
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 12 DECEMBER 2018

YHETER
NR 50 • ÅRG 25

Ladda presentkortet 
med valfritt belopp  

i butiken

Ge ett XL-BYGG  
PRESENTKORT 

 i julklapp till någon 
du tycker om!

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

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

Melleruds lucia 2018, Alice Wallin och hennes tärnor anlände till Lions julmarknad sittande i vackert pyntade hästekipage. Här är det Marianne Broberg vid tömmarna, bak skymtar Roland Skarin. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 50

Prisbomb!

/st

Twist
Marabou, 145 g, jfr-pris 103,45/kg.
Max 4 köp/hushåll/vecka 50

15:-
för Bonuskunder

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg,hel sida, odlad i Norge, ca 1,5 kg.
Max 1 köp/hushåll/vecka 50

5:-
Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej ekologiskt, koffeinfritt, 
425-450 g, jfr-pris 44,44-47,06/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 50

Apelsiner
Spanien, klass 1.

Crème Bonjour
Flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 50

99:-
för Bonuskunder

/kg

Tvättmedel, Sköljmedel
Ariel, Lenor, gäller pulver 675 g, lfytande 900-945 
ml, sköjmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,49-1,00/tvätt.
Max 3 köp/hushåll/vecka 50

10:-
för Bonuskunder

/kg

20:-
för Bonuskunder

/st
20:-

 

/st

Handla andra varor för 100:- så 
får du köpa färsk lax för

39:-
 

/st

Toalettpapper
Lambi, juldekor, 12-pack, jfr-pris 41,61/kg.

Stämningsfull luciakröning

– Sidan 14 –

Vuxenpsykiatrin 
invigde lokaler

– Sidan 15 –

Giants bärgade
första poängen

– Sista sidan –

Kossan Sigyn
fick trillingar
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UPPERUD 9:9
15/12  Mat & Musik: Sagolik Jul! 
Med underbara duon En Vokalist & En Cellist
Anna K Larson och Sanna Andersson

boka:  info@upperud.se /// 070 749 8779

Förbokas 350 kr / biljett  Öppet 18-23
Musik börjar 19, mat serveras mellan 2 set musik. 

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 15.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 13/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Luciafest

Erikstads bygdegård 
Lördag 15 dec.

kl 15.00 
Traditionellt program 

Välkommen!

KULTURBRUKET PÅ DAL, MELLERUD

 
 

Biljett 50 kr i Kulturbruket på Dals entré från kl 18.00

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud,  Rådaskolan

TORSDAG 13 DECEMBER KL. 19.00

Kulturskolan i Mellerud med ensembler och solister
bjuder tillsammans med Rådaskolan på Luciakonsert.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

12 december – 19 december 2018
Tredje söndagen i advent
”Bana väg för Herren”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 14/12 18.30 Luciagudstjänst med Andakt i Grinstad kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson. Andakten utgörs av
  Krubbans iordningställande. Fika i församlings-
  hemmet. Lotteri.
Sön 16/12 18.00 Gudstjänst i Klöveskog kyrka, Martin Edström.
Ons 19/12  18.00 Andrum i Klöveskog kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12/12 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus med Pastoratets 
  eminenta luciatåg.
Ons 12/12 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tor 13/12 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin,
  därefter Kafé kom in.
Tor 13/12 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Ensemble ur Järns Sångkör under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Fre 14/12 17.00 Vardagsgudstjänst med avslutning för barn och 
  familj i Kyrkans Hus, Martin Edström, julfika 
  och dans kring granen. 
Sön 16/12  11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.
Tis 18/12 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Sönd 23/12 16.00 Buss till Gudstjänst i Billingsfors kyrka 18.00 
  avgår från Kyrkans Hus i Mld 16.00 och är 
  tillbaka ca 20.00. Finsk julfika i kyrkan som 
  avslutas med tvåspråkig gudstjänst. Samarrangör:
  Svensk-finska kyrkans verksamhet. Anmälan 
  till Lena Hildén tel.0722-127168. Bergränsat 
  antal platser.
Julafton 24/12  Julbön i Kyrkans Hus därefter jullunch, Eva 
kl. 11.00-14.00  Marklund. Pysselhörna är öppen för stora och 
  små. Anmälan till jullunch till exp 
  tel.0530-36200 senast 20/12 
  eller mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se 
Mån 7/1 18.30 Alpha kurs i kristen tro startar med prova på 
  kväll i Kyrkans hus, vid funderingar eller frågor 
  ring Daniel Westin 0530-36207. Anmälan till 
  första prova på kvällen senast 4/1 till Exp 
  tel.0530-36200 eller till
  mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 13/12 15.00 Luciatåg på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist.
Tor 13/12 16.30 Vardagsgudstjänst med Luciatåg i Skålleruds 
  församlingshem, Kerstin Öqvist. Avslutningsfest 
  med överraskning för barn och familj.
Sön 16/12 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12/12 12.15 Andakt på Karolinen, Martin Edström.
Ons 12/12 15.00 Prat och Kakkafé i gamla pastorsexpeditionen i 
  Dals Rostock.
Sön 16/12 15.00 Julsångsgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Sång Helén Eriksson. Örs Kyrkokör och barnkör 
  medverkar.
Ons 19/12 17.30 Julavslutning med andakt i Stakelunds försam-
  lingshem, Daniel Westin. Barnen medverkar med 
  sång och spex. Tomte, gröt och lotterier.

Lördag 15/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Aquaman. Från regissören 
James Wan kommer nu det 
actionspäckade och visuellt 
storslagna äventyret Aqua-
man med Jason Momoa i 
huvudrollen. I filmen får vi 
följa halvmänniskan och 
halvatlanten Arthur Curry på 
hans livs resa - en resa som 
inte bara tvingar honom att 
möta sitt sanna jag, utan 
också upptäcka om han är 
värdig det han föddes till? En 
kung. Filmen visas på Cen-
trumsalongen i Mellerud 
söndagen 16 december

Aktuellt
 på bio

Caféträff med underhållning
I morgon, torsdag, inbju-
der Idégruppen Älvan till 
caféträff.
Eftersom det råkar vara 
självaste luciadagen kom-
mer detta att uppmärksam-
mas under eftermiddagen 
och Café Älvan erbjuder 
lussebulle och pepparkaka 
för den som vill ta en lusse-
fika i pausen.

För att underhålla publiken 
kommer Lennart Karlsson på 

återbesök till Melleud. Han 
bor numera i Arvika, men är 
för många också välkänd 
från sin tid som polis och 
underhållare i vårt område.

Lennart bjuder på ett varie-
rat program med sång till 
gitarrackompanjemang. Han 
blandar gammalt och nytt 
samt kända och okända låtar 
till en trevlig och underhål-
lande stund.

Detta är säsongens sista 

cafèträff, men idégruppen 
har programmet för våren 
klart och caféträffarna åter-
kommer en gång i månaden 
med olika programinslag.

Lennart Karlsson, Café Älvan

Lucia- och julfest
i Equmeniakyrkan, Mellerud. Lörd 15/12 kl. 16.00

Luciatablå med scouterna. 
Andakt: Thomas Segergren, lussekaffe.
Välkomna!

Julfest 

på Håveruds Hotell

  
Rotary
Mellerud

Måndag 17/12  

kl. 18.15

Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Mortal Engines 
Onsdag 12/12 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år.  Biljettpris 80 kr

2 tim. 8 min

Spider-man: Into the 
Spider-Verse sv.tal 

(2D)
Lördag 15/12 kl. 16.00

Söndag 16/12 kl. 16.00

Från 11 år  Biljettpris 80 kr

1 tim. 57 min

Bamse
Onsdag 26/12 kl. 16.00

Söndag 6/1  kl. 16.00

Barntillåten. Biljettpris 80 kr

1 tim 3 min

Aquaman 
Söndag 16/12 kl.19.00 (2D)

Onsdag 19/12 kl. 19.00 (3D)

Från 11 år  Biljettpris 80 kr

2 tim 23 min

Lyckligare kan ingen 
vara

Onsdag 26/12  kl. 19.00

Fredag 28/12  kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80 kr

1 tim. 52 min

Alla medlemmar hälsas välkomna till medlemsmöte

Nominering & medlemsbeslut av kandidater till 
kommunstyrelse, nämnder & bolag etc. 

Nyfiken på vad som händer kommunalt,  
VG-regionen och riksdag?

torsdag 13/12 kl. 18.00
AME-lokalen, Storgatan 17

grötfest

MELLERUD

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 13/12 kl. 14.00
Lennart Karlsson

underhåller med  
sång och musik

Lucia
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Rickard Gustavsson 

Bengtsfors Frida Berglund 
Mellerud

Nu ökar vi vår styrka!  

Vi uppdaterar vår laguppställning och 
välkomnar våra nya kollegor Rickard, 
Frida och Lisa på bankkontoren i 
Bengtsfors och Mellerud.

Vill du komma i kontakt med någon av dem 
finns deras kontaktuppgifter på 
www.dalsbank.se

Lisa Andersson Bengtsfors

Nu är vårens program här!

Ge bort en upplevelse till någon du 
bryr dig om eller till dig själv i julklapp

Boka biljett på: www.ticketmaster.se 
eller köp presentkort - välkomna!

