ansvarar fastighetsägaren för 1,20 meter 
utanför tomtgränsen.

Fixar-Malte
Personer som är över 70 år eller har en funktionsnedsättning 
kan få hjälp med enklare uppgifter i hemmet. Det kan gälla 
glödlampsbyten, gardinuppsättning, att hämta saker i källaren 
och liknande. Syftet är att förebygga fallolyckor i hemmet. 
Den som önskar hjälp anmäler detta till Medborgarkontoret. 
Uppdragen utförs i den ordning de kommer in. Personer som 
inte har hemtjänst prioriteras.

Samråd kring översiktsplanen
Förslaget till ny översiktsplan för Melleruds kommun är nu 
ute på samråd. Både organisationer och privatpersoner kan 
lämna synpunkter. Samrådet pågår till och med 31 januari 
2019.
Förslaget finns enbart i digital form. 
Du hittar det på www.mellerud.se/oversiktsplan

Julmarknader
Under december blir det julmarknad på tre ställen i kommunen.
1-2 december Dalsland Center, Håverud
8 december Brunnsparken
9 december Köpmantorget

Kulturbrukets vårprogram
Programmet för vårens evenemang i Kulturbruket på Dal 
publiceras fredag 14 december. Samtidigt släpps biljetterna på 
Ticketmaster.

Birgit och fackliga representanter. 
Sedan får de anställda erbjudandet 
om att gå upp i tid.

Utökningen av arbetstid sker ofta 
genom att man täcker upp för var-
andra vid frånvaro. Det kan vara på 
den egna avdelningen eller på en 
med liknande arbetsuppgifter. Den 
anställda anger vid vilka tider han/
hon ”står till förfogande” och kan 
anlitas för detta. I avtalet ingår ock-
så att man övergår till årsarbetstid, 
vilket ger bättre flexibilitet för både 
anställd och arbetsgivare. Grund- 
idén är att den anställda ska kunna 
vara med och påverka förläggning-
en av sin egen arbetstid.

Birgit säger att hon uppfattar Mel-
lerud som ”en lättarbetad kommun. 
Man kommer nära medarbetarna.”

Varför heltid?
Det finns två huvudsakliga skäl till 
att heltidsarbete ska bli norm. För 
den anställda handlar det om att 
kunna leva på sin lön och så små-
ningom få en dräglig pension. För 
arbetsgivaren är det att det blir min-
dre svårt att rekrytera om man kan 
erbjuda heltid.

Sphero är en robot i form av en boll som kan programmeras att röra sig i olika 
riktningar och med olika hastighet. Amir, Waro och Raoul försöker få den att 
rulla så att dess bana blir konturerna av ett hus.

Torbjörn visar Shahed, Amina och Daruuro hur de ska använda I-paden för att programmera Sphero.

Tintin, Sandi, Alva och Alicia har byggt en kvarn av Lego. De ska nu få den att 
snurra i en viss riktning och med olika hastigheter.

I Mellerud ska vi ha ett gott liv. Idag 
finns det många som inte har det. Vi 
har för många orosanmälningar för 
barn och ungdomar som lever i mil-
jöer som inte är bra för dem.  Många 
lever under besvärliga förhållanden 
och de ökade skillnaderna i livsvill-
kor mellan olika grupper i samhället 
har blivit oroväckande tydliga.

En stor andel av befolkningen har 
inte tillgång till det stöd de är i be-
hov av och inte minst, som de har 
rätt till. Stress, ökade krav, svaga 
sociala nätverk och tuffare krav på 
arbetsmarknaden bidrar till denna 
negativa utveckling. Denna utveck-
ling har inneburit att den psykiska 
ohälsan blivit alltmer framträdande 
bland både vuxna och bland unga 
killar och tjejer.

Utvecklingen i Mellerud har un-
der en tid medfört en stor arbetsbe-
lastning inte bara för socialtjänsten, 
utan även för skolans verksamhet, 
vilka ska tillgodose såväl elevernas 
psykosociala behov som behov av 
kunskaper. Därför är viktigt att vi 
som kommun arbetar för att barn 
och unga ska få bättre förutsättning-
ar för att bli självständiga och själv-
försörjande individer.

Äntligen står ungdomshuset Stin-
sen klart för verksamhet, efter att ha 
varit stängt på grund av renovering. 
Vi har en mycket vacker och ståtlig 
byggnad klar för användning. Den-
na ska vi nu fylla med verksamhet.

I huset har det sedan 2011 funnits 
verksamhet för ungdomar och det 
har bedrivits en mängd aktiviteter 
som till exempel ungdomsdemokra-
tiarbete, drogförebyggande arbete, 
kulturaktiviteter och integrationsin-
satser m.m.

Nu när vi har Sveriges vackras-
te ungdomshus, vill vi ha Sveriges 
bästa verksamhet för småbarnsfö-
räldrar och unga i åldern 13 - 25 
år, av båda kön och oavsett etnisk 
bakgrund.

Hur ska vi göra detta?
Det vill vi åstadkomma med hjälp 
av en verksamhet där ungdomarna 
utifrån egna behov, ges tillgång till 
vuxna som finns där för att lyssna, 
informera och stötta. Ett helhetstänk 
som kan hjälpa ungdomarna till en 
fungerande skolgång/rätt praktik-
plats och öka chanserna till arbete, 
eller vidare studier och därmed ett 
självständigt liv. Ungdomarna ska 

tack vare samverkan kunna träffa 
personal med olika kompetens un-
der samma tak. Utöver detta ser vi 
också att arbetsmarknadsenheten 
ingår i samverkan, till stor del riktad 
till den äldre delen av ungdomarna. 

Vi tror att möte mellan genera-
tionsgränserna är utvecklande för 
alla generationer. Möten bryter för-
domar och skapar bättre relationer 
mellan gamla och unga. Äldre har 
mycket kunskap och erfarenhet att 
dela med sig av, som kan ge trygg-
het åt de yngre. De yngre har med 
säkerhet också saker att lära ut 
till de äldre. Därför ska även ung-
domshuset Stinsen utvecklas till en 
mötesplats för äldre. Gemensam-
ma aktiviteter kommer att ordnas i 
framtiden.

För att få Sveriges bästa verksam-
het för småbarnsföräldrar och ung-
domar är möten och aktiveter med 
den äldre generationen en viktig 
pusselbit. 

Tillsammans ska vi skapa ett gott 
liv i Mellerud.

Sophia Vikström

ter kommer Socialförvaltningen att 
anställa en fältsekreterare som knyts 
till Stinsen. Dessutom diskuteras att 
Närhälsans öppna ungdomsmottag-
ning en kväll i veckan ska förläggas 

till Stinsen. Som del av projektet 
kommer också studiebesök att gö-
ras till kommuner med fungerande 
ungdomscentraler för att få tips och 
inspiration.

som syns på bilderna arbetar man 
också med blockprogrammering. 
Det innebär att man genom att kom-

binera olika förutbestämda mönster 
kan skapa animationer och spel.



I

På gång

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

Kommunchefen skriver

Upperud

Enligt de styrdokument (som läro-
planen) som ändrades i sommar så 
ska skolan ”arbeta med att stärka 
elevernas förmåga att använda och 
förstå digitala system samt att för-
hålla sig till medier och information 
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt”. 
Det handlar om att stärka förmågan 
att lösa problem och att omsätta 
idéer i handling på ett kreativt sätt 
med hjälp av digitala verktyg. Ar-
betet med programmering är en del 
av detta.

En skola i Mellerud som arbetar 
med programmering är Nordals- 
skolan. Torbjörn Aronsson är an-
svarig på skolan för detta och här 
får vi följa med när han har lektion 
med en fjärdeklass. Förutom det 

Under året har Ungdoms-
huset Stinsen renoverats 
både ut- och invändigt. 
Inflyttningen pågår och 
30 januari blir det högtid-
lig återinvigning. Samti-
digt startas ett tvåårigt 
projekt som ska förvandla 
Ungdomshuset till en Ung-
domscentral.

Vad är en ungdomscentral?
På en ungdomscentral kan ungdo-
marna träffa personal från många 
olika professioner. Förutom den 
vanliga fritidsgårdsverksamheten 
kan det vara social- och fältsekre-
terare, kuratorer, arbetsmarknads-
personal, viss hälsovård med flera. 
Tanken är att alla som kan hjälpa 

ungdomarna på olika sätt ska sam-
las på ett ställe, och också samverka 
för ungdomarnas bästa.

För ungdomarna innebär det att 
de bara har en plats att hålla reda 
på. Dit kan man gå oavsett om man 
bara vill spela pingis, lyssna på mu-
sik eller träffa kompisar, eller om 
man behöver stöd i någon form. Det 
ger också en möjlighet för de som 
kan ge ungdomar stöd att fånga upp 
dem som kanske inte av egen kraft 
skulle söka hjälp.

Melleruds projekt
Målen med en ungdomscentral i 
Mellerud är flera:
• Bygga upp en väl fungerande 

och hållbar samverkan kring 
olika målgrupper. 

• Stärka det sociala nätverket 
kring ungdomarna. 

• Fler elever går ut grundskolan 
med godkända betyg. 

• Erbjuda lättillgängliga stödfor-
mer.

I projektansökan beskrivs det som 
en verksamhet: "Där ungdomarna 
utifrån egna behov, ges tillgång till 
vuxna som finns där för att lyssna, 
informera och stötta. Som stöttar 
ungdomarna i att nå sina drömmar 
och därmed ökar inkluderingen i 
samhället." Som kan hjälpa ung- 
domarna till en fungerande skol-
gång/rätt praktikplats och öka chan-
serna till arbete, eller vidare studier 
och därmed ett självständigt liv.

Redan i gång
Projektet har fått stöd av Tillväxt-
verket med cirka 2,5 miljoner per 
år. Redan är anställningen av en 
extra fritidsledare på gång. Däref-

Ungdomshuset blir Ungdomscentral

I april 2016 skrev fackförbun-
det Kommunal och Sveriges 
Kommuner och Landsting 
(SKL) ett nytt kollektiv- 
avtal. En nyhet är att heltids-
tjänst ska vara utgångspunk-
ten för alla anställningar i 
välfärdssektorn.

Utifrån avtalet startade Kommunal 
och SKL projektet ”Heltidsresan”. 
Det ska pågå under fem år och leda 
till att heltidsarbete blir norm.

Mjuk variant i Mellerud
I april i år anställde Melleruds kom-
mun Birgit Lindqvist för att leda 
kommunens del av projektet.

Här omfattar projektet de anställda 
inom Socialnämndens verksamhet 
samt måltids- och lokalvårdsper-
sonalen inom kommunen. Enligt 
tidplanen ska alla personalgrupper 
vara klara i oktober 2019. Redan är 
personalen inom ”Stöd och service 
färdiga”.

Melleruds kommun tillämpar en 
”mjuk variant” av projektet. Ingen 
ska tvingas att arbeta heltid mot sin 
vilja. Istället erbjuds alla som inte 
har heltid att gå upp i arbetstid. Det 
flesta väljer då att öka med 10-15 %. 