Kulturbruket på Dal 
0530 - 182 78 
www.kulturbruketpadal.se

Fiskargubbar 

Dryga 50-talet målningar med fiskargubbar som motiv ställs ut i Galleriet 
på Dalslands konstmuseum. Det är Pål Magnussen, Mellerud, som lånat 
ut konstverk från sin samling. Muséet är öppet under helgerna fram till 
16 december och mellan 12 januari till 24 februari. Foto: Privat.

Julshow med Jimsons
15 december är det dags 
för Jimsons julshow med 
mingel på Kulturbruket 
på Dal. 
Jimsons från Mellerud, Lilla 
Bandet från Färgelanda och 
ABF Mellerud samt deras 
lokala medlemsorganisatio-
ner arrangerar en sprakande 
julshow med mysigt mingel.

Jimsons har rötter som 
dansband sedan 1963 och 
består av sex gentlemen med 
sångaren Lars Stam i spet-
sen. Lilla Bandet, en duo 
bestående av Ulrika Claes-
son och Johan Pettersen från 

Färgelanda har spelat ihop 
sedan 2012 och har genom-
fört över 600 framträdanden 
i olika sammanhang.

Kvällen inleds en timme 
före konsertens start med 
mingel och visning av lokal 
verksamhet i entrén. Fören-
ingen för insamling till Li-
tauens barn står för fikaför-
säljningen. 

Kvällen slutar med att man 
dansar hemåt med både jul-
känslor och rock´n´roll.

Den 15 december ger Jimsons och Lilla Bandet en julshow med mingel 
på Kulturbruket på Dal.
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Österrikes traditioner

Hotel Alpenkrone ���� 

i Filzmoos
Toppen av berget Bischofsmütze 
(2.458 m.ö.h) – skapar en fantas-
tisk naturkuliss åt din sommarse-
mester i vackra Salzburgerland. 
Du bor på ett familjeägt hotell 
med wellnessavdelning och 
swimmingpool. Idag är det den 
senaste grenen i hotellägar-
familjen Hampshire som suc-
céfullt driver denna lilla pärla 
till hotell. Här får man ros från 
gästerna för sin trevliga per-
sonal, den goda maten och de 
fina faciliteterna. Hotellet tronar 
över den lilla byn Filzmoos (1,3 
km) och man kan lätt vandra ner 
till byns centrum (1,7 km) med 
butiker, restaurang och badland.

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
Pris utan reskod från 4.199:-

Pristillägg 29/6-30/8: 550:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 4-rätters middag m. 

valfri huvudrätt samt sal-
ladsbuffé

•  Rabatt på entré till 
Swarovski Kristallwelten 
och Salzbergwerk 
Berchtesgaden

Barnrabatt: 1 barn 0-4 år gratis. 
2 barn 5-12 år ½ priset. 
2 barn 13-18 år 30 % rabatt. 
Max. 2 barn per rum oavsett ålder.

Ankomst: 
Lördag 25/5-21/9 2019.

Turistskatt EUR 2 per pers över 16 år/dygn.

Pris per person i dubbelrum

Hotel Alpenkrone
Rum med 
balkong

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 

Hotel Alpenkrone ���� 

JULKLAPPSIDÉÖverraska med upplevelser– ge bort ett presentkort! 

Överraska med upplevelser

Veckans lunch

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 51 
Senior

Måndag Julkorv med hemlagat 
potatismos och rödkål. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, sallad 
och dressing. 
Alt: Vegetarisk burgare. 

Onsdag Julskinka*, prinskorv*, 
köttbullar*, Jansons frestelse,  
potatisgratäng och rödbetssallad. 
Alt: Vegetarisk prinskorv, falafel.

Torsdag Risgrynsgröt med 
kanel, och socker. Mjukt bröd med 
julskinka*. 
Alt: Ostpålägg.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 17/12: Julkorv med hemlagat  
potatismos och rödkål. 
Dessert: Fruktsoppa. 

Tisdag 18/12: Pannbiff med brunsås, kokt 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 19/12: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 20/12: Sprödbakad sejfilé med 
Rhode Islandsås, kokt potatis och rårivna 
morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 21/12: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.  
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 22/12: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 23/12: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 51
Mån-ons, fre-lör: Fiskgratäng med potatismos 
och grönsaker. Tors, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

Känslor och tankar i järn och sten

Konstsmeden Miklós Fözö ställer ut skulpturer i konstrummet i biblio-
teket i Mellerud fram till den 29 december.

Många känslor uttrycks i figurerna av järn och sten.

I fredags öppnades en ny 
utställning i konstrummet 
på biblioteket i Mellerud. 
Miklós Fözö, konstsmed 
från Fröskog visar skulp-
turala verk i järn och sten.

Miklós Fözö är utbildad på 
konsthögskolan (HDK) i 
Göteborg och på Steneby-
skolan i Dals Långed. 

Hans smideskonst har 
många sett i Dahlstiernska 

gymnasiets studiehall där 
han smidit räcken och grin-
dar. Även i Kerstin Ljung-
qvists ateljé i Dals Rostock 
finns hans smideskonst att 
beskåda. 

Smeden från Fröskog har 
också gjort utsmyckningar 
till Norra Älvstranden och 
till Vågmästarplatsen i Göte-
borg. Han har ställt ut sina 
verk bland annat på Dals-
lands konstmuseum, på 
Läckö Slott och på en världs-
utställning i smide i England.

I bibliotekets konstrum i 

Mellerud är det skulpturer 
som visas. Tänkande männ-
iskor, kärlekens smärta och 
glädje, en sovande gud och 
flera andra figurer med långa 
lemmar och starka uttryck 
finns att se. 

– Jag utbildade mig från 
början till silversmed, men 
fastnade sedan för det skulp-
turala och järnets möjlighe-
ter att uttrycka känslor och 
tankar, berättar Miklós Fözö.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Spännande 
vårprogram

När Kulturbruket på Dal 
släppte sitt vårprogram 
förra veckan avslöjades 
många spännande pro-
grampunkter. Här bjuds 
på allt från författaren 
Martina Haag och musi-
kern Petter till en världs-
berömd tysk stråkkvar-
tett samt underhållning 
av Carolina Wallin Pérez 
och Kristin Amparo.
– Vi har ganska många sam-
arrangemang i vår. Det är en 
styrka att göra arrangemang 
tillsammans när man har 
olika kompetenser. Det finns 
ingenting som slår ett live-
framträdande, säger Katarina 
Kjörling, kultursamordnare 
på Kulturbruket på Dal.

Hon uppmanar melleruds-
borna att komma och ta del 
av utbudet. 

Först ut är författaren 
Martina Haag 23 januari, 
som berättar om sitt förfat-
tarskap, hiphopartisten Pet-
ter (Askegren) kommer 30 
januari och berättar om hur 
han blev artist. Initiativta-
gare till detta är Ungdomshu-
set Stinsen.

2 februari anordnas ukule-
ledagen för 13:e året i rad, 
detta är ett av landets äldsta 
ukulelearrangemang. Kuss 
Quartet från Berlin som 
kommer 7 februari utgör 
tillsammans en av världens 
skickligaste stråkkvartetter. 
De lockar en helt ny publik 

Mellerudsbördiga Carolina Wallin 
Pérez och Kristin Amparo bjuder 
på blandade låtar. Foto: Martin Val-
lin och Daniel Stigefelt.

Först ut är Martina Haag som be-
rättar om sitt författarskap 23 ja-
nuari. Foto: Anna-Lena Ahlström.

30 januari gästar hiphopmusikern 
Petter Mellerud. Foto: Erikbyerik.

med sin breda repertoar och 
suveräna teknik.

13 februari är det Kultur-
skolans solistkonsert och 
24 i samma månad blir det 
barnteater för tre-sexåring-
ar när Mittiprickteatern ger 
Klösiga Katters klubb.

Spännande författarkväll 
blir det 7 mars på Dalslands 
konstmuseum när Sara Bei-
scher och Arne Dahl (Jan 
Arnold) presenteras av Bok-
dagar i Dalsland.

– Det är roligt att kunna 
knyta ihop Kulturbruket på 
Dal och Bokdagar i Dals-
land, säger Katarina.

Visklubb 67 ger sin tradi-
tionella hyllning till Evert 
Taube den 8 mars och 13 
mars ges Camilla försvann 
med Adas musikaliska teater. 
Detta ingår i Melleruds pas-
torats temaserie Livet värt att 
leva. Årets tema är skam.

Riksteatern ger Ingripan-
det 15 mars, en rapp och 
rolig dramakomedi om vän-
skap med förhinder med Per 
Burell och Mårten Anders-
son i rollerna. 16 mars är det 
Äldredag med temat Vi vill 
leva hela livet med semina-
rium, utställare och under-
hållning hela dagen.

Kulturskolans ensembler 
ger sin Mitt-teminskonsert 
20 mars och 30 mars upp-
märksammas Earth Hour, 
en helakustisk konsert i stea-
rinljusbelysning.

Bobo Stenson Trio, som 
var dubbelbokade 3 decem-
ber när de skulle gästat Mel-
lerud, kommer istället den  
3 april. De är en av landets 
mest kända jazzgrupper.