Möjlighet till heltid för alla

Birgit Lindqvist som leder projektet 
är i grunden undersköterska. Hon 
har arbetat i kommunal verksamhet, 
inom regionen och i verksamhet 
driven av privata utförare.

Däremot ska alla ledigförklarade 
tjänster annonseras som heltider.

Arbete i tre steg
Inom varje verksamhet sker arbetet 
i tre steg. Först görs en kartlägg-
ning av antalet anställda och deras 
tjänstgöringsgrad och faktorer som 
hur mycket man anlitar vikarier. 
Därefter ges det information på ar-
betsplatsträffar. Då medverkar både 

Elever programmerar

Sakhr, Alexander och Nicklas har byggt ett Legofordon. Det är utrustat med en 
sensor som programmeras så att fordonet stannar när det möter ett hinder. 
Jämför med automatiska bromsar på en bil.

Kontantfritt på Hunnebyn
Från och med 1 januari är det kontantfritt på återvinnings-
centralen i Hunnebyn. Därefter kan man betala med kort eller 
Swish.

Extra julöppet
Hunnebyn håller öppet lördag 15 december kl 9-14.

Sand till halkbekämpning
Privatpersoner kan hämta sand för halkbekämpning på 
kommunförrådet. Observera att fastighetsägare ansvarar för 
att trottoaren utanför tomtgränsen hålls snö- och halkfri. Om 
det inte finns trottoar ansvarar fastighetsägaren för 1,20 meter 
utanför tomtgränsen.

Fixar-Malte
Personer som är över 70 år eller har en funktionsnedsättning 
kan få hjälp med enklare uppgifter i hemmet. Det kan gälla 
glödlampsbyten, gardinuppsättning, att hämta saker i källaren 
och liknande. Syftet är att förebygga fallolyckor i hemmet. 
Den som önskar hjälp anmäler detta till Medborgarkontoret. 
Uppdragen utförs i den ordning de kommer in. Personer som 
inte har hemtjänst prioriteras.

Samråd kring översiktsplanen
Förslaget till ny översiktsplan för Melleruds kommun är nu 
ute på samråd. Både organisationer och privatpersoner kan 
lämna synpunkter. Samrådet pågår till och med 31 januari 
2019.
Förslaget finns enbart i digital form. 
Du hittar det på www.mellerud.se/oversiktsplan

Julmarknader
Under december blir det julmarknad på tre ställen i kommunen.
1-2 december Dalsland Center, Håverud
8 december Brunnsparken
9 december Köpmantorget

Kulturbrukets vårprogram
Programmet för vårens evenemang i Kulturbruket på Dal 
publiceras fredag 14 december. Samtidigt släpps biljetterna på 
Ticketmaster.

Birgit och fackliga representanter. 
Sedan får de anställda erbjudandet 
om att gå upp i tid.

Utökningen av arbetstid sker ofta 
genom att man täcker upp för var-
andra vid frånvaro. Det kan vara på 
den egna avdelningen eller på en 
med liknande arbetsuppgifter. Den 
anställda anger vid vilka tider han/
hon ”står till förfogande” och kan 
anlitas för detta. I avtalet ingår ock-
så att man övergår till årsarbetstid, 
vilket ger bättre flexibilitet för både 
anställd och arbetsgivare. Grund- 
idén är att den anställda ska kunna 
vara med och påverka förläggning-
en av sin egen arbetstid.

Birgit säger att hon uppfattar Mel-
lerud som ”en lättarbetad kommun. 
Man kommer nära medarbetarna.”

Varför heltid?
Det finns två huvudsakliga skäl till 
att heltidsarbete ska bli norm. För 
den anställda handlar det om att 
kunna leva på sin lön och så små-
ningom få en dräglig pension. För 
arbetsgivaren är det att det blir min-
dre svårt att rekrytera om man kan 
erbjuda heltid.

Sphero är en robot i form av en boll som kan programmeras att röra sig i olika 
riktningar och med olika hastighet. Amir, Waro och Raoul försöker få den att 
rulla så att dess bana blir konturerna av ett hus.

Torbjörn visar Shahed, Amina och Daruuro hur de ska använda I-paden för att programmera Sphero.

Tintin, Sandi, Alva och Alicia har byggt en kvarn av Lego. De ska nu få den att 
snurra i en viss riktning och med olika hastigheter.

I Mellerud ska vi ha ett gott liv. Idag 
finns det många som inte har det. Vi 
har för många orosanmälningar för 
barn och ungdomar som lever i mil-
jöer som inte är bra för dem.  Många 
lever under besvärliga förhållanden 
och de ökade skillnaderna i livsvill-
kor mellan olika grupper i samhället 
har blivit oroväckande tydliga.

En stor andel av befolkningen har 
inte tillgång till det stöd de är i be-
hov av och inte minst, som de har 
rätt till. Stress, ökade krav, svaga 
sociala nätverk och tuffare krav på 
arbetsmarknaden bidrar till denna 
negativa utveckling. Denna utveck-
ling har inneburit att den psykiska 
ohälsan blivit alltmer framträdande 
bland både vuxna och bland unga 
killar och tjejer.

Utvecklingen i Mellerud har un-
der en tid medfört en stor arbetsbe-
lastning inte bara för socialtjänsten, 
utan även för skolans verksamhet, 
vilka ska tillgodose såväl elevernas 
psykosociala behov som behov av 
kunskaper. Därför är viktigt att vi 
som kommun arbetar för att barn 
och unga ska få bättre förutsättning-
ar för att bli självständiga och själv-
försörjande individer.

Äntligen står ungdomshuset Stin-
sen klart för verksamhet, efter att ha 
varit stängt på grund av renovering. 
Vi har en mycket vacker och ståtlig 
byggnad klar för användning. Den-
na ska vi nu fylla med verksamhet.

I huset har det sedan 2011 funnits 
verksamhet för ungdomar och det 
har bedrivits en mängd aktiviteter 
som till exempel ungdomsdemokra-
tiarbete, drogförebyggande arbete, 
kulturaktiviteter och integrationsin-
satser m.m.

Nu när vi har Sveriges vackras-
te ungdomshus, vill vi ha Sveriges 
bästa verksamhet för småbarnsfö-
räldrar och unga i åldern 13 - 25 
år, av båda kön och oavsett etnisk 
bakgrund.

Hur ska vi göra detta?
Det vill vi åstadkomma med hjälp 
av en verksamhet där ungdomarna 
utifrån egna behov, ges tillgång till 
vuxna som finns där för att lyssna, 
informera och stötta. Ett helhetstänk 
som kan hjälpa ungdomarna till en 
fungerande skolgång/rätt praktik-
plats och öka chanserna till arbete, 
eller vidare studier och därmed ett 
självständigt liv. Ungdomarna ska 

tack vare samverkan kunna träffa 
personal med olika kompetens un-
der samma tak. Utöver detta ser vi 
också att arbetsmarknadsenheten 
ingår i samverkan, till stor del riktad 
till den äldre delen av ungdomarna. 

Vi tror att möte mellan genera-
tionsgränserna är utvecklande för 
alla generationer. Möten bryter för-
domar och skapar bättre relationer 
mellan gamla och unga. Äldre har 
mycket kunskap och erfarenhet att 
dela med sig av, som kan ge trygg-
het åt de yngre. De yngre har med 
säkerhet också saker att lära ut 
till de äldre. Därför ska även ung-
domshuset Stinsen utvecklas till en 
mötesplats för äldre. Gemensam-
ma aktiviteter kommer att ordnas i 
framtiden.

För att få Sveriges bästa verksam-
het för småbarnsföräldrar och ung-
domar är möten och aktiveter med 
den äldre generationen en viktig 
pusselbit. 

Tillsammans ska vi skapa ett gott 
liv i Mellerud.

Sophia Vikström

ter kommer Socialförvaltningen att 
anställa en fältsekreterare som knyts 
till Stinsen. Dessutom diskuteras att 
Närhälsans öppna ungdomsmottag-
ning en kväll i veckan ska förläggas 

till Stinsen. Som del av projektet 
kommer också studiebesök att gö-
ras till kommuner med fungerande 
ungdomscentraler för att få tips och 
inspiration.

som syns på bilderna arbetar man 
också med blockprogrammering. 
Det innebär att man genom att kom-

binera olika förutbestämda mönster 
kan skapa animationer och spel.
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Mingel och samtal kring översiktsplanen

Gabriella Hemme, arkitekt och projektledare informerade om översiktsplanen. Medlemmar i kommunens 
äldreråd var några av besökarna.

Kart- och GIS-ingenjören Jonas Söderqvist förklarade hur det digitala verktyget används.

Anders Ljungqvist intervjuade bland annat kommunchefen Sophia Vik-
ström.

I hörnet av kommunhuset, i före detta smyckesbutiken, var det mingel, 
fika och information om översiktsplanen i onsdags.

Sätter ljus på nattpersonalen

Katarina Ågren, enhetschef Skållerudshemmet, Lena Hansson, enhetschef Kroppfjällshemmet och Karolina 
Christensen, sektorchef vård och omsorg sedan cirka två år.

En rekommendation har 
gått ut till landets samtliga 
kommuner att höja kvali-
teten på natten, främst på 
äldreboenden, men även 
i hela äldreomsorgen. 
Förra tisdagen samlades 
kommunens nattarbe-
tande undersköterskor 
och omvårdnadspersonal 
i Tingshuset, cirka 35 
stycken.
”Sätt ljus på natten” är en 
satsning av Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) 
tillsammans med landets 
socialchefer, privata vårdgi-
vare och intresseorganisatio-
ner, såsom PRO. 

– Man ska alltid se till 
varje individs behov och 
valet att belysa natten beror 
på att det är lägre bemannat 
och av tradition har man inte 
sett till varje individs behov 
utan sett natt som en och 
samma sak för alla brukare. 
Vid kvalitetsutbildningar 
fokuseras oftast på dagperso-
nal. Socialnämnden i Melle-
rud valde att anta rekommen-
dationen i början av 2018, 
uppstarten sker idag, förkla-
rar Karolina Christensen, 
sektorchef vård och omsorg.

Områden som man gick 

Victoria Warg från Säfflehälsan gick igenom kostens och träningens 
betydelse för personer som jobbar natt.

igenom under dagen var 
bland annat hur man jobbar 
på natten i Melleruds kom-
mun, ledarskap på natten, hur 
man utifrån personalens 
perspektiv ser till brukarens 
behov på natten och vad man 
kan använda sig av för tek-
niska hjälpmedel.

– Det finns tekniker som 
gör att man stör brukaren 
mindre, förklarar Karolina 
Christensen.

Forskningsstudie
Katarina Ågren, enhetschef 
på Skållerudshemmet och 

Lena Hansson, enhetschef på 
Kroppefjällshemmet deltar i 
en forskningscirkel om att 
leda personalen på natten. 

De informerade om denna 
och delade ut frågor till natt-
personalen, svaren blir en del 
i forskningen. I grupparbeten 
tas det upp hur personalen ser 
på ledarskap under natten. 
Inspiration har hämtats från 
Ed som jobbat med samver-
kan mellan natt- och dagper-
sonal.

Katarina berättar att de går 
studien, som arrangeras av 
Fyrbodals Kommunalför-

bund och Högskolan Väst, 
tillsammans med alla enhets-
chefer i Fyrbodal. Resultatet 
ska sammanställas av Ric-
hard Hedlund, Högskolan 
Väst och projektledare är Liz 
Palm, Fyrbodals Kommu-
nalförbund.

Enhetscheferna Ann-
Charlotte Andréasson och 
Malin Rahm informerade om 
IBIC (Individens behov i 
centrum), som utgår från in-
dividens behov, resurser, mål 
och resultat inom olika livs-
områden i dagliga livet. 

Individanpassad omsorg
– Hela dagen handlar om hur 
vi jobbar så att våra vårdta-
gare får en mer individanpas-
sad omsorg. Det är viktigt att 
belysa gruppen av personal 
som jobbar natt. Det är första 
gången de träffas allihopa 
samtidigt idag. Nu ska da-

gens resultat redovisas och 
man arbetar vidare ute på 
sina arbetsplatser. Jag kom-
mer även att redovisa för 
nämnden, berättar Karolina 
Christensen, som varit sek-
torchef i snart två år.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

I onsdags var det mingel  
och fika med information 
om kommunens över-
siktsplan i hörnlokalen 

(före detta smyckesbuti-
ken) i kommunhuset.
Projektledaren för översikts-
planen, arkitekten Gabriella 

Hemme, gick igenom försla-
get inför en skara intresse-
rade mellerudsbor.

Hon poängterade att en 
översiktsplan är ett vägle-
dande dokument och presen-
terade de olika målbilderna i 
planen. De handlar till exem-
pel om infrastruktur, boen-
den, fritid, näringsverksam-
heter och mötesplatser.

Stort intresse väckte det 
ökade antalet områden för 
byggande i strandnära lägen,  
så kallade LIS- områden. Det 
var tidigare åtta och är nu 23.

Lämna synpunkter
Fram till 31 januari kan den 
som vill lämna sina synpunk-
ter på planen. Detta sker ge-
nom det uppskattade digitala 

verktyget som introducera-
des under tiden medborga-
dialogen om planen pågick.

Kart- och GIS ingenjören 
Jonas Söderqvist gick ige-
nom hur det går till att an-
vända verktyget. 

Både han och Gabriella 
Hemme kommer att finnas på 
plats i lokalen under julmark-
naden på torget den 9 decem-
ber, den 21 januari och för 
övrigt så ofta de kan under 
veckorna framöver. 

Den som så vill kan då få 
hjälp med att lämna syn-
punkter. 

Intervjuer och musik
Anders Ljungqvist var på 
plats och intervjuade kom-
munchefen Sophia Vikström 

och flera andra kring över-
siktsplanen. 

Utanför butikslokalen 
fanns högtalare så att alla 
som gick förbi kunde höra 

vad som sades. Detta lockade 
ännu fler besökare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Mycket folk 
på julmarknad

Marsipangrisar och annat julgott var populärt.

Brända mandlar, bröd och rökt sik såldes av Kenneth Westerberg och Ingela Olsson.

Eulalie Leroy  kollade det stora utbudet på de olika försäljarnas bord på julmarknaden och bestämde sig till slut för en ängel och lite julgranskulor.

Gunvor Järpemark och Else-Britt Andersson sålde Lions julkärvar.

Tomten Jonas Jonsson med nordsvenska stoet Prima, ett kärt inslag på julmarknaden.

I lördags var det julmark-
nad på Västerråda och 
motorklubbarnas lokal 
var fylld av utställare och 
besökare.
Utanför i vintrig kyla stod två 
tappra damer, Gunvor Järpe-
mark och Else-Britt Anders-
son och sålde julkärvar för 
Lions. Därjämte, lika rödkin-
dade Ingela Olsson och Ken-
neth Westerberg, med brända 
mandlar och andra läckerhe-
ter.

Inne i lokalen trängdes folk 
mellan borden med stickat, 
julpynt, hembakat, hem-
stöpta ljus och mycket annat 
som passar inför julen. 

Risgrynsgröten och fikat i 
caféet lockade mängder av 
gäster och det var stundtals 
inte helt lätta att hitta en plats 
vid borden. Knappt en kaka 
fanns kvar vid dagens slut.

Jonas Jonsson från Bolstad 
hade med sig sin fina nord-
svenska häst Prima och körde 
den som ville ta sig en tur runt 
kvarteret, även det en upp-
skattad tradition.

– Vi är väldigt nöjda med 
antalet besökare och utstäl-
lare, det var rekord, säger Liz 

Johansson, ansvarig för jul-
marknaden.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Skogskarlar höll blot i Bengtsfors

Mäktig stockvedsbrasa. Foto: Nils-Göran Karlsson

I skymningen sen höst-
kväll samlades 50-talet 
karlar vid Valhall. Dals-
lands Skogskarlar med 
bengtsforskarlarna som 
arrangörer hade kallat 
till blot. På väg till elden 
på den nya blotplatsen 
fick allmänbildande tips-
frågor besvaras. Vid den 
värmande elden berätta-
des historier och stektes 
fläsket.
Men redan i tidig morgon-
stund hade en skäggig figur 
med tung ryggsäck kallats 
till dansbanan på Majberget. 
Där möttes han av två ledsa-

gare likaledes tungt rustade.  
Anders Karlsson och Mag-
nus Stråle kontrollerade 
”nyskalingen” Johan Andre-
assons packning. En uppgift 
som han hade var att samla 
De fyra elementen. Vid Hal-
mens Hus väntade en huldra, 
Margareta Karlsson, som 
lärde ut fingervirkning. Detta 
klarade Johan galant. 

Inomhus fick karlarna en 
föreläsning om”Sockor från 
förr och nu”. Varma strum-
por är ju viktiga att ha när 
kylan faller på i naturen. 
Karlarna drog vidare via 
Brandstationen och Brända 

Leden. Orientering med åld-
rig karta ingick. Det skulle 
bli många svettiga bergsbe-
stigningar så vätskepauser 
var nödvändiga. Nåväl, vid 
Björnmyren möttes de av 
skjutledare Rita Solberg. In-
struktion av pistolskytte gav 
efter träning 38 poäng av 50 
möjliga! Det förärade Johan 
en bronsmedalj. Efter 20:e 
slussen i Dalslands Kanal var 
det dags för lunch över öppen 
brasa, som Johan tände utan 
tändstickor. 

Därefter ny toppbestig-
ning till Höljerudsstugan, 
även denna gång med gam-

Johan Andreasson visar resultatet av fingervirkningen. På bordet bur-
karna med de fyra elementen och måltavlan. T.v. talmannen Sven Carls-
son och t.h. Gunnar Dahlstrand. Foto: Nils-Göran Karlsson.

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), hade möte lör-
dagen den 14 april. Samling 
kl. 14.10 hemma hos nr:10. 
God uppslutning av medlem-
marna.

När alla anlänt genomför-
des sedvanlig välkomstcere-
moni av arrangerande med-
lemmarna 1 och 10. Efter 
välkomstceremoni inbjöds 
medlemmarna till FHV:s 
traditionella stubbrace.

Detta genomförs med visst 
antal års mellanrum då det 
kräver att medlemmarna ef-
ter hand byter bil och att den 
bil man avsett att göra sig av 
med är i sådant skick att den 
lämpar sig för dylika evene-
mang.  2018 har detta infri-
ats. Till förfogande stod 1st 
Volvo S40 samt 1st Volvo 
850.

Bana hade gjorts i ordning 
på lämpligt underlag av nr:10 
samt diverse kringarrange-
mang såsom åskådarvagn, 
det vill säga Hälgevagnen, 
(känd från tv), grillplats för 
värmande av mellanmål 
samt fram och varmkörande 
av Den Väldige!

Dennes närvaro ansågs 
nödvändig ifall behov av 
bogsering skulle uppstå.  

Närmare presentation av 
Den Väldige behövs knap-
past då förklaring finns  att 
läsa i årsmötesreferatet för 
2017.

Så startades själva racet.
Först träningsheat för att 

lära banan och ”känna” på 
bilarna. Efter att alla fått 
prova de två olika bilarna 
blev det tävling. Dessvärre 
drabbades Volvo S40 efter 
tre heat av kamremsbrott.

Dock räddades situationen 
av att nr:10 lyckligtvis hade 
en avdankad Volvo 740 att 
rädda situationen med.

Nu uppstod vissa besvär 
för förarna av Volvo 850!

Ity Volvo 740 är bakhjuls-
driven och Volvo 850 fram-
hjulsdito och underlaget är 
stubb har 740 klart övertag i 
starten. Även sikten genom 
framrutan för föraren av 850 
påverkas avsevärt av bak-
hjulsdrift på framförvarande 
fordon.

Just detta gjorde att nr:2 
lyckades med bedriften att 

köra duktigt fast i den sista 
kvarvarande snöhögen från 
vintern 2017, tur då att Den 
Väldige fanns på plats.

Under lossdragningen på-
kallades tystnad så alla kunde 
njuta av den goa ”duren” från 
Den Väldiges raka 6:a, 
räckte med tomgång!

Efter detta äventyr blev det 
mellanmål, grillkorv med 
bröd samt tillbehör.

Efter denna fadäs besluta-
des om ”handicap” för 850, 
50 meters försprång vid start. 
i och med detta blev det mer 
tävling. 850:s förare såg ba-
nan och kunde bjuda bättre 
motstånd mot 740.

Detta i sin tur medförde att 
föreningens avdelning för 
lama, halta och lytta som tills 
nu kunnat sitta vid ringside i 
och med detta föredrog att 
istället flytta på sig på behö-
rigt avstånd eftersom ”hor-
nen” växte på förarna som 
kom mer och mer på tvären 
förbi åskådarplats för varje 
heat.

När dagens stubbrace av-
slutats blev det extra täv-
lingsmoment, koppla spann-

målskärra till traktor samt 
utslagstävling, sittande 
ringkast.

Efter detta blev det mat, 
kalkonbröst, kokt potatis, 
svamp och lökröra, samt, 
som den bäste av dem alla, 
Leif Mannerström, brukar 
säja, mycket sås!

Synnerligen smakligt!
Så blev det prisutdelning.
Efter beräkning med sär-

deles speciell koefficient 
framkom följande prislista: 

3:e pris, nr:2, 1st korvhal-
ster, märke Mustang,  2:a 
pris, nr 3, 1st  korvhalster, 
märke Mustang samt 1:a 
pris, 1st korvhalster, märke 
Mustang till nr:9.

Speciellt omnämnande av 
nr:5 som vann äran.

Efter allt detta blev det 
bastu och bad i tunna.