Göteborgsoperan ger den 
prisbelönta science fiction-
musikalen Return to the 
Forbidden Planet 6 april. 
En West End-succé med sång 
på engelska och dialog på 
svenska.

4 maj ger Song of Joy sin 
vårkonsert med Idol-vinna-
ren Martin Almgren som 
gästartist. 

Estetprogrammets vår-
show ges 23-24 maj och 
Kulturskolans vårkonsert 
den 28 maj.

Programmet och biljetter-
na till vårens föreställningar 
släpps på fredag 14 decem-
ber.
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Starta din  
egen tradition.
 Privatleasa en A-Klass från  2.995  kr/mån*
 Läs mer på  mercedes-benz.se/privatleasing

                                  Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl.  
                             moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt  
                       slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Kostnad for bilförsäkring tillkommer. Med reservation for sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.  
                   Bränsledeklaration blandad körning enl. NEDC 2.0: 5,5 l/100 km, CO2 127 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat  
              fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

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!

Har ni stenskott eller 
sprucken vindruta?  
Vi både reparerar och byter vindrutor 

 åt de flesta försäkringsbolag

Göteborgsv. 11, Brålanda
 Jimmy, 070-781 52 81, jimmy@wressel.se

10% på nya torkarblad!Vi skickar med 3 liter spolarvätska.  Gäller hela 2018.

läs mer om våra 
erbjudande på facebook!

I samarbete med 

Nytt koncept på Öronmat

Några av de elever på Rådaskolan som kommer att medverka i Öronmat den 20 december. Titeln i år är 
”Katrine Jonssons julafton”.

Övningarna pågår varje 
onsdag inför årets upplaga 
av Rådaskolans populära 
julshow Öronmat. Ett 25-
tal elever är engagerade 
i uppsättningen av ”Ka-
trine Jonssons julafton”.
Det är lärarna Sara Sannebro 
och Daniel Olsson som job-
bar med arrangemanget. 
Varje onsdag, efter skoltid, 
övar man i Sparbanksalong-
en. Både elever och lärare 
har spånat fram idéer och 
handling. 

– Jag har jobbat med sho-
wen ”Karl-Bertil Jonssons 
julafton” på Bengtsgården i 
Bengtsfors för många år se-
dan. Vi ville göra Öronmat 
på ett lite nytt sätt och bytte 
ut Karl-Bertil mot Katrine 
och har en tjej som huvud-
person. Handlingen är dess-
utom förlagd till nutid och vi 
har stoppat in både sång- och 
dansnummer, berättar Sara 
Sannebro.

På scenen kommer publi-
ken att se elever ur årskurs 
åtta och nio, det är helt frivil-
ligt att delta i arrangemanget. 
Musiken står både elever och 
lärare för. 

– De är superduktiga och 
har tagit sig an uppgiften 
mycket väl. Vi tänker fort-
sätta med den här gruppen 
som ska medverka vid este-
ternas vårshow nästa år. Det 

Lärarna Daniel Olsson och Sara Sannebro jobbar med eleverna inför 
årets upplaga av Öronmat.

Jul i befintligt skick
Tredje söndagen i advent, 
16 december är det julkon-
sert med Mikaela Simons-
son i Brålanda Equmenia-
kyrka. 
Mikaela beskrivs ha ett äkta 
och starkt uttryck, överty-
gande texter och hon lyckas 
förmedla den själ hon lägger 
ner i sin musik på ett intimt 
och vackert sätt.

Hon kommer att sjunga 
traditionella julsånger men 
också egenskrivet material, 
bland annat den alldeles ny-
skrivna sången; ”Josefs 
stjärna”. 

Mikaela Simonsson sjunger jul-
sånger i Equmeniakyrkan i Brå-
landa den 16 december.

hade varit roligt om fler ville 
vara med, säger Sara.

– Detta är roligt! Jag har 
varit med i en musikal en 
gång förut och det var det 
bästa jag gjort. Föreställ-
ningen har ett så häftigt 
koncept,  utbrister Florence 
Schneider, 8D.

– Det är intressant med 
något nytt, att göra något helt 
annat musikaliskt sett. Vi 
tränar efter skolan och då 
syns det vilka som verkligen 
är intresserade. Jag var med 
på Öronmat i fjol och sjöng, 
i år ska jag sjunga solo, berät-
tar Ida Flodin Uggla, 9C.

Det blir en enda föreställ-
ning, torsdagen den 20 de-
cember. Biljetterna, som kan 
köpas på Kulturbruket på 

Dal, släpptes i måndags den 
10 december.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Popkör hade avslutning

Joyvoice är en popkör för 
alla, både nybörjare som 
vill sjunga men kanske 
aldrig riktigt vågat och 
sångvana. 
I Mellerud har kördeltagarna 
träffats vid totalt tolv tillfäl-

len i biografens lokal. Tors-
dag 29 november var det 
terminsavslutning, med ett 
framträdande inför publik.

Konceptet Joyvoice finns 
över hela landet och har idag 
närmare 250 körer med fler 

än 22 000 sångglada delta-
gare i alla åldrar. Att sjunga i 
Joyvoice ska handla om att 
få koppla bort vardagen för 
en stund och bara vara ”här 
och nu” i positiv energi och 
härligt sångös tillsammans 

med andra. Kören sjunger 
välkända hits i genrerna pop 
och rock.

Varje termin avslutas med 
ett framträdande, men fokus 
ligger på gemenskap och att 
ha kul under terminens gång.

I torsdags kväll var det terminsavslutning för Joyvoice-kören i Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Vårt varma tack 
till alla som visat omtanke 

och deltagande vid 

Irma Johanssons 
bortgång. 

Tack för alla kondoleanser. 
Ett särskilt tack till 

personalen på 
Kroppefjällshemmet för 

KÄRLEKSFULL 
omvårdnad under 

Irmas sjukdomstid. 

Vårt varma tack
 till er alla som har visat 

omtanke och medkänsla i 
samband med vår maka, 
mamma, svärmor, farmor 

och gammor

Margoth Berndtssons
bortgång och begravning. 
Tack för alla kondoleanser 
och blommor. Och tack till 
er alla som närvarade vid  
kyrkan och minnestund. 
 Ni bidrog till en mycket  
fin och oförglömlig dag.

TORSTEN
Ingemar och Marisol

Robert, Susanna, Carolina 
och Henrik med familjer

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

Vår kära

Carin Larsson
* 30 maj 1947

har i dag lämnat oss.

Nygården
14 november 2018

Moster  Gunborg
Övrig släkt och vänner

Frid susar träden
kring stugan Du älskat

Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln

som var morgon Dig hälsat
Tyst sjunger vinden

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grinstads kyrka

tisdag 18/12 kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i Församlings-
hemmet. Svar om deltag-
ande till blixtbyra.se eller
tel. 0521-71 11 63 senast
14/12. Lika välkommet

som blommor är en
gåva till Hjärt-Lungfonden

tel. 0200-88 24 00.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
efter Bengt Dahlström. Ak-
ten inleddes med att kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
spelade ”Air” av J.S. Bach 
varefter solist Johanna Lästh 
sjöng ”Dream a little dream 
of me” av G.Kahn. Officiant 
var Martin Edström. Avsked 
togs i kyrkan av familjen och 
många vänner. Akten inra-
mades av psalmsång. Som 
avslutning spelades ”Smile” 
av C. Chaplin samt ”Ama-
zing grace” en skotsk folk-
melodi.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Stig Molander. Som inled-
ning på akten spelades ”Jag 
har hört om en stad” med 
Christer Sjögren. Akten för-
rättades av Daniel Westin och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 249. Man lyssnade på 
Carola som sjöng ”Härlig är 
jorden” och som avslutnings-
musik spelades ”Eternal 
love” med Magnus Carlson. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Stig var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Sönd 11 Adventsgudstj. 
”Hoppet som aldrig dör”.
Equmeniakyrkan: Lörd 16 
Lucia- och julfest, medver-
kan av scouter med sång och 
luciatåg. Andakt Thomas 
Segergren. Lussekaffe, saft. 
Tomtebesök. 

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

Smyrna: Sönd 16 Avskeds-
möte för familjen Celinder, 
predikan David C. Serve-
ring m.m. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen hos Gud-
run L. Andakt Sigward K. 
19 Mötesplats. Sönd 18 Jul-
konsert m Mikaela Simons-
son, ”Jul i befintligt skick”, 
servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J 
Carlson.

Sundals-Ryr: Onsd 10-
11.30 Luciakaffe i fsh. Kyr-
kokörens luciatåg. Kyrkbil 
308 70. Sönd 11 Julgudstj. 
för alla åldrar. Thomas 
Holmström. Julspel, Draget, 
Uppdraget och barngrupper. 
Bibel till 5-åringar. Fika i 
kyrkan. Kyrkbil 308 70.
Timmervik: Sönd 14 
Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 
321 18 . 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Brålanda.  Julkonsert 
med Mikaela Simonsson, 
”Jul i befintligt skick”, ser-
vering. 
Frändefors: Torsd 19 Mu-
sikskolans luciakonsert. 
Ralph Liljegren. Sönd 16 
Luciagudstj. kring krubban. 
Jubilatekören och barngrup-
per. Julfest i församlings-
hemmet. Ralph Liljegren.