Kvällen fortsatte under 
som alltid stort gemyt.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT

Melleruds Demensfören-
ing har haft årsmöte på Äl-
van. Ordförande Kerstin 
Nordström hälsade välkom-
men. Ett särskilt välkommen 
riktades till Melleruds nya 
socialchef Malin Johansson. 
Malin presenterade sig och 
berättade om sin bakgrund. 
Hon är uppväxt i Trollhättan 

men har också varit mycket i 
Dalbergså, därför tycker hon 
det är väldigt roligt att få 
komma till Mellerud och 
jobba. Nu bor hon i Göteborg 
och pendlar hit. Hon har en 
gedigen utbildning. Vidare 
diskuterades anhörigas situa-
tion och utbildning, med 
mera. Malin avtackades med 

blommor och lite broschyrer 
från Demensförbundet. 

Vi avnjöt kaffe och jätte-
god rulltårta. Ordförande 
berättade om äldredagen ” Vi 
vill leva hela livet” som kom-
mer 16 mars nästa år. Flera 
föreläsare är inbjudna. Ker-
stin påminde också om julav-
slutningen den 10 december. 

Det blir julmat, julsånger och 
lotterier. Många fina vinster 
på lotterierna. Hon berättade 
också att Rådaskolans kök 
ska bokas en kväll nästa år 
för matlagning med Johanna 
Nordström. 

Ett 20-tal medlemmar deltog i månadsmötet.

IOGT-NTO Mellerud höll 
söndagen 28 oktober sitt 
månadsmöte. Ordförande 
Ingvar Asp hälsade välkom-
men, 20-talet medlemmar 
hade mött upp. Ett arrange-
mang i samarbete med NBV 
och Våra gårdar. Ett extra 
välkommen till trubaduren 
Lennart Andersson från 
Frändefors underhöll med 
sång och musik. Han bjöd på 
en varierad blandning med 
allt från Elvis till många 
svenska tonsättare. Lennart 
återkom efter fikat med mer 
sång. I samband med kaffet 
bjöd Föreningen Frukt-
drycker på alkoholfria viner, 
det blev både vitt och rött. 
Information om kommande 
möten och arrangemang för-
medlades av ordföranden. 
Sedan skedde dragning av 
lotterier. Ordförande avslu-
tar träffen.

Text och foto:
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Trubaduren Lennart Andersson.

mal karta. På olika krokvägar 
nåddes Huvudgingstjärnet 
och det fjärde elementet. Här 
var det dags för vedklyvning. 
Ett rejält fång  nyhuggen ved 
fick spännas på Johans säck. 
Vid f.d. Elljusspåret kom det 
jobbigaste provet, skidåk-
ning! Trots finska Valtonens 
skidor och norska VM-stavar 
hade Johan inte samma 
tempo som förr kanske på 
grund av snöbrist. Johan var 
som junior mycket duktig i 
längdåkning, orientering 
med etappseger i femdagars 
och i löpning.

Vid blotplatsen var det 
dags för födelsedagshyll-
ningar. 90-åringarna Arne 
Jakobsson och Börje Anders-
son liksom 80-åringarna 
Bengt Gustafsson och Hans 
Östlund hedrades med sko-
gens sus. Nämnas bör att 
äldste karl är Erik Nilsson, 97 
år bosatt i Nora. 

Parentation och ljuscere-
moni följde för Lars-Erik 
Pettersson, Helge Jonsson, 
Wendel Erikson och Olle 
Karlsson. Minnesord uttala-
des över dessa karlars gär-
ning inom orienteringen och 
för deras bidrag till trivsam 
gemenskap i skogskarls-
gänget. Sedan kallades nys-
kalingen in. Johan svarade 
väl på talmannens kluriga 
frågor även om hans kunska-

per i latin visade brister. 
Karlarna var rörande eniga 
att Johan Andreasson var en 
värdig medlem i Skogskar-
larnas Klubb, dubbades och 
pryddes med SKK-märket.

 Till ledande karl hade rå-
det utsett Jonas Ahlstedt från 
Åmål. Efter alla dessa proce-
durer sjöng karlarna Du 
gamla du fria.... varefter 
återtåget gick till Gudarnas 
Boning.

In i lokalen spreds en aura 
av grandoft. Under den so-
tade åsen följde nu intag av 
den slaktade grisen med po-
tatis och sallad. Därpå följde 
årsmötesförhandlingar. Un-
der talman Sven Carlssons 
ledning gick det raskt undan. 
Omval på flertalet poster. 

Karlarna beslöt att stödja 

ungdomslägret i Dalsland 
som blev uppskattat under 
det gångna året. Nästa år tar 
högsäterskarlarna (OK Skär-
men) hand om lägret. Lotte-
rier och auktion gav klirr i 
kassan. Kaffe och tårta fyllde 
den plats som var kvar i ma-
gen och åldermannen Ragnar 
Hallstens berättelse om 
orienterarens vedermödar 
(självupplevt) fyllde sinnena 
med välbehag. 

Sammanfattningsvis ett 
trivsamt och städat blot som 
bengtsforskarlarna fick 
mycket beröm för. Arrange-
manget går nu vidare till 
Edskarlarna den sedvanliga 
tredje lördagen i november.

Skrivaren
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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!

1,95%
rörlig ränta  

på utvalda bilar

För de som röstade borgerligt
För de som röstade borgerligt 
i kommunalvalet kanske det 
kan vara av intresse att veta 
att den samlade borgerlighe-
ten i Mellerud aktivt röstade 
fram en socialdemokrat till 
andre vice ordförande i kom-
munfullmäktige. 

Detta är en plats som är 
”vikt” för oppositionen, och 
som precis lika gärna kunde 
gått till Sverigedemokrater-
na. Men man föredrog att 
göra den S-märkt. Ett för oss 
märkligt beteende, vi hoppas 
verkligen att detta inte sätter 

märket för hur det kommer 
att se ut i december när pre-
sidierna till kommunens öv-
riga viktiga nämnder och 
styrelser skall röstas fram.

SD-Mellerud

Camping årets 
turismföretag

Vid Dalslands Turist AB:s 
höstmöte på Upperud 9:9 
med cirka 50 deltagande 
turismföretagare utsågs 
årets turismföretag i två 
kategorier. Ett av dem är 
Vita Sandars camping i 
Mellerud.
”Årets företag” är Vita San-
dars camping som under Jo-
nas Westmans ledning är en 
av Dalslands absolut vikti-
gaste turistverksamheter och 
dessutom i ständig utveck-
ling. Högkvalitativa cam-
pingar är av största betydelse 
för Dalsland och här är Vita 
Sandar ett strålande exem-
pel.

Jonas Westman, med en 

strålande sommarsäsong för 
campingen bakom sig var på 
plats under höstmötet, men 
anade intet.

– Det kom som en över-
raskning. Vi är så glada, 
nöjda och tacksamma. Det är 
roligt att få uppskattning, 
säger han.

”Årets Uppstickare” är 
Åmåls Stadshotell som un-
der Elisabeth och Lasse 
Oravas ledning har återtagit 
sin forna glans. Med energi, 
värme och lysande värdskap 
har verksamheten i alla delar 
och på kort tid utvecklats till 
stor glädje för Åmål och 
Dalsland.

Jonas Westman. Vita Sandars Camping t.v, fick ta emot priset Årets Tu-
rismföretag under Dalsland Turist AB:s höstmöte på Upperud 9:9. Gert-
Inge Andersson, ordförande i Dalslands Turist AB, delade ut diplomet.

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 publice-
ring. Manus returneras ej.

IOGT-NTO Mellerud. Lo-
gen höll sin träff 11 novem-
ber 2018 på Templargården. 
Ordförande Ingvar Asp häl-
sade välkommen och vände 
sig särskilt till Göran Rigemo 
som berättade om sin bok 
”Vattnet som gav arbete och 
välstånd”. Göran berättade 
om sin forskning om männ-
iskor, fartyg och händelser 
med intresse för Dalslands 
kanal. Han började med en 
återblick från 1500-talet. 
Dalsland nämndes då för 
första gången, landskapet 
var fattigt, många illojala 
krafter härjade i gränstrak-
terna mot Norge. Gårdar och 
kyrkor brändes ner, ett slag 
stod vid Köpmannebro 1645, 
då danskarna stoppades. Sjö-
systemet och vattenkraften 
gav förutsättningar för indu-
straliseringen. Kommunika-
tionerna av gods var ett stort 
problem, rid- och gångvägar 
var knappast körbara. Bru-
ken var i stort behov av bra 
och säkra transportleder. Till 
en början användes delar av 

FÖRENINGSREFERAT
sjösystemen, men när kana-
len kom till blev det ett stort 
lyft för den blomstrande in-
dustraliseringen i landska-
pet. 

I sin bok beskriver Göran 
på ett förnämligt sätt och för 
många en bra bild av alla 
järnbruk, kvarnar, pappers- 

och massabruk. Mycket av 
allt som hänt är säker okänt 
för den breda allmänheten. 
Han beskriver händelser 
kring bygget av kanalen och 
inte minst om alla fartyg och 
varv som fanns. Titeln på 
boken rymmer allt som 
hände under alla åren, arbete 

och välstånd. Vid kaffet fort-
satte samtalet om händel-
serna kring kanalen. Ordfö-
randen tackade Göran för allt 
vi fick veta och gav intres-
serade tips om att studera 
vidare.

Evert Magnusson

Göran Rigemo berättade om sin bok ”Vattnet som gav arbete och välstånd”.

SPF Seniorerna Melleruds-
bygden höll sitt månadsmöte 
den 13 november i Templar-
gården. Ordförande Stig 
Larsson inledde mötet och 
hälsade välkommen till om-
kring 90 deltagare och rik-
tade sig särskilt till de många 
nya medlemmar som till-

kommit i föreningen. Den 
stora tillströmningen av 
medlemmar har bland annat 
sin förklaring i att vi deltog i 
Mellerudsmässan den 20-21 
oktober, där ett stort antal 
personer anmälde sitt in-
tresse för att komma med i 
föreningen.

Kent Ove ”Mille” Melin från Vänersborg stod för mötets underhållning. 
Arkivbild.

Stig välkomnade också 
dagens underhållare Kent 
Ove ”Mille” Melin från Vä-
nersborg. ”Mille” var myck-
et välsjungande och fram-
förde, till lyssnarnas stora 
förtjusning, välkända sånger 
till eget gitarrackompanje-
mang och ledde dessutom 
allsång. Han fick ett mycket 
gott gensvar av publiken, 
som han upprepade gånger 
gav stort beröm för sättet att 
livfullt delta i sångerna med 
gott humör.

Stämningen i salongen var 
mycket hög och sångerna 
blandades med en och annan 
god historia, berättade av 
Sven Johansson, Håverud 
och ”Mille” själv.

Efter kaffe och sedvanligt 
god smörgås – en stor eloge 
till kaffekommittén – vidtog 
i vanlig ordning lotteriet med 
stort antal vinster.

Som avslutning på det 
mycket trevliga månadsmö-
tet påminde ordförande Stig 
om kommande helgs teater-
resa till Säffle och även vår 
traditionella jullunch den 11 
december.

Stig bad medlemmarna 
tänka på vikten av, att nu 
under den mörka årstiden, 
använda reflexer så att vi 
verkligen syns när vi rör oss 
ute på vägar och gator.

Ordföranden tackade till 
sist dagens underhållare 
”Mille”, som vi gärna ser 
som gäst igen, samt alla med-
lemmar som deltagit i mötet.

Rose-Marie Jonasson

FÖRENINGSREFERAT
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SPORTFem vintercyklister 
fick dubbade däck

Fem vintercyklister i Mellerud. Från vänster: Anders Emanuelsson, Christina Svensson Callh, Daniel Olsson, 
Lena Francke och Patrik Albinsson. Till höger syns Patrik Tellander, förråd- och renhållningschef i Melleruds 
kommun, som håller i projektet.

I torsdags kväll samlades 
årets deltagare i projektet 
”Vintercyklist” i kom-
munförrådet för att få sina 
vinterdäck monterade.
Melleruds kommun och Väs-
tra Götalandsregionen går 
ihop i projektet ”Vintercyk-
list” med syftet att öka ande-
len cyklister som använder 
cykeln som transportmedel 
även under vinterhalvåret, 
istället för att övergå till bil 
eller kollektivtrafik.

– Vi tar även in information 
om vägarnas skick på vin-
tern, deltagarna får fylla i 
frågor på nätet, berättar Pat-
rik Tellander, kommunens 
representant i projektet.

Har ni gjort några åtgär-
der med anledning av förra 
årets enkätsvar?

– Vi har förändrat gruset på 
kommunala vägar och prio-
riterat om vilken tid plog-
ningen sker, svarar Tellander.

I år hade fem personer 
ansökt om att delta. Dessa får 
nya vinterdäck monterade 
helt kostnadsfritt och en 
snabb genomgång av cykeln. 

De får även en reflexväst.
Daniel Olsson från Dalskog 
brukar cykla när väglaget 
tillåter.

– Vinterdäck är helt nytt för 
mig och jag hoppas kunna 
cykla mer nu, säger han.

Christina Svensson Callh 
cyklar i stort sett dagligen till 
jobbet på Melleruds Nyheter.

– Jag har aldrig cyklat med 
vinterdäck tidigare, men nu 
kommer jag nog att cykla 
ännu mer, konstaterar hon.

Positivt överraskad
Patrik Albinsson är med i 
projektet för andra gången.

– Jag var positivt överras-
kad. Det fungerade jättebra  
med vinterdäck, det var inte 
det minsta halkigt. Fast det 
var ju inte särskilt mycket 
snö heller. Jag cyklar till och 
från jobbet och även i jobbet, 
säger Patrik som är boende-
stödjare.

För Lena Francke är det 
premiär med projektet. Hon 
har nyligen köpt sig en elcy-
kel.

– Jag jobbar på kommun-

kontoret i Mellerud och 
tänkte låta bilen stå i vinter. 
Jag har inte cyklat på många 
år och det ska bli skönt med 
frisk luft eftersom man sitter 
inomhus varje dag på jobbet, 
säger Lena.

En van cyklist är Anders 
Emanuelsson från Dalskog. 
Han har vinterdäck på en an-
nan cykel än den har tagit 
med sig denna kvällen.

– Det är första gången jag 
är med i projektet, jag sökte 
i fjol men kom inte med. Jag 
cyklar till jobbet i snitt tre till 
fyra gånger i veckan, förkla-
rar Anders.

På sin racercykel deltog 
han i Gotland Runt i septem-
ber, 46 mils cykling på tre 
dagar...

– Jag var lite trött på att 
cykla de sista milen, avslöjar 
han.

– Men cykling är skonsam 
träning jämfört med löpning 
även om det kräver mer tid, 
understryker Anders.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls IF – bästa 
judoklubb i distriktet

Kroppefjälls IF:s glada killar och tjejer efter att de fått motta den stora vandringspokalen efter cupsegern. 
Foto: Privat.

JUDO 
Vid sista deltävlingen 
av BohusDal-cupen som 
genomfördes i söndags 
i Hunnebostrand hade 
Kroppefjälls IF redan efter 
tre deltävlingar en liten 
ledning med 15 poäng före 
Färgelanda Judoklubb.
Alla deltagare i KIF var tag-
gade och väl medvetna om 
vad som krävdes för att ta 
hem cupen, det var även Fär-
gelanda som hade samlat fem 
fler startande än vad Kroppe-
fjäll hade. Så det fanns en 

viss osäkerhet för att det inte 
skulle gå vägen.

När U9 startade så inledde 
Färgelanda med att vinna 
många matcher och det bör-
jade sprida sig en viss oro 
bland killarna och tjejerna. 
Men de samlade ihop sig och 
när U9 summerades hade 
Kroppefjäll drygat ut sin led-
ning med ytterligare fem 
poäng, det vill säga fem 
matchvinster mer än Färge-
landa. 

Sedan över till U11, där 
Kroppefjäll dominerade och 
tog hela 24 matchvinster mot 

Färgelandas nio. Sedan blev 
U13 en ren defilering och 
Kroppefjäll vann med hela 
122 matchvinster totalt mot 
85 för Färgelanda. 

Resultat i cupen  
efter fyra tävlingar:
Kroppefjäll  122
Färgelanda  85
Stenungssund  59
Gullmaren  43
Uddevalla  34
Korpehola  28
Hunnebo  12

Individuella resultat:
U 9:
Guld:
Tilde Cedervall
Hohammed Kattan
Elliot Larsson
Silver:
Havanna Andersson
Max Rydberg
Farouk Jahm
Brons:
Jesper Alm

U 11:
Guld:
Tilde Cedervall
Max Nykvist
Pelle Larsson
Randa Kattan
Farouk Jahm
Silver:
Mohammed Kattan
Raoul Ghanoum
Brons:
Havanna Andersson
Sakhr Alhada
Max Rydberg

Jesper Alm
Elliot Larsson
Ahmed Ibrahim
U 13:
Guld:
Raoul Ghanoum
Silver:
Johan Skogen
Ahmed Ibrahim
Brons:
Sakhr Alhada
Randa Kattan
Selma Larsson

RESULTAT KIF:

Olovlig körning
21/11 stoppades en bil med släp på Lands-
vägsgatan i Mellerud. Föraren hade inte be-
hörighet att köra denna kombination.

Många stölder
Helgen 24-25/11 var det inbrott på Hunne-
byns sopstation. Elektronik stals. 4-25/11 
försök till inbrott i fritidshus i Stränge, Ör. 
Ägaren upptäckte en snöstake med ett vitt 
kraftigt band bundet i rikting mot huset. Man 
förmodar en markering och polisen uppma-
nar till uppmärksamhet på liknande små 
förändringar i omgivningen. 

Olyckor med fordon
21/11 fick en personbil på Holmsgatan i Mel-
lerud möte med en annan personbil och blev 
bländad. Föraren körde av vägen och kolli-
derade med en lyktstolpe.
25/11 kolliderade en personbil med ett rådjur 

i Liane, Dalskog. Personbil och älg kollide-
rade  på E 45 söder om Köpmannebro. Älgen 
avvek skadad från platsen.

Trick med växelpengar
Tricket med växelpengar, då en man och en 
kvinna kommer in i butiken och vill betala 
med en tusenlapp, fortsätter. 22/11 blev Röda 
Korsets butik på Storgatan utsatt.

Bortsprungna hundar
24/11 sprang en tysk svart jaktterrier bort i 
Sällsäter, Dals Rostock. Hunden lystrar till 
namnet Gun och har gula tecken i pälsen. 
26/11 sprang en svart rottweiler vid namn 
Rommel bort på Brudfjällsvägen i Håverud.

Skadegörelse
24-25/11, skadegörelse på bil på Allégatan i 
Mellerud. En ruta blev krossad, bilen fick 
bucklor och cerise färg målat på ett däck.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 
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Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 30 november kl. 20.00
Melleruds IBK - IBK Kungälv

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

Fastighetsvisning 
Jordbruksfastighet

Visning: Lördag 1 december kl. 11.00-12.00

Bolstad Åker 1 Drågarna  
Mellerud
Areal enligt skogsbruksplan 
32,4 ha varav 14,2 skog 
och 17 ha åker.

Byggnader i dåligt skick.

Öppet anbud med fri 
prövningsrätt

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 1/12 kl. 13.00-14.00Visning: Torsdag 29/11 kl. 17.00-17.45

Nyinkommet!

Mellerud / Fagerlid / Vegagatan 53 
Populär bostadsrätt med uteplats, parkeringsplats och förråd.  
3 rok, boarea: 81 kvm. Månadsavg.: 4 300:- inkl värme, VA och 
kabeltv. Pris: 680 000:-

Mellerud / Fagerlid / Torsgatan 11
I ett barnvänligt område ligger detta moderna enplanshus med 
källare. Med gångavstånd till närbutik och skola. 5 rok. Boyta: 135 
kvm. Tomtareal: 931 kvm. Pris: 2 675 000:-

Mellerud / Centralt / Mellerudsgatan 22
Med ett centralt lugnt läge på en hörntomt ligger denna renove-
rade villa med isolerat garage på ca 45 kvm. 4 rok. Boyta: 110 kvm. 
Tomtareal: 815 kvm. Pris: 1 650 000:-

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Mellerud / Dals-Rostock / Skiffervägen 4
1½-plansvilla högt belägen med viss renoveringsbehov. 5 rok.  
Boyta: 130 kvm. Tomtareal: 1 978 kvm. Pris: 590 000:-

Visning: Torsdag 6/12 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

VI FLYTTAR TILL NYA LOKALER! 
Onsdag 5/12 öppnar vi upp vårt nya kontor på 

Landsvägsgatan 48, Mellerud. 
Detta vill vi givetvis fira, så vi hälsar er varmt välkomna till  

öppethus kl. 11.00-15.00 för att träffa oss i våra nya trevliga lokaler! 

Kontoret kommer att vara stängt måndag 3/12 och tisdag 4/12, 
men självklart når ni oss som vanligt via telefon och mail. 

Christian 070- 774 42 02 
christian.johansson@fastighetsbyran.se 

Olle 070- 828 14 00 
olle.nellbro@fastighetsbyran.se

FASTIGHETSMARKNADEN

Pengaregn över lokala föreningar

SÅ MYCKET FICK DIN FÖRENING
BMK Stinget – 1.049 kr
Brålanda IF- 7.599 kr
Bäckefors IF – 8.152 kr
Dals Södra Förening FFI – 1.455 kr
Fengersfors IK – 11.377 kr
Frändefors IF – 38.418 kr
Gestad SK – 2.014 kr
Håfreströms IF – 5.468 kr
Kroppefjälls IF – 2.948 kr

Mellerud Club Calcio – 1.196 kr
Melleruds GK – 1.878 kr
Mellerud IBK – 2.161 kr
Melleruds IF – 57.013 kr
Melleruds RK – 2.423 kr
OK Kroppefjäll – 2.256 kr
SK Granan – 2.299 kr
Tösse IF – 7.947 kr
Åsebro IF – 10.214 kr

Ny förlust för Giants
INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants höll 
nere siffrorna i bortamatchen 
mot Hindås IBK men föll 

SLUTRESULTAT
Hindås IBK 

– Melleruds IBK 

6-3 (3-1, 1-1, 2-1)

ändå med 6-3 på bortaplan. 
Jumbon Mellerud låg under 
med 1-3 efter den första pe-
rioden men jämnade ut spelet 
i den andra perioden som 
slutade lika, 1-1. Inför tredje 
skiljde det bara två bollar 
mellan lagen, men det var 
Hindås som höll ifrån ett 
kämpade MIBK, som fick se 

sig besegrade för åttonde 
gången denna säsongen. 
Men ny chans kommer redan 
på fredag då Kungälvs IBK 
gästar Rådahallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Svenska Spels initiativ 
Gräsroten delar varje år ut 
50 miljoner till ungdomsi-
drotten och nu har det 
varit utdelning. 150 000 
kronor delades ut till våra 
lokala förening och deras 
barn och ungdomsverk-
samhet.