Traditionellt vid Lions julmarknad

Många passade på att ta en tur med Tomtetåget från Brålanda...

... liksom många gjorde med häst och vagn, här med överinseende av 
tomtemor. Roland Skarins och Marianne Brobergs hästar var ett mycket 
populärt inslag.

Nu är det (snart) jul igen.  Anders Ljungqvist försöker med hjälp av tomtemor att få ordning och snurr på 
ringarna runt granen. 

Lucian Alice Wallin med tärnor sjöng vackert från scenvagnen.

Konferencier var Anders Ljungqvist, här tillsammans med lille Hjalmar 
som dagen till ära hade fått en tomteluva med belysning på barnvagnen.

Orange färg: Nr 84.
Grön färg: Nr 23, 40, 18.
Vit färg: Nr 41, 16, 37.
Blårandig färg: Nr 88.
Vinst resan: Vit lott nr 42.
Tipsrundan: Björn och Kerstin 
Ohlsson.
Priser hämtas hos Mona Christi-
ansson, Melleruds Bokhandel.

VINSTER JULSÄCKEN

vid scenvagnen, varvad med 
konferencier Anders Ljung-
qvists stämma. När det sedan 
framåt eftermiddagen var 
dags för dans kring granen 
och därefter luciakröning var 
det betydligt fler som samla-
des på och kring torget.

Populärt med  
häst och vagn
Lotterier och tipspromenad 
lockade och kommunen som 
uppmärksammade två av 
ortens framgångsrika företag 
blev ett trevligt inslag. 
Många passade på att ta en 
tur med häst och vagn och 
även med tomtetåget. 

Barnen som åkte med i 
kortegen fick tomteluvor, 
som sedan guppade runt i 
dansen runt granen till musik 
av den mobila tomteorkes-
tern. Kända jullåtar avklara-
des i rask takt och tonerna 
från såväl de tre små gum-
morna som räven som raskar 
över isen och grodorna utan 
några öron, ljöd ut över tor-
get. 

Anders Ljungqvist ledde 
det hela med säker röst och 
blick för att allt snurrade som 
det skulle. Alla barn som 
deltog i dansen fick efteråt 
varsin godispåse.

Lucian kröntes
När mörkret sedan föll var 
det dags för lucian att an-
lända. Dessförinnan bjöds på 
vacker julmusik från scen-

Grattis finaste Hampus Soppi 
Svensson på din 18-årsdag 
15 december.

Kramar från  
Gudfar med familj

Hipp Hipp 

HURRA!

En traditionell och små-
trevlig julmarknad bjöds 
det på vid Köpmantorget 
på söndagseftermidda-
gen. Såväl tomtefar och 
tomtemor som lucia med 
sina tärnor anlände till 
torget med häst och vagn 
och en tur runt torget kun-
de man ta med tomtetåget 
från Brålanda.
Klockan tolv när julmarkna-
den och affärerna öppnade 
upp var det relativt lugnt 
kring julmarknaden. Julmu-
siken tonade ut ur högtalarna 

vagnen av kören Morgon-
stund samt Camilla Berglöv 
Johansson och slutligen Ka-
tarina Kjörling som sjöng in 
julen ackompanjerad av Eli-
sabette Emanuelsson. 

Melleruds lucia, Alice 
Wallin, kröntes av 2017 års 
ljusdrottning, Emelie Nord-

berg. De framförde ett knippe 
vackra julsånger samt solo-
sång av Ida Flodin Uggla. 
Slutligen var det dags att 
öppna julklappssäcken med 
vinstutdelning.

 Ing-Marie Norrman
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Jessica’s
Delikatesser

Julgåvor

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

vi plockar ihop julklappar  
efter era önskemål

Gäller 12-23/12 - 2018

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

50% 
i Moccafin

Storgatan 16,  Mellerud 

Decemberröj

STORGATAN 10, 
MELLERUD

20%
på all hudvård från

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

Tel. 0530-101 04

Julklappstips

Stickat 
499:-

Polo 
300:-

Julhandla 
     i Mellerud

Butikerna i centrum har söndagsöppet 16/12 kl. 12.00 - 16.00

Finstämd
julkonsert

Ljuslyktor vid ingången 
och finstämd julkonsert i 
salongen. Det mötte be-
sökarna på Kulturbruket 
i söndags.
Musikalartisten Evelyn Jons 
är en uppskattad  och åter-
kommande gäst på Kultur-
bruket på Dal. Denna kväll 
tillsammans med gitarristen 
Per Hovensjö i en konsert 
med både stämningsfull mu-
sik och både personliga och 
allmänmänskliga berättelser 
och tankar.

Klassiska svenska jul-
sånger varvades med ir-
ländskt och amerikanskt och 
med Evelyns egna texter till 
kända toner. Hennes egen 
text till Franz Schuberts Ave 
Maria – en bön från den en-
sammaste av själar satte sig i 
hjärtat. 

Även en kommentar om 
den nuvarande amerikanske 
presidenten hade sin plats i 
konserten. Den öppnade för 
citat av nobelpristagaren 
Toni Morrison, om artisters, 
författares och konstnärers 
uppgift i besvärliga tider;  
”There is no time for despair, 
no place for self-pity, no need 
for silence, no room for fear. 
We speak, we write, we do 
language. That is how civili-
zations heal.”

”O helga natt” följt av ett 
jazzigt medley av amerikan-
ska julsånger avslutade en 
stämningsfull, varmt mänsk-
lig konsert med många in-
tressanta avstickare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Evelyn Jons och Per Hovensjö gästade Kulturbruket på Dal i söndags 
med julkonserten ” En fröjdefull jul”.

PRO-kören på turné

PRO-kören har haft en liten turné med körledaren Gun-Britt Gustavsson, 
temat var ”Taube i våra hjärtan”.

”Taube i våra hjärtan” 
hade vår härliga körledare 
Gun-Britt Gustavsson 
döpt denna turné till. Vi 
startade på Karolinerhem-
met i Dals Rostock den 22 
november där de boende 
hade samlats i matsalen. 
Första sången blev ”Fritjof 
Anderssons polka” därefter 
kom ”Ingrid Dardels polska” 
och ”Pepita dansar” samt” 
Fritiof och Carmencita” och 
”Tango i Nizza”. Gun-Britt 
berättade lite kring varje 
framförande hur och var de  
olika låtarna hade kommit 
till, mycket intressant infor-
mation som man inte alltid 
tänker på. 

Efter en kaffepaus fortsatte 
vi med ytterligare fem sånger 
och avslutade med ”Havs-
örnsvalsen” och den fin-
stämda ”Fragancia”.

Dagen därpå besökte vi 
Fagerlidshemmets två avdel-
ningar med samma program. 

Senast vi var där var det 
många som ville höra Evert 
Taubes sånger så det var  
upprinnelsen till att Gun-
Britt satt samman dessa här-
liga melodier och berättelser.
Även här avslutades vårt 
uppträdande med en inbju-
dan till kaffebordet.

Måndagen den 26 novem-
ber avslutade vi på Skålle-
rudshemmet i Åsensbruk. I 
deras fina samlingssal var de 
boende samlade kring ett 
stort u-format bord där det 
var dukat och klart.

Även här genomfördes 
vårt Taubeprogram där gläd-
jen efter varje framfört sång-
nummer tackades med både 
applåder och bravorop.  

Ny dragspelare har anslutit 
till vår kör, Gun-Britt Jo-
hansson, som axlade vår 
bortgångne  Torsten Hag-
ströms uppgift med den äran 
– lyhörd och spelskicklig. 

Lars Andersson

Husqvarna Snöslungor 
200-serien
 PRIS FRÅN 12.900:- INKL. MOMS 

SERIÖSA MASKINER  
FÖR SERIÖS SNÖRÖJNING

KAMPANJ

SERVOSTYRNING  
Ger extra hög komfort och 
bästa manövrerbarhet.

LED-STRÅLKASTARE  
Underlättar arbetet 
i mörker.

UPPVÄRMDA HANDTAG  
För högsta komfort.

Sapphultsgatan 2, Mellerud  
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu
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Välkomna till oss
på glöggmingel!

Fredag 14 december kl. 13-16
Onsdag 19 december kl. 9-12

Angelica Carlsson tog nyligen över som franchisetagare för Pressbyrån 
i Mellerud. I lördags hölls en invigning.

I lördags var det invigning 
på Pressbyrån i Mellerud 
med anledning av att 
Angelica Carlsson tar över 
som ny franchisetagare. 
Hon vill sätta sin person-
liga touch på butiken och 
dessutom satsa mer på 
andelsspel.
32-åriga Angelica bor i 
Ljungskile och är mer eller 
mindre uppväxt på Shell i 
Ljungskile, som drivs av 
hennes mamma.

Hon jobbade där i 14 år, 
men för tre år sedan fick 
Angelica ett erbjudande av 
Reitangruppen att driva 
7-Eleven i Trollhättan. Det 
nappade hon på, samtidigt 
hade hon sökt till en desig-

nerutbildning i Borås. Hon 
blev antagen, vilket innebar 
att hon pluggade 100 procent 
och jobbade 100 procent 
under 1,5 år. 

– Jag slutade på Shell för 
att fokusera enbart på utbild-
ningen. Då tog mamma över 
i Trollhättan, så hon driver 
två butiker nu, berättar Ang-
elica.

Hon stod klar som mode-
designer i juni 2018 och 
drömmen är att jobba med 
mode. 

Tillfrågad
– Men arbetsmarknaden är 
inte så bra och när jag blev 
tillfrågad av Reitangruppen 
att ta över Pressbyrån i Mel-

lerud tackade jag ja. Jag drivs 
av utmaningar och såg möj-
ligheten att höja standarden. 
Jag ser det lite som ett expe-
riment, en utmaning att lägga 
min touch här. Jag ger mig ett 
år att förbättra kvaliteten på 
butiken. Allt handlar om vad 
kunden vill ha, jag tar gärna 
emot önskemål av kunderna. 
Positiv och glad personal i en 
välfylld butik är mitt mål, 
säger Angelica, som ska 
jobba heltid i Mellerud.

Egentillverkade mackor
En nyhet är egentillverkade 
dagsfärska mackor, ett kon-
cept som Angelica och hen-
nes mamma haft och har i 
sina verksamheter.

– De är ganska omtalade i 
Trollhättan och Ljungskile, 
så det ska bli kul om det fun-
kar här. Dessutom ska jag 
börja med potatismos, det 
står ju redan en maskin här, 
så det blir enkelt att sälja korv 
med mos. Jag kommer att 
satsa mer på andelsspel 
också, förklarar Angelica.

Hon har även byggt om en 
del i butiken, det har blivit en 
mer öppen planlösning. 

Godis och tidningar har 
bytt plats och en ny disk med 
chips och mackor finns på 
plats.

Personalen är densamma 
som tidigare; Louise Anders-
son och Mona Magnusson.

I lördags anordnades fest-

Fastighetsmäklare som satsar på nya lokaler
Fastighetsbyrån Mellerud 
har flyttat till en fastig-
het längs med E45, nära 
Preem. Lokalerna har 
inretts av en inrednings-
arkitekt från kedjan efter 
ett förbestämt koncept i 
färgerna ”räv” och mörk-
grått. Mellerudskontoret 
är bland de första som 
kan ståta med den nya 
inredningen.
– Allt till inredningen kom 
färdigt, så det var väldigt 
smidigt för oss. Jag och Ma-
rielie har köpt fastigheten 
och lägenheten på övervå-
ningen hyr vi ut. Detta ska bli 
fantastiskt kul, det blir som 
en nytändning igen. Vi tog 
över företaget för ett år se-
dan, konstaterar Christian 
Johansson, som är fastig-

hetsmäklare tillsammans 
med Olle Nellbro.

Nu har de var sitt rymligt 
kontor, medan mäklarassis-
tenten Marielie Vilhelmsson 
sitter i receptionen.

Nytt fräscht kök finns på 
plats, detta fungerar även 
som mötes- och konferens-
rum.

– Det känns varmt och 
välkomnande på kontoren 
och vi är väldigt nöjda med 
skylten ute vid vägen. Den är 
stor och syns väldigt bra. De 
här lokalerna känns mer pri-
vata, tidigare kunde man se 
rakt in på oss. Nu finns dess-
utom parkering för våra 
kunder precis utanför entrén, 
säger Christian.

Deras gamla lokal vid 
Köpmantorget hyrs ut i andra 

hand till Dalslands Fotboll-
förbund.

– Det är skönt att inte 
lämna Storgatan med en tom 
lokal, menar han.

Nu vill man bara komma 
igång. Christian understry-
ker att han är oerhört tacksam 
för att flytten blev av nu när 
det är lite lugnare.

– Vi är stolta över våra nya 
lokaler, allt känns så positivt. 
Fasaden kommer att målas 
om våren 2019 och det lutar 
åt vitt, säger Christian och 
Marielie.

Man hade öppet hus förra 
onsdagen och det var många 
som kom för att gratulera och 
önska lycka till.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.seMarielie Vilhelmsson och Christian Johansson har köpt fastigheten där det nyrenoverade fastighetsmäklar-
kontoret är inhyst på bottenvåningen.

lig invigning med kampanjer 
och smakprovning.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Reitangruppen 
AS är en norsk familjeägd 
företagsgrupp inom detalj-
handel, som bedriver fran-
chising.

Nya zoner för Västtrafik – 70 slås ihop till tre
27 november beslutade 
Regionfullmäktige att da-
gens drygt 70 zoner ska 
slås ihop till tre. Det blir 
också ett förenklat bil-
jettsortiment. Nu börjar 
ett arbete hos Västtrafik 

med att planera och förbe-
reda införandet av de nya 
zonerna. Siktet är inställt 
på hösten 2020.
27 november tog Regionfull-
mäktige i Västra Götalands-
regionen det sista och avgö-

Angelica ny köpman i Mellerud

Torget, Mellerud • Tisdag 18 december

Kakprofessorn 070-650 60 15

Kakor
4 burkar 80:-

Sista gången för i år, åter den 15/1-19

rande beslutet om att göra 
om kollektivtrafikens zonin-
delning. Beslutet innebär att 
drygt 70 zoner blir tre.

– Ett glädjande beslut och 
ett viktigt steg för att ta kol-
lektivtrafiken in i framtiden. 
Med färre zoner är det färre 
kunder som behöver resa 
över zongräns, vilket många 
kunder idag upplever som 
krångligt. På så vis ska både 
biljettköp och resande bli 
enklare. 

Dessutom blir det möjligt 
att resa längre sträckor än 
idag för samma pris, vilket 
kommer att gynna arbets-
pendlingen, säger Lars Hol-
min (M), styrelseordförande 
i Västtrafik.

I samband med zonindel-
ningen kommer även Väst-
trafiks biljettsortiment att 
förenklas och bli mer över-
skådligt.

– Vi behöver göra det enk-

lare för våra kunder att be-
tala för de tjänster vi erbju-
der. Med en dramatiskt 
förenklad zonstruktur så är 
jag övertygad om att vi för-
enklar vardagen för både 
nuvarande och kommande 
kunder på ett betydande sätt. 
Ett måste för ett ökat hållbart 
resande helt enkelt, säger 
Lars Backström, vd på Väst-
trafik.
Nu börjar ett arbete hos Väst-

trafik med att planera och 
förbereda införandet av de 
nya zonerna.

Det handlar bland annat 
om anpassning av tekniska 
system, utbildning av förare 
och servicepersonal, infor-
mation till kunder och en 
anpassning av priserna till 
den nya zonstrukturen. Infö-
randet kan ske tidigast under 
hösten 2020.
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Sliparegatan 1, Frändefors • Månd-Fred 10-19 Lörd 10-14 • 0521-400 70

LM

Dog Collection
Husdjurstillbehör

 Egen tillverkning, Maskinbroderi

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

Espree schampo 
och balsam

Tuggpinnar 
med kyckling
30-pack

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

99:- 

ord pris 140:- 
gäller alla sorter

20% 

på alla  
vintertäcken 
och overaller

99:- 

ord pris 145:-
99:-

Julben 
80 cm

Julklappstips från 
Travskolan!
Travskolan 
har något för 
alla åldrar

Tandemkörning 
för 395 kr

7 veckors kurs 
där du lär dig 
köra häst. 
Gå 2 betala för 1!
Erbjudandena gäller nya kunder 
och bokas senast 20 december.

För mer information
kontakta Iia Abenius
via e-post:
iia.abenius@amal.travsport.se
alternativt ring 076-109 59 98

Regnig julmarknad i Dals Rostock

Lördagen den 8 december 
var det julmarknad i Dals 
Rostock och trots det reg-
niga vädret kom det en hel 
del besökare. Lions Lucia 
från Mellerud och även 
tomten kom vandrande 
ner från berget. 

På marknaden fanns det allt  

ifrån hemmagjorda julkort 
till tomtar gjorda på granris 
och sådana gjutna i betong.

En av utställarna var Anki 
Johansson som sålde brända 
mandlar. Det var fjärde året 
hon gästade marknaden. 

– Just runt juletider är det 
en hektisk period, även om 
brända mandlar går lika bra 

att sälja på sommaren säger 
Anki Johansson. 

I caféet kunde man köpa 
gröt och skinksmörgås samt 
kaffe. Lions Lucia från Mel
lerud uppträdde med fina 
sånger i julens tecken på den 
lilla scenen, gitarrist var An
ders Ljungqvist. 

– Vi åker runt till alla äld

reboenden i området och lu
cia med följe sjunger för de 
gamla, det brukar vara väl
digt uppskattat, berättar An
ders Ljungqvist. 

Det var inte bara lucior 
som besökte marknaden utan 
också tomten kom ned i från 
berget som Brunnsparken i 
Dals Rostock gränsar till.

Irene Jacobsson, Nova-Li Alfredsson och Anna Karlsson står och säljer 
egengjorda tomtar och änglar av betong.Många ville komma och höra luciatågets fina stämmor.

Lykke Petrén Allier skakade hand med tomten.