Mycket pengar har delats ut, 
i Sverige är det fotbollsför-
eningen Hammarby IF som 
fått mest pengar, nästan 1,6 
miljoner kronor. I Västra 
Götaland är det fotbollsför-
eningen IFK Göteborg som 
dragit in mest, knappt en 
miljon kronor. I Dalsland är 

Melleruds IF i topp, på 
57 013 kronor, som går till 
föreningens barn och ung-
domsverksamhet.

– Det är jätteviktigt för 
föreningen att få sådana här 
pengar. Vi är väldigt glada att 
vi håller oss på denna nivån, 
det är en viktig inkomstkälla 
för verksamheten. Det är 
värdefullt och roligt att 
Svenska Spel gör detta, nå-
got de andra spelbolagen 

också borde tänkt mer på, att 
ge tillbaka till föreningarna, 
sade Melleruds IF:s ordfö-
rande Christer Andersson.

Pengarna som Svenska 
Spel delar ut är öronmärkta 
för barn och ungdomsidrott.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Edwin storspelade i mål
HANDBOLL 
Killarna i P12/13-laget sam-
lades i söndags för att resa till 
Kungälv och spela handboll.
Det var en jämn match i 
några minuter, sedan var de 
rosa/svarta ofina nog att dra 
ifrån och vinna med hela 23-
14. 

Hela laget gjorde en fan-
tastisk insats, men en stjärna 
som glimmade lite extra var 
Edwin Johansson i mål. Vid 
ett anfall gjorde han en trip-
pelräddning och räddade 
även returerna som uppstod.

Petra Gull, ledare
Halvlek i Kungälv och killarna får instruktioner av Johan Eriksson och 
Weronica Rundberg.

Adventspel med rekord
FRIIDROTT 
Utby IK arrangerade i Idrot-
tens Hus Göteborgs Advent-
spel, vilket också blev sä-

songens inomhusdebut för 
några av friidrottarna från 
Håfreströms IF. 

Bland resultaten kan näm-
nas att Vahid Hassanis 5,77 i 

F.v:Vahid Hassani, Kim Rodén, Shirin Husseini, Minna Geerts, Rohullah 
Qasemi och Yassir Mosavi. Foto: Privat.

Ungdomsidrotten i vårt område har av Svenska Spels initiativ Gräsroten 
fått 150.000 kronor fördelat på 18 föreningar. Pengar är öronmärkta för 
föreningarnas barn och ungdomsarbete. Foto: Tobias Coster/Arkivbild.

längd innebar inte bara en 
förstaplats i tävlingen, utan 
också ett nytt klubbrekord 
inomhus för seniorer.

Resultat: M 60 m heat 2: 
6) Rohullah Qasemi 8,25, 7) 
Yassir Mosavi 8,32, heat 3: 
3) Vahid Hassani 7,71, final: 
5) Vahid Hassani 7,72.M 
längd: 1) Vahid Hassani 5,77, 
5) Rohullah Qasemi 5,15, 7) 
Yassir Mosavi 4,58. K 60 m 
heat 2: 5) Kim Rodén 8,92
K 200 m: 8) Minna Geerts 
29,02, 12) Kim Rodén 30,24, 
13) Shirin Husseini 30,96, K 
längd: 4) Kim Rodén 4,42.

HIF

MHK kammade noll

SLUTRESULTAT
Café Lillan HF –
Melleruds HK

13-11

HANDBOLL 
Melleruds handbollsdamer 
åkte i helgen till Göteborg för 
att möta Café Lillan i en 

match som blev betydligt 
tuffare än vad man tänkt sig, 
både spelmässigt och fysiskt.

– Det var farligt för tjejer-
na, domaren tillät alldeles för 
mycket, berättade Melleruds 
tränaren Johan Eriksson efter 
matchen som slutade med 
förlust 13-11.

MHK kämpade tappert, 
men en vägg i form av hem-

malagets målvakt, satte 
stopp för damernas väg mot 
seger.

– Vi gjorde en toppen 
match trots förlusten, det 
känns som att vi gjorde allt 
rätt men inte hade turen med 
oss, berättade Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Roy Andersson Bilbolaget expanderar. 
Nu söker vi

RESERVDELSMAN/KVINNA  
till vår anläggning i Mellerud 
Arbetet innebär att lösa kunders problem och reserv-
delsbehov. Du säkerställer att verkstad och bilförsälj-
ning får tillgång till rätt tillbehör och reservdelar så att 
våra mekaniker kan vara effektiva och skapa förutsätt-
ningar för en hög kundnöjdhet.
Dator och telefon är dina främsta arbetsverktyg.
Både manliga och kvinnliga sökande är välkomna.

Din profil
Du är en person som är självgående och har ansvars-
känsla samt har en förmåga att fatta egna beslut. 
Du har god samarbetsförmåga samt är flexibel och 
stresstålig då arbetstempot periodvis kan vara väldigt 
högt. Dessutom är du lugn, stabil och serviceinriktad 
med kundfokus.
B-körkort är ett krav.
Är du intresserad kontakta:
Fredrik Johansson på 0530-444 43.
Eller sänd din ansökan senast: 2018-12-16 till  
fredrik.johansson@roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget expanderar. 
Nu söker vi ytterligare en

SERVICERÅDGIVARE  
till vår anläggning i Mellerud 
Som Servicerådgivare har du kontakt med verksta-
dens kunder genom hela processen samt ger stöd 
och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge 
kunden ett professionellt bemötande samt säkerställa 
att önskemålen uppfylls.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in kunder, 
ta emot samt lämna ut bilar. Dator och telefon är dina 
främsta arbetsverktyg. 
Både manliga och kvinnliga sökande är välkomna. 

Din profil
Du är en social person som är självgående och har an-
svarskänsla samt har en förmåga att fatta egna beslut.
Du har god samarbetsförmåga samt är flexibel och 
stresstålig då arbetstempot periodvis kan vara högt.
Dessutom är du lugn, stabil och serviceinriktad med 
stort kundfokus.
B-körkort är ett krav.
Är du intresserad kontakta:
Johan Magnusson på 0530-444 45
Eller sänd din ansökan senast: 2018-12-16 till  
johan.magnusson@roybil.se

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
Martin

073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

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

Vi söker
Mekaniker
Tillträde omgående
För mer information kontakta Magnus Isaksson 
magnus.isaksson@varmdal.com
Tel. 073-460 96 29

    

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!

LEDIGA PLATSER

Seger x 2 
för FCM

FUTSAL 
Efter två förluster kunde FC 
Mellerud i helgen resa sig 
och ta två fina segrar i Råda-
hallen.

Två matcher på två dagar 
hade kunnat sätta sina spår i 
orken, men inte denna helg. 
FCM tog emot Skärhamns 
IK på lördagen och vann den 
matchen med 3-1 efter 0-0 i 
paus.

På söndagen höll Mellerud 
fortsatt ett kompakt försvar 
när FC Komarken var på 
besök och släppte även då 
bara en boll bakom sig. Där-
emot gjorde man fyra framåt 
och tack vare sina sex poäng 
i helgen, så klättrar man i en 
fortsatt jämn tabell, till pla-
cering fyra.

Leder serien gör Kungs-
hamns IF Sotenäs på nio 
poäng, tre poäng före Mel-
lerud och på lördag möts 
dessa båda lag i Rådahallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
FC Mellerud 

– Skärhamns IK
3-1 (0-0)

Div. 1 Nv. Götaland

SLUTRESULTAT
FC Mellerud 

– FC Komarken
4-1 (2-1)

Div. 1 Nv. Götaland

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

5/12 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTTPauline fyra i VM

Pauline Strandberg tog flera fina 
placeringar i VM i Tjeckien.

DANS 
Det blev en fjärdeplats till 
Pauline Strandberg när VM, 
WADF World Champion-
ship 2018, med över 3 000 
dansare från över  20 länder 
avgjordes 16-24 november i 
Liberec, Tjeckien.

Pauline representerade 
Sverige och kom på en he-
dersam fjärde plats i Tango 
solo, och knep fyra femte-
platser i Vals, Wienervals, 
Quickstep och Slowfox. 

I latindanserna tog hon sig 
till semifinal i den hårda kon-
kurrensen. 

Resultat: 4. Tango, 5. 
Vals, 5. Wienervals, 5. 

Quickstep , 5. Slowfox, 7. 
Samba, 8. Paso doble, 8. 
Rumba, 12. Jive, 12. Cha 
cha, 18. Salsa, 19. Meren-
gue , 21. Bachata.
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

BILSERVICE

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

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

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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

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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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

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

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se
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VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag
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Melodikrysset v.48 - 1 december

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. 48 – 1 december

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Go'kväll
10.55 Byggänget
11.10 PK-mannen
11.25 Statsministrarna
12.25 Det sitter i väggarna
13.25 The Graham Norton show
14.20 Matiné: Fallet Martha Ivers
16.15 Strömsö, Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 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 Tänk till - Ordet är mitt
23.20 Rapport
23.25 Onda aningar
00.25 Familjen Hammarström
01.25 Det sitter i väggarna
02.25 Hemma igen
03.10 Cleo
04.45 Sverige idag

08.30 Naturens hemligheter
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Pensionärsvloggen
16.45 Poddilainen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Förväxlingen
19.30 Den goda viljan
20.40 Ambassadörens fru
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Berlin - under samma 
 himmel
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Plus
00.35 Konsten att fånga en dröm
01.05 Jakttid
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Det hemliga fjället
17.10 Studio natur
17.40 Ditt förutbestämda liv
18.25 Metropoler bakom kulisserna
19.25 Iran inifrån
20.10 Sam Neill i kapten Cooks spår
21.00 När däggdjuren föddes
21.55 Tack för regnet
22.55 Amerikas vilda djurvärld
23.45 Motståndskraftiga städer

20.00 Den goda viljan 
 - syntolkat
21.10 Familjen Hammarström 
 - syntolkat
21.30 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat
22.00 En familjehistoria 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Liv med autism 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Falsk identitet
00.00 Svenska dialektmysterier
00.30 Korrespondenterna
01.00 Andra åket - syntolkat
01.30 Nattsändningar

05.00 American dad
05.20 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Max Payne
23.05 Simpsons
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.05 Scrubs
03.00 2 1/2 män
03.25 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 Badhotellet
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Tina på besök
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, 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 Badhotellet

06.00 Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Go'kväll
10.55 Strömsö
11.25 År 1 miljon - berättelsen 
 om din framtid
11.55 Familjen Hammarström
12.15 Andra åket
12.45 Uppdrag granskning
13.45 Sverige!
14.15 Livet på Dramaten
14.45 En familjehistoria
15.15 Första dejten
16.15 Under klubban
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 Mitt i naturen
21.00 Superungar, Opinion live
22.45 Stacey Dooley: Det ryska 
 kvinnohatet
23.45 Rapport, Vår tid är nu
00.50 Statsministrarna
01.50 Hemma igen
02.35 Livet på Dramaten
03.05 En familjehistoria
03.35 Cleo
04.45 Sverige idag

08.30 Tolv ting om Finland
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.15 Konsten att fånga en dröm
16.45 Vloggarna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00 Ett jävla paradis
20.50 Turkkiosken
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Patria
00.00 Min sanning
01.00 Naturens hemligheter
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Motståndskraftiga 
 städer
17.25 Metropoler bakom 
 kulisserna
18.25 Mäktiga miljöer
19.15 Världens natur
20.05 Lise Meitner och atombomben
21.00 Studio natur
21.30 Amerikas vilda djurvärld
22.20 Amerikas förlorade djur
23.20 Tack för regnet

20.00 Vigselringen
20.15 Ridsport
21.30 Familjen Hammarström 
 - syntolkat
21.50 Mitt i naturen - syntolkat
22.50 År 1 miljon - berättelsen 
 om din framtid
23.20 Matmagasinet, Studio Sápmi
00.20 Poddilainen
00.50 Vår tid är nu 
 - teckenspråkstolkat
01.50 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
02.50 Nattsändningar

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 Grimsby
22.45 Simpsons
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.50 Scrubs
02.45 2 1/2 män
03.10 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Badhotellet
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Tina på besök
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, Väder
23.00 CSI
00.00 Law & order
00.55	 Hawaii	five-0
01.50 Unga män och extrem 
 fåfänga
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Badhotellet

06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongstart: Cleo
09.40 Cleo
10.10 Go'kväll
10.55 Dom kallar oss artister: 
11.00 I rovdjurens spår
12.00 Längdskidor: Världscupen
13.40 Trähusstaden Levanger
13.50 Det sitter i väggarna
14.50 Opinion live
15.35 Vem vet mest?
16.20 Enkel resa till Korfu
17.10 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Släng dig i brunnen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Rapport
23.20 The Graham Norton show
00.10 Första dejten
01.10 Andra åket
01.40 Alla hästar hemma
02.10 Dox: Over the limit
03.25 Cleo
04.40 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 Kulissmålaren från Modena
20.55 Typer
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Jakten
23.40 Berlin - under samma 
 himmel
00.30 Docstop: B-boy i 
 Helsingfors
01.00 Naturens hemligheter
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Isländska möten
17.55 När däggdjuren föddes
18.50 Jakten på Norge
19.40 Konsten att leva med 
 döden
20.10 Valen och plastpåsarna
21.00 Det vilda Kanada
21.55 Nationalskattens 
 hemligheter
22.35 Ditt förutbestämda liv
23.20 Monsunen

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Det sitter i väggarna 
 - syntolkat
22.00 Stacey Dooley
23.00 Engelska Antikrundan
23.30 Uppdrag granskning
00.30 Alla hästar hemma 
 - syntolkat
01.00 En familjehistoria 
 - teckenspråkstolkat
01.30 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Badhotellet
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.50 Tina på besök
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
22.15 Väder
22.25	 Idol	2018	–	resultatshow
22.45 Idol extra
23.10 Mud
01.55 A mighty heart
04.05 Bygglov

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master USA
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 Solomon Kane
00.05 Swedish dicks
01.10 Simpsons
02.10 Family guy
03.00 American dad
03.50 Nattsändningar

06.10 Opinion live
06.55 Uppdrag granskning
07.55 År 1 miljon - berättelsen 
 om din framtid
08.25 Familjen Hammarström
08.45 Julkalendern: Storm på 
 Lugna gatan
09.00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09.15 I rovdjurens spår
10.15 Vinterstudion
10.30 Längdskidor: Världscupen
14.00 På spåret
15.00 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
17.00 Andra åket
17.30 14 förskolebarn på skidtur
17.35 Jul på Centralen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.15 Sverige!
18.45 Julkalendern
19.00 Svenska tv-historier: Pippi
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 En man som heter Ove
21.20 Vanity Fair
22.10 Rapport
22.15 Lördagsbio: Osage County
00.10 Film: Dallas buyers club
02.05 Självmordssekten
02.50 Nattsändningar

08.00 Vloggarna
08.30 Plus
09.00 Förväxlingen
11.30 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
13.30 Engelska Antikrundan
14.00 Vetenskapens värld
15.00 Ett jävla paradis
15.50 Sverige idagi
16.15 Övergivna rum
16.35 Skånska hjortdjur
16.40 Världens natur: Det vilda 
 Nya Zeeland
17.35 Svenska dialektmysterier
18.05 Pensionärsvloggen
18.35 Studio Sápmi
19.05 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
20.10 Kulturstudion
20.15	 Debussy	100
21.35 Kulturstudion
21.40 Nordiska rådets prisgala
23.00 Korrespondenterna
23.30 Ambassadörens fru
23.50 Poddilainen
00.20 Nya perspektiv
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Det hemliga fjället
15.10 Isländska möten
15.35 Monsunen
16.25 Nationalskattens 
 hemligheter
17.10 Det vilda Kanada
18.00 Sam Neill i kapten Cooks spår
18.50 Studio natur
19.20 När däggdjuren föddes
20.15 Flykten till vildmarken
21.00 Vargar på vandring
21.45 Hitler vs Churchill
22.30 Dokument utifrån
23.30 Lise Meitner och atom-
 bomben

20.00 Gift vid första ögonkastet
21.05 The Graham Norton show
21.55 Släng dig i brunnen
22.25 Skavlan
23.25 Familjen Hammarström 
 - syntolkat
00.25 I rovdjurens spår - syntolkat
01.25 Vår tid är nu - syntolkat
02.25 Den goda viljan - syntolkat

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela England bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2018
13.00	 Idol	2018	–	resultatshow
13.30 Biggest loser VIP
14.30 Ishockey: Linköping
	 –Malmö
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
21.35 Livet efter dig
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Livet efter dig, forts
00.05 Mandela: Vägen till frihet
03.05 Stargate: The Ark of truth

05.05 Brooklyn nine 
 nine
05.30 Våra värsta år
06.00 Nitro circus crazy 
 train
06.50 Frasier
07.40 Superstore
08.30 Amazing race
09.35 Community
10.00 Fresh off the boat
11.00 Chevaleresk
11.30 Ink master USA
12.30 NCIS: Los Angeles
15.25 Last man on earth
16.25 Cops
17.20 Divergent
20.00 Lethal weapon
21.00 Hulk
23.50 Reclaim
01.50 Arena
03.35 Family guy
04.25 American dad
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.55 Statsministrarna
06.55 Sverige!
07.25 Livet på Dramaten
07.55 Enkel resa till Korfu
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.15 En familjehistoria
09.45 Vinterstudion
10.15 Längdskidor: Världscupen
12.45 Skidskytte: Världscupen
15.50 Vinterstudion
16.10 Skavlan
17.10 Svenska tv-historier: Pippi
17.40 Jul på Centralen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern: Storm på Lugna gatan
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Andra åket
20.30 Alla hästar hemma
21.00 Onda aningar
22.00 År 1 miljon - berättelsen om din framtid
22.30 Jonestown: Självmordssekten
23.15 Rapport
23.20 Scott & Bailey
00.10 Stacey Dooley
01.00 Nattsändningar

08.05 Pensionärsvloggen
08.35 Svenska dialektmysterier
09.05 Kulissmålaren från Modena
10.00 Gudstjänst, 11.00 Ridsport
12.30 Min sanning
13.30 Den goda viljan, Vinterliv
14.45 Sverige idag
14.55 Ridsport: Sweden International 
 Horse Show
16.15 Rapport
16.20 Sverige idag på meänkieli
16.30 Docstop: B-boy i Helsingfors
17.00 ¡Habla ya!, Gordon & Penny
17.13	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.25 El internado
18.00 Konsten att fånga en dröm
18.30 Vloggarna
19.00 Världens natur: Asiens gröna öar
19.50 Djurens märkliga beteenden
20.00 Min sanning
21.00 Aktuellt, Agenda
22.00 Dokument utifrån: Lehman
 Brothers - en lektion i girighet
22.55 Gudstjänst
23.55 Ett jävla paradis
00.45 Eleanor Roosevelt - rebellen i 
 Vita huset
01.40 Tolv ting om Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Studio natur
15.30 Valen och plastpåsarna
16.20 Jakten på Norge
17.10 Sam Neill i kapten Cooks spår
17.55 Dox: Over the limit
19.10 Metropoler bakom kulisserna
20.10 Vilda västerns natur
21.00 Iran inifrån
21.45 Flykten till vildmarken
22.30 Tack för regnet
23.30 Ditt förutbestämda liv
00.15 Motståndskraftiga städer

20.00 Ridsport: Sweden International 
 Horse Show
20.45 Familjen Hammarström - syntolkat
21.05 Andra åket - syntolkat
21.35 Alla hästar hemma
22.05 Första dejten - syntolkat
23.05 Det sitter i väggarna - syntolkat
00.05 I rovdjurens spår - syntolkat
01.05 Kolla myten - syntolkat
01.15 Familjen Hammarström 
 - teckenspråkstolkat
02.15 Min sanning - teckenspråkstolkat

05.05 Veterinärerna
06.00 Escape to the Chateau
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.00 Bonde söker fru
14.00 Bytt är bytt
14.55 Parlamentet
15.55 Hela Sverige bakar
16.55 Tillsammans med Strömstedts
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 Beck: Den tunna isen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Den tunna isen, forts
23.15 Sthlm rekviem
00.10 Gråzon
01.10 Brottsjournalen
02.10 Le week-end
04.10 Badhotellet

05.10 Frasier
06.00 Amazing race
06.50 Frasier
07.40 Community
08.00 Last man on earth
09.00 Nitro circus crazy train
10.00 Cops
11.00 Simpsons
12.00 Son of Zorn
13.00 99 nya saker med Erik & Mackan
14.00 NCIS: Los Angeles
15.45 Simpsons
16.20 Hulk
19.00 Ink master USA
20.00 Fresh off the boat
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Swedish dicks
23.00 American dad
00.00	 X-files
01.00 Fresh off the boat
02.00 Superstore
02.55 American dad
04.05 Battle creek
04.50 Community