Julfin och välbesökt marknad
I lördags var det julmark-
nad hos Annas design i 
Skållerud. I år hade försko-
lebarn klätt julgranarna 

och ett rekordstort antal 
besökare röstade fram en 
vinnare bland dem. 
Det blev Tallåsens förskola i 

Anna Eriksson och Maria Larsson hade bråda tider i kassan.

Marlon Hallstedt var stolt över att kunna visa sin förskolas (Kroppefjälls) gran för lillebror Milo och pappa 
Mika Mettiäinen.

Vinnande gran hade klätts av Tallåsens förskola i Åsensbruk.

Åsensbruk som fick flest 
röster. Den var klädd med 
egentillverkade kulor, kottar, 
och flaggor, en fin matta un
der med kottar och peppar
kakshjärtan. Det var ingen  
lätt röstning, även de andra 
granarna visade på stor krea
tivitet och uppfinningsrike
dom. Kroppefjälls förskola 
hade gjort en gran full av 
godis och bakverk, Åsebro 
förskola hade strutar med 
Åseglass i sin. Bäckängens 
förskola i Bäckefors hade 
satsat på dekorationer med 
mycket stjärnor, dessutom 

polkagriskrokar i gröna snö
ren. 

Både butiken och logen var 
fulla av pynt, blommor, bröd 
och olika delikatesser. Att det 
jobbats hårt hos Annas de
sign fanns det otaliga bevis 
på. Rött och gult dominerade 
bland blommor och blomster
arrangemang och det var 
många som passade på att 
handla av allt det fina.

– Vi satte rekord både när 
det gäller antalet som röstade 
på granarna och antal besö
kare, säger Anna Eriksson.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

 Barnen fick prata med och 
krama tomten, och kanske 
lämnades en och annan önsk
ning.  

Hela marknaden avsluta
des med att man dansade runt 
granen till kända jullåtar. 

Alma Håkansson
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kommer onsdag 19 december
Första numret 2019 kommer 9 januari

Kontoret stänger onsdag 19 december kl. 12.00
Öppnar åter torsdag 3 januari kl. 8.00

Boka annons nu!
Tala med Christina eller Marie tel. 0530-125 40 eller maila

christina@mellerudsnyheter.se eller marie@mellerudsnyheter.se

Sista numret 2018 av

Nallar till Näl
För tionde året ska Lions 
Club i Brålanda, några dagar 
före julafton, besöka barnav-
delningarna på NÄL och de 
barn som tvingas fira julen 
där. 

– Vi ger dem en nalle var, 

en pengagåva för att göra 
något roligt för och så spelar 
och sjunger vi julsånger, sä-
ger Carl-Anders Magnberg, 
årets Lionspresident i Brå-
landa.

 Marianne Karlsson

Lionstomtarna Gunnar Gustafsson, Roland Smedbäck, Carl-Anders 
Magnberg och Hans Nordström är glada om de kan glädja några barn 
med nallar inför julen.

Första advent

Lennart Malmsköld och Caroline Larsson spelade stämningsfull julmusik 
i gudstjänsten på första advent i Brålanda Equmeniakyrka.

Första advent firades med 
förväntan, ljus, musik och 
sång i kyrkorna.
I Equmeniakyrkan i Brålan-
da stod frändeforsbördiga 
Caroline Larsson, Mellerud, 
för julmusik till flöjt. Till 
adventspsalmerna spelade 
även Lennart Malmsköld, 
Mellerud, piano. Dan Gus-
tafsson ledde adventsguds-

Välbesökt luciafirande
Luciafirandet i Gestad kyrka 
på andra advent var välbe-
sökt. Lucian Inger Öst med 
följe sjöng traditionella och 
nyare lussesånger. Anette 
Jarsved Carlsson  höll predi-
kan. Till psalmsången fick 
kantor Barbro Magnusson 
hjälp av Elmer på kontrabas 
och Benjamin på trumpet. 

Kollekten togs upp till 
förmån för Drottning Silvias 
mödrahem i Rio de Janeiro.

Grötfest blev det sedan i 
församlingshemmet.

 Marianne Karlsson Luciafirandet i Gestad kyrka andra advent var välbesökt.

Brålanda • Frändefors

Tomtar på besök 
i skolorna

Vid förra årets tomtetåg 
uppmanades eleverna 
på Brålanda skola och 
Frändekolan att komma 
med förslag på ett nytt 
ekipage till årets tomte-
parad.  
Fyra klasser lämnade förslag 
och Lions Club har 
byggt det. Tomtarna Carl-
Anders Magnberg och Ro-
land Smedbäck överraskade 
med att besöka de tre klasser 
som hamnade på andra plats 
med en speciell inbjudan till 
att vara med i tomtetåget och 
en slant till klasskassan från 
Lions Club.

 Sjätteklassarna från Brå-
landa skola som vann med 
sitt förslag ”Tomtemössa” 
uppmärksammas i samband 
med tomtetåget.

Eleverna blev så klart gla-
da och hade många frågor 
och lovade ta på sig något rött 
och åka med i paraden.

– Eleverna och vi personal 
uppskattar att ni kom och vi 
är imponerade av vilket 
enormt arbete ni lägger ner 
för att det ska bli en så fin dag 
i Brålanda, berömde läraren 
Caisa Sjöstad.

 Marianne Karlsson

Klass 6 på Brålanda skola med sitt vinnande förslag på nytt ekipage i 
tomteparaden, Tomtemössa”. Lions har dock stått för byggnationen.

Full fart på julgranssafari

Julgransexpressen hade 
fullt upp den gångna hel-
gen när tomtarna var på 
Rökila. 
Göran Larsson, Rökila 
Blomstergård, körde många 
intresserade i vagn med 
halmbalar att sitta på, efter 
traktorn till Tomtens lilla hus 
på lilla berget.

Där fick den som så ville 
träffa tomten, lämna önske-
lista, hugga sin julgran och 
grilla eller äta ur den med-
havda matsäcken.

För många har det blivit en 
fin tradition att skaffa sig 
julgranen på detta sätt. Bar-

nen ville förstås träffa tom-
tarna Rulle och Tulle som 
gärna tog emot deras önske-
listor.

Sedan sist hade det till-
kommit en pampig stenmur 
som man passerade på väg 
upp till tomtarna och grill-
platsen. Den har Göran Lars-
son och Jan G Andersson 
byggt.

Dagens skogsvärd, Tobias 
Gustafsson, har nätat många 
granar denna helg.

 Marianne Karlsson

Här avnjuter man sin matsäck.

Rulle får önskelista av Ebbe och Valter Hilmersson, Brålanda, som öns-
kade sig städ- och diskrobotar. Tulle tar emot Arvids önskelista om en 
röd bil. Han har kommit från Partille med mamma Frida Wåhleman och 
de är på besök hos farmor Gunnel Wåhleman i Vänersborg.  

tjänsten och pastor Sigward 
Karlsson predikade.

Denna dag startade också 
Equmeniakyrkans interna-
tionella julinsamling ”Tänd 
ett ljus” till förmån för ut-
bildning i länder där det inte 
är samma självklarhet som 
hos oss.

 Marianne Karlsson
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Frändefors kyrka
Söndag 16 december kl. 16.00
Luciagudstjänst 

kring krubban
Luciatablå 

Jubilatekören med 
barn och unga 

Victoria Olsson, Lovisa Husberg, 
Ralph Liljegren

efteråt

JULFEST 
anm. till Victoria 070-562 13 53

Välkomna!

”Jul i befintligt skick” 
Julkonsert med Mikaela Simonsson

Söndag 16 december kl. 18.00
Brålanda Equmeniakyrka

VÄLKOMNA!

Brålanda • Frändefors

750 godispåsar packades
Förrförra veckan var in-
tensiv för Lions och Jul i 
Brålanda för att allt skulle 
klaffa på julmarknaden 
lördagen 1 december. 
Man packade 750 godispåsar 

som skulle  delas ut efter 
tomtetåget och dansen kring 
granen. Som vanligt var det 
ortens vägkrog som skänkt 
godiset. Efter detta samlades 
man kring kaffebordet och 

Inför julmarknaden i Brålanda plockade detta glada gäng i 750 godis-
påsar på en timme. När de sista godispåsarna var klara blev det några 
julkarameller till.

KD-toppar besökte Dalsland
Temat under förra mån-
dagen då region- och 
riksdagspolitiker från 
Kristdemokraterna be-
sökte Brålanda var samtal 
och samråd om modern 
landsbygdspolitik. 
Besöket inleddes på 
Evenstorps Gård för att un-
der eftermiddagen avslutas 
på Nuntorp. 

Bakom arrangemanget 
stod Kristdemokraterna i 
Mellerud och Vänersborg 
representerade av Daniel 
Jensen och Carl-Ewert Berg, 
båda kommunfullmäktigele-
damöter i de båda kommu-
nerna.  

På programmet under ef-
termiddagen stod inte bara 
information om Gröna 
Klustret Nuntorp utan här 
togs det aktuella läget för 
såväl spannmålsodlarna som 
svin-, ägg-, mjölk-, lamm- 
samt skogsbranschen upp, 
där alla hade representanter 
på plats, liksom även företrä-
dare för LRF. 