05.00 Matmagasinet
05.30 Landet runt
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport, Morgonstudion
09.10 Cleo
10.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.25 Landet runt, Sverige!
11.25 Sportspegeln
11.55 Det sitter i väggarna
12.55 Skavlan
13.55 Andra åket
14.25 Matiné: Picassos äventyr
16.15 Kari-Anne
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern
19.00 Fråga doktorn
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu, Första dejten
22.00 Familjen Hammarström
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Kill	your	darlings
00.45 Kari-Anne, Sverige!
01.45 Hemma igen
02.30 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.13	 Kortfilmsklubben	-	spanska
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 Mat med Mosley
18.50 Det stora kriget - svenska öden
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 Hitlers olympiska spel
23.40 Agenda
00.25 Vloggarna
00.55 Mat med Mosley
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.10 Motståndskraftiga städer
17.35 Valen och plastpåsarna
18.20 När däggdjuren föddes
19.10 Det vilda Kanada
20.05 Att dyka under isberget
21.00 Seriestart: Världens natur: Asiens 
 gröna öar
21.50 Isländska möten
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
22.50 Kolsvart - syntolkat
23.05 Superungar - syntolkat
00.05 Liv med autism - syntolkat
00.35 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.05 Agenda - teckenspråkstolkat
01.50 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
02.55 På spåret - syntolkat

05.15 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 Badhotellet
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Jul med Ernst
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kalla fakta
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 Svenska fall för FBI
01.55	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Badhotellet

05.10 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Man with a plan
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
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
03.10 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion, Cleo
10.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.25 Kari-Anne, 10.55 PK-mannen
11.10 Liv med autism
11.40 Byggänget, Fråga doktorn
12.25 Familjen Hammarström
13.25 Vår tid är nu
14.25 Matiné: Gula kliniken
16.15 Matmagasinet
16.45 Säsongstart: Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern
19.00 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Seriestart: 36 dagar på gatan
21.30 Seriestart: Trettioåriga kriget: 
 Sveriges skräckvälde i Europa
22.20 Dox
23.55 Rapport, Vanity Fair
00.50 Jonestown: Självmordssekten
01.35 Hemma igen
02.20 Cleo, 03.20Andra åket
03.50 Vägen till Fredspriset

08.30 Naturens hemligheter
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Vinterliv
17.05 Det stora kriget - svenska öden
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: CHL
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nya perspektiv
23.15	 Kortfilmsklubben	-	franska
23.40 Kulissmålaren från Modena
00.35 Svenska dialektmysterier
01.05 Pensionärsvloggen
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Flykten till vildmarken
17.45 Iran inifrån
18.30 Vargar på vandring
19.15 Konsten att leva med döden
19.45 Studio natur
20.15 Hitler vs Churchill
21.00 Dokument utifrån: Lehman 
 Brothers - en lektion i girighet
22.25 Nationalskattens hemligheter
23.10 Valen och plastpåsarna
23.55 Lise Meitner och atombomben

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.00 36 dagar på gatan - teckenspråks-
 tolkat
21.30 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
22.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
23.30 Första dejten - teckenspråkstolkat
00.30 Superungar - teckenspråkstolkat
01.30 Min sanning - teckenspråkstolkat
02.30 Jakttid

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Badhotellet
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Jul med Ernst
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 Svenska fall för FBI
01.55	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Bygglov
04.50 Badhotellet

05.10 Våra värsta år
06.00 Man with a plan
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Man with a plan
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 The Bourne identity
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.10 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 

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

Pris: 500 000  kr

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

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 900 000:-

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!
Boka visning!

NYTT PRIS!

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 5
Nybyggt trevlig enplansvilla för fritid. 4 rok, varav 3 
sovrum, 80 kvm. Tomt  1406 kvm. Öppen planlösning 
med kök och vardagsrum. Härligt läge vid populära 
Vita sannar vid Vänerns strand med sjöutsikt.

 Pris 2.980.000:-

NYBYGGT!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Mellerud

Kanonpriser!
    

Sammetsgardin 
med öljetter

1 pack 199:- 
75:-

/par

Finns även i rosa
Med reservation för slutförsäljning

Jacka Thermobyxa 

Varmfodrad 
barnstövel

150:-
/st

150:-
/st

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Mikaela 
och hennes  
glada 
medarbetare  
på Hemköp Torget!

Risgryns- 
gröt 

5:- /st
Felix, 500 g

Följ oss!

Nej till oppositionsråd 

Kommunfullmäktiges nya presidium för mandatperioden 2018 till 2022, Roland Björndahl (M) ordförande, 
Kristina Andersson ( C ) 1:e vice ordförande samt Thomas Hagman (S) 2:e vice ordförande.

Det blir inget oppositions-
råd i Mellerud. Skattesat-
sen förblir oförändrad, 
kommunen ökar sitt 
fastighetsinnehav och 
låneskulden per invånare 
kommer att stiga. Det är 
några av effekterna efter 
förra onsdagens kom-
munfullmäktigemöte i 
Tingshuset. 
Dock inleddes onsdagens 
förhandlingar med val av 
ordförande, vice ordförande 
samt andre vice ordförande 
för mandatperioden 2018 – 
2022.

Roland Björndahl (M) 
valdes till kommunfullmäk-
tiges ordförande för denna 
mandatperiod. Till förste 
vice ordförande valdes Kris-
tina Andersson ( C ) och 
Thomas Hagman (S) valdes 
som andre vice ordförande. 

I övrigt var det en diger 
föredragningslista som före-
låg, där såväl delårsrapporter 
med prognoser som faststäl-
lande av skattesats samt 
taxor och avgifter för kom-
munstyrelsens, byggnads-
nämndens, socialnämndens 
samt kultur- och utbildnings-

Tommy W Johansson (S) gjorde 
sitt sista kommunfullmäktige-
sammanträde i och med kvällens 
beslut om entledigande efter av-
sägelse.

nämndens verksamheter 
hade att fastställas liksom 
budget och investeringsbud-
get för 2019 samt plan för 
2020-2021. 

Prognos tre för 2018
Inför dessa beslut gjordes en 
presentation av årets sista 
prognos av ekonomichef 
Björn Lindqvist. Han pekade 
särskilt på avvikelserna i 
avstämningen av de finan-
siella målen där tre av fyra 
parametrar visar negativa 
siffror och därför har att sär-
skilt beslutas i kommunfull-
mäktige. 

De finansiella målen är; 
1.Investeringar ska finansie-
ras med egna medel. 2.Soli-
diteten inklusive ansvarsför-
bindelse ska vara positiv. 
3.Låneskulden för den skat-
tefinansierade verksamheten 
ska ej överstiga 10 tkr/invå-
nare samt 4.Reseultaten ska 
minst uppgå till två procent 
av intäkterna från skatter och 
bidrag. 

I budgeten för 2018 har 
med anledning av den höga 
budgeterade investeringsni-
vån beslutats om undantag 
för mål ett och tre. Det finns 
en stor obalans mellan resul-
tat och investeringsnivå vil-
ket innebär att låneskulden 
ökar kraftigt. Skulden beräk-
nas öka med 300 miljoner 
kronor mellan 2017 och 
planperiodens slut 2021. 

– Resultatbudgeten ligger 
nio miljoner sämre än budge-
terat 2018. Mellerud har be-
hov av bidrag från andra 
kommuner och staten. Osä-
kerheten kring regerings-
bildningen påverkar förut-
sättningarna, vi vet ej vad en 
kommande regering kommer 
att ge till offentlig sektor. 
Framför allt socialnämnden, 
men också utbildningsnämn-
den har haft mycket stora 
kostnader. En räntehöjning 
kommer allt närmare. Det 
finns all anledning att vara 
vaksam över budgeten 2019 
och planåren. Det är ingen 
stark budget som nu ligger 
för handen, många stora in-
vesteringar är på gång och 
alla måste lånefinansieras, 
framhöll bland annat Björn 
Lindqvist.

Debatt om budget...
Kommunens lån ligger idag 
på 141 miljoner kronor och 
kommer fram till 2022 att 
öka till 445 miljoner kronor 
om inget ändras, vilket inne-
bär per innevånare från 9,7 
till 34,5. Det måste då vara 
tillräckligt många kommun-
invånare för att återbetala 
skulden, med andra ord är det 
viktigt att invånarantalet i 
kommunen ökar och inte 
minskar. 

Ulf Rexefjord (SD) tog här 
till orda och yrkade på åter-
remiss av budgeten för 2019 
och verksamhetsplanen för 
2020 – 2021, med särskild 
hänsyn till, som han ut-
tryckte det; 

– Barn- och åldringsvård 
måste få kosta, jag anser att 
andra besparingar kan kom-
ma till. Han syftade då bland 
annat på socialnämnden, 
varvid Tommy W Johansson 
(S), som tidigare under kväl-
len också påpekat att det inte 
är lätt att förutse att fyra 
syskon helt plötsligt står utan 
vårdnadshavare, kontrade; 

– Äldreomsorgen är nog så 
viktig, men den är lättare att 
förutse, sade han och yrkade 
bifall till lagt förslag. Och så 
blev beslutet, budgeten för 
2019 gick igenom enligt för-
slag, varvid Ulf Rexefjord 
reserverade sig. 

...och investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 
2019 dock, samt planen för 
2020-2021 gick på återre-
miss. Här yrkade Morgan E. 
Andersson på återremiss 
med orden; 

– Investeringsbudgeten är 
ovanligt hög sett ur Melle-
ruds perspektiv, vi går också 
in i ett sämre kostnadsekono-
miskt läge. Återhållsamhet 
och kostnadsmedvetenhet är 
påkallad. Han pekade på 
byggnationen vid Ängenäs 
och investeringar inom gata-
park samt ny kommunentré. 
Tommy W Johansson var av 
annan åsikt; 

– Det krävs att man gör 
satsningar i en kommun, 
kommuner som växer inves-
terar. Han pekade också på 
kostnaden för flytt av vat-
tenledning och menade att 

här kommer pengarna till-
baka i form av VA-avgifter. 
– Eftersom jag fört fram 
förslaget yrkar jag också på 
bifall, avslutade han. 

Oppositionsråd-nej
Frågan om oppositionsråd 
eller ej föranledde en hel del 
debatt där det stundtals tag-
gade till ordentligt. Frågan 
handlade också om huruvida 
tillsättandet av förste och 
andre vice ordförande i kom-
munens styrelse och nämn-
der hade med detta att göra 
eller ej. Här citerades både 
tidningars ledarskribenter 
och facebookomröstningar. 

– Tack och lov, varken 
TTELA:s ledarskribent eller 
Facebook fattar besluten här 
ikväll, utan det gör vi, kom-
munfullmäktige, sade Mor-
gan E. Andersson varvid han 
yrkade bifall till att avslå 
motionen. Och så blev det, 
men först efter votering.

 Bland andra beslut som 
togs fanns förvärv av fastig-
heterna Källstorp 1:25 och 
Bråna 4:1 i Melleruds kom-
mun. Allra sista punkten på 
dagordningen var en begäran 
om entledigande från kom-
munfullmäktige av Tommy 
W. Johansson (S) från och 
med första december. Avsä-
gelsen klubbades igenom 
och därmed gjorde också 
sittande kommunstyrelsens 
ordförande sitt sista kom-
munfullmäktigeuppdrag 
denna kväll.   

Ing-Marie Norrman

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

MOTORSÅG MS 251
Ord. pris 5.790:-

NU 3.990:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

RÖJSÅG FS 460 C
Ord. pris 9.590:-

NU 8.590:-