Alla branscher
 – Det bästa med dagen var 
att alla branscher fick möjlig-
het att presentera sig. Det är 
också positivt för de dals-
ländska lantbrukarna att få 

Från informationen på Nuntorp syns regionpolitiker Magnus Oscars-
son (KD), Marie Naraine, David Naraine samt Gunnar Olsson, Gröna 
Klustret Nuntorp.

I ladugården på Nuntorp fanns undervisningsmaterial i form av en spen-
kopp, som studerades av KD. Fr.v. Gunilla Lindell (regionpolitiker), Kjell 
Arne Ottosson (riksdagspolitiker), Magnus Jacobsson (riksdagspoliti-
ker) samt Daniel Jenssen (kommunpolitiker i Mellerud).

Välbesökt julstuga 

Drygt 26 500 kronor blev 
resultatet när kyrkliga 
sykretsen traditionsen-
ligt bjöd in till julstuga i 
Frändefors församlings-
hem i torsdags. Ungefär 
100 personer deltog och 
bidrog till en trevlig kväll.
Husbandet, Ruben Bengt-
son, Ralph Liljeqvist, Karl-
Arne och Mats Danielsson, 
spelade juliga sånger medan 
besökarna köpte lotter, fika-
de och umgicks.

– Julen är ett tillfälle att 
dela med sig och få lite mer 
jämnvikt i världen, det får vi 
göra ikväll, sade kyrkoherde 
Ralph Liljeqvist i andakten:

Lotterier med många vin-
ster fanns. Bröd, ost med 
mera auktionerades ut av 
auktionisten Ann-Sofie 
Larsson, Årberg. Ungdomar 
som är med i kyrkans ung-

domsarbete erbjöd egentill-
verkade hantverk.

Helt oväntat kom tomten 
och hjälpte till att dela ut 
vinster. Lika oväntat var att 
när tomten skulle gå drog 
auktionisten igång så att del-
tagarna fick vara med och 
göra ”raketen” till stor mun-
terhet.

Välgörande
Anita Norrback, syförening-
ens ordförande, berättade att 
behållningen från julbasaren 
genom åren gått till kyrkans 
internationella insamling, 
IM, Sambias barn, Göte-
borgs stadsmission, Smile 
och barncanceravdelningen 
på NÄL. 

Göran Forsell berättade 
hur medlen till ”Sambias 
barn” hade använts.

Marianne Karlsson

Det var trevligt på julstugan i Frändefors församlingshem. 

Smakfullt julbord

Sonja och Tore Berg vid den goda julmaten.l

lyfta sina frågor och visa på 
både utmaningar och svårig-
heter. Landsbygdsfrågorna 
är i skymundan i Sverige, 
menar Carl-Ewert Berg och 
sade också att alla involve-
rade var nöjda med dagen.

Att politikerna var mycket 
imponerade av arbetet på 
Nuntorp efter regionens ned-
läggning av skolan stod 
också klart;

 – Jag är otroligt imponerad 
över hur långt man här kom-
mit på kort tid. Det här är 
viktigt för en levande lands-
bygd och för lantbrukets 
kompetensförsörjning. Det 

är också viktigt för oss riks-
dagspolitiker att komma ut 
och möta verkligheten och 
att lyssna, sade Magnus Os-
carsson, ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet och an-
svarig för jordbruksfrågor 
inom KD. 

Han svarade också att även 
KD står bakom livsmedels-
strategin, efter att ha fått 
frågan av en av de medver-
kande lantbrukarna. 

När Marie och David Na-
raine, som representerande 
Andelslamm i Köpmanne-
bro, presenterade sin verk-
samhet, blev speciellt Kjell 
Arne Ottosson mycket in-
tresserad, då han fick veta att 
man på gården också drab-
bats av vargangrepp. Ottos-
son är inte bara ersättare i 
miljö- och jordbruksutskot-
tet för KD utan är även an-
svarig för vilt- och jaktfrågor. 

Magnus Jacobsson, regi-
onpolitiker för KD och an-
svarig för trafik, it och infra-
strukturfrågor, nämnde 
vikten av en fungerande 
kommunikation för Dalsland 
och som exempel de plane-
rade tågstoppen och 45:ans 
vidare utbyggnad.

Rätt förutsättningar
Richard Johansson förklara-
de att sommarens torka och 
foderpriserna därefter inte 
bara berör spannmålsbrans-
chen utan alla, hela kedjan. 
Han påpekade också vikten 
av att skapa förutsättningar 
för att det ska kunna bedrivas 
en lantbruksnäring i Sverige. 

Caroline Hansson repre-
senterade den lokala äggpro-
duktionen. Hon berättade 
bland annat om den märk-
ning av svenska ägg, som 
tagits fram av Svenska ägg-
näringsbranschen, som visar 
att producenten är certifierad 
efter livsmedelsstandard och 
där såväl miljö som djurväl-
färd vägs in. 

Information om utbild-
ningarna, både pågående och 
kommande, fick politikerna 
av Anna Johansson. Hon 
förklarade att även företagen 
på plats på Nuntorp kommer 
att involveras i utbildning-
arna, att ett nytänkande ge-
nomsyrar hela organisatio-
nen.

 – Yrkesorienteringen blir 
en helt annan när egen erfa-
renhet kommer in i bilden, 
förklarade hon. 

Avslutningsvis tog Roger 
Johansson till orda, med sin 
syn på problemen inom lant-
bruksnäringen;

 – Oavsett politisk inrikt-
ning har det bedrivits van-
vård kring de jordbrukspoli-
tiska frågorna under många, 
många år, sade han och syf-
tade bland annat på skogens 
betydelse för Sveriges ex-
port. Det verkade som om 
alla höll med, ingen sade 
emot. 

Ing-Marie Norrman

där planerades de sista detal-
jerna.

Julbocken blev granris in 
på onsdagen. Torsdag och 
fredag ägnades åt finlir på 
ekipagen till tomtetåget och 
att placera ut bodar. 

– Det är jättemycket arbete 
men vi har så roligt och tänk 
att det kommer flera tusen till 
lilla Brålanda för att vara 
med om detta, sade Carl-
Anders Magnberg, president, 
Lions Club.

 Marianne Karlsson

Traditionsenigt bjöd kam-
ratringen Logen 2716 av 
IOGT-NTO in till julbord 
i Gestad bygdegård sista 
fredagen i november.
Medan julmaten plockades 
fram kunde 80-talet gäster, 
från både när och fjärran, 
lyssna till Tore Berg, Si-
monstorp, som berättade 
Gestad bygdegårds historia 
och drog en historia som fick 
alla att skratta. 

Thure Johansson, Lunden, 
Vänersborg, underhöll på 
keyboard. Han bjöd på en 
blandad repertoar och även 
julsånger.

– Jag vet inte om det passar 
sig att säga här, men jag är 

”hembrännare”, sade Ture 
och pekade på sina CD-ski-
vor. Jag gör alltså sådana.

I köket fanns Sonja Berg, 
Inga Eklund, Gunilla B Öst-
ergren, Irene och Thore Jans-
son och stundtals Tore Berg.

Alla lät sig väl smaka av 
det goda och rikliga julbordet 
samt kaffe och pepparka-
ka.  Ett lotteri med fina vin-
ster hanns också med innan 
det var dags för de mycket 
nöjda och tacksamma gäs-
terna att bege sig hem.  

– Det blev en väldigt trev-
lig kväll, sammanfattar 
Sonja Berg, ordförande.

 Marianne Karlsson
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

ElinstallationDäck

Byggteknik/elteknik

 Bygg

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

Sverigedemokraterna är ett 
rasistiskt, fascistiskt och na-
zistiskt parti. Det är självklart 
att majoriteten i Mellerud 
inte stödjer dem.

I valrörelsen uttalades sig 

ledande företrädare rasistiskt 
(Söder om judar och samer) 
och fascistiskt (Åkesson om 
den svenska essensen) och 
efter valet nazistiskt (Karls-
son; Segra eller dö!)

SD inget parti som andra
Debatt

Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Illvillig och oseriös skåpmat
Svar till Pål Magnussen. Att 
man så fullständigt kan miss-
förstå våra partiföreträdares 
uttalanden håller vi för otro-
ligt och sluter oss till att V 
och Pål Magnussen som 
vanligt vill smutskasta oss. 
Men denna gång känns det 
ändå som han passerat någon 
slags gräns, en skriftlig ver-
sion av det gamla fina talesät-

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40

Efter fyra år är det anmärk-
ningsvärt att våra lokala SD-
företrädare inte vet hur för-
delningen av platser i 
nämnder går till. S är med 
sina åtta platser i fullmäktige 
större än SD.

   Pål Magnussen (V)

tet ”där hjärnan tar slut tar 
nävarna vid” om man så vill.  

V och Pål Magnussen 
borde kanske fundera lite på 
sina egna rötter innan man 
kastar smuts på demokratiskt 
valda politiker. Dessutom 
vore det inte fel om Pål tog 
sig en funderare på vad det 
kan leda till när man sprider 
den här sortens hatretorik. 
Det vore inte för mycket 
begärt.

Sverigedemokraterna i 
Mellerud är väl medvetna 
om hur demokratin bör fung-
era. Att vi som ett av två 

stora partier i opposition 
anser oss ha rätt att represen-
teras i kommunens olika 
presidier ser vi som själv-
klart. Det tror vi att väljarna 
också gör, de har sett och 
förstått att vi är, precis som 
du säger, inte ett parti som 
andra. Men väljarna är för-
nuftiga, de gör en helt annan 
tolkning av vilka vi är och 
vad vi vill än Pål Magnussen 
och V. Det är det viktiga för 
oss, inte Vänsterpartiets van-
föreställningar.

SD-Mellerud
www.mellerudsnyheter.se
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

Elinstallation

Fönster Golv

Måleri

Städ VVSSolskydd

Byggteknik/elteknik Ledig plats Reparation/service Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

Man blir minst sagt förund-
rad över hur enkelt det är 
”knäcka” någon, om det är 
det man vill. Med tanke på 
anklagelserna mot Marie 
Dahlin som spridits som en 
löpeld över Sverige. Om man 
tar del av något som man 
tycker är fel så har personen 
själv ett ansvar för vad man 
gör med informationen eller 
upplevelsen. Det bör man 
göra genast och direkt till den 
som sagt eller gjort något. 
Ibland behöver man kanske 
tid för att överväga. Det på-
stådda rasistiska uttalandet 
mot en praktikant ska ha in-
träffat för ca sju år sen. Det 

är väl lite väl länge. Är det 
därför vissa får så lite gjort? 
Konstigt sammanträffande 
att detta ”avslöjande” kom i 
samband med slutfasen av 
nomineringarna till kommu-
nens nämnder. Tror inte 
mycket på slumpen utan 
detta är ytterst medvetet. Att 
sedan media blir intresserade 
kan man förstå men blir sam-
tidigt en bricka i spelet. Men 
jag kan lova att de inte blir 
nominerade till guldspaden 
för den undersökande jour-
nalistiken.

En röst från den grå massan

Om anklagelser 
mot Marie Dahlin Blev häromdagen tillfrågad 

av en person som trodde sig 
veta att jag hade ett visst in-
tresse för tåg och kanske 
DVVJ i synnerhet. ”Har du 
läst detta? På Facebook!”  
Eftersom jag inte är med på 
FB så har jag nog inte det 
replikerade jag. Vad jag se-
dan fick läsa gjorde mej först 
förvånad (nja kanske inte), 
sedan ledsen och arg.

En signatur kajn spydde 
sin galla över politiker i 
Bengtsfors och den konstel-
lation dessa var på väg att 
bilda. Å naturligtvis var det 
då samröret med SD som 
upprörde  och fick signaturen 
att komma med diverse an-
klagelser som bristande 
samhällsansvar och annat. 

Så mynnade det hela ut i att 
det nu blev kajn’s sista man-
datperiod som ledamot i 
DVVJ’s styrelse .

Citat: ”Jag kan inte med 
hedern (vilken?) i behåll ac-
ceptera en styrelse där jag 
skall umgås med ohederliga 
borgare och fascister. Nu får 
det vara nog med politiska 
dumheter. kajn”. 

Det sista kan lämpligen 
vändas på och riktas tillbaka 
till signaturen. Att kasta ur 
sig ”fascist” är ju vanligt 
förekommande i dag från 
många när argumenten tryter 
utan att uppenbarligen veta 
vad som är fascism. Men, 
kajn skall naturligtvis inte 
tillåtas lämna DVVJ’s sty-
relse i samband med årsstäm-

man. Övriga styrelsen skall 
med gemensamma krafter 
bildligt talat lyfta ut vederbö-
rande ur lokalen och förklara 
att hen för all framtid inte i 
något sammanhang är önsk-
värd att representera kom-
munen.

Kajn’s ilska vändes sedan 
över mot Mellerud och de 
icke S-märkta politikerna 
där. Hen fick så en sparring-
partner, avgående socialde-
mokratiska kommunalrådet i 
Mld, dessa turades om att ösa 
okvädningsord och nedsät-
tande omdömen om de tidi-
gare samarbetspartnerna.

Vad är detta för dumheter 
ni håller på med? Rena oför-
skämdheter. Här försöker vi 
lära barnen hur man skall 

uppföra sig och visa tolerans 
och respekt för andra och så 
beter ni er på detta viset. Om 
ni höll till i sandlådan och 
käftades, men nu sker detta 
publikt. Även om ni för folk 
häromkring redan är ökända 
så kan ju utsocknes undra 
vad vi är för några här i Dals-
land. ”Vill man verkligen  
besöka Håverud och åka på 
DVVJ? Är man ens önskvärd 
om man inte är gråsosse?”

 Ni bör båda två för all 
framtid vara avstängda från 
alla förtroendeuppdrag.

SKÄMS PÅ ER! DUB-
BELT SKÄMS!

Sture Bäckström

Brist på hyfs i Mellerud
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Efterlängtade lokaler invigdes
Den 5 december invigdes 
vuxenpsykiatrins nya 
öppenvårdsmottagning 
på Dalslands sjukhus i 
Bäckefors. En efterläng-
tad flytt efter en många 
år lång resa, från trånga 
och opraktiska lokaler till 
dagens ljusa, rymliga och 
ändamålsenliga. 
Nästan hela personalstyrkan 
fanns på plats och gratulanter 
strömmade in under de tim-
mar det var öppet hus förra 
onsdagen. Det är gamla vård-
avdelning ett som fått en total 
makeover och nu skänker 
både personal och patienter 
en ljus och vänlig miljö.

Vuxenpsykiatriska öppen-
vårdsmottagningen i Bäcke-
fors går under NU-sjukvår-
dens förvaltning och erbjuder 
specialistpsykiatrisk vård till 
patienter i Melleruds, Färge-
landas, Dals Eds och Bengts-
fors kommuner. Mottag-
ningen är också utgångspunkt 
för närområdets mobila 
akutteam som finns tillgäng-
ligt för patienter från klockan 
fyra på eftermiddagen och 
fram till midnatt.

Här arbetar läkare, sjuk-
sköterskor, skötare, en psy-

Christer Andersson, enhetschef, gratuleras här av Jill Bengtsson och Ma-
rina Cavenius från Psykologenheten/ mödra- barnhälsovården Fyrbodal.

Även personalrummet fylldes av gratulanter och blomsterarrangemang under invigningen den 5 december.

Stora, ljusa och ändamålsenliga är Vuxenpsykiatriska öppenvårdsavdel-
ningens nya lokaler på Dalslands sjukhus.

Nytt styre i
Bengtsfors

Stig Bertilsson (M), blir nytt kommunalråd i Bengtsfors.

Det blir nytt styre i Bengts-
fors kommun den 1 ja-
nuari. En borgerlig allians 
tar då över. Kommunalråd 
och ny ordförande i kom-
munstyrelsen blir Stig 
Bertilsson (M).
Efter tio års (S)-lett styre blir 
det ny ledning i Bengtsfors. 
2008 sprack den dåvarande 
borgerliga alliansen och Per 
Eriksson (S) blev nytt kom-
munalråd. En post han inne-
haft sedan dess. Från och 
med nästa år blir han förste 
vice ordförande i kommun-
styrelsen och därmed oppo-
sitionsledare.

Utöver Bertilsson och Er-
iksson består kommunstyrel-
sen från årsskiftet av andre 
vice ordförande Per Jonsson 

(C) samt ledamöterna Krister 
Stensson (M), Jimmy Bjer-
kansmo (C), Christer Andre-
asson (SD) och Christina 
Lundqvist, Besnik Dautaj 
och Susanne Öhrn, samtliga 
(S).

Ersättare i kommunstyrel-
sen blir Ulf Nelson och An-
ders Forsberg (M), Kåre 
Karlsson och Jerker Johans-
son (C), Anna-Greta Ström-
berg (KD), Britt-Inger Sand-
ström (SD) och Anders 
Sandén, Johnny Eliasson, 
Stein Begby och Victoria 
Gradin, samtliga (S) samt 
Jan Leander (L).

Anna-Greta Strömberg sit-
ter på ett borgerligt mandat 
och Jan Leander får ett av den 
socialdemokratiska opposi-
tionen.

Kulturskolan bjöd på julkonsert

Sång, stråkar, blås, gitar-
rer – allt fanns med när 
Kulturskolan bjöd in till 
julkonsert tillsammans 
med husbandet. Kvällens 
konferencier var en av 
eleverna; Ida Flodin Uggla.
Under onsdagskvällen fyll-
des Kulturbruket på Dal av 
musicerande barn och ung-
domar, då det var dags för 
årets julkonsert för Kultur-
skolan. 

Den lilla stråkgruppen in-

ledde, varvid blåsorkestern 
tog vid och spelade både 
Jingle Bells och Tomtarnas 
Julnatt. Låtar som Mössens 
julafton, O Tannenbaum, 
Stilla Natt och julpsalmen 
Dagen är kommen bjöds det 
också på, varvat instrumen-
talt och några med sång. Ida 
Flodin Uggla presenterade 
undan för undan vad som 
komma skulle och vid kväl-
lens final stämde hon också 
själv upp i ett par av låtarna. 

Nybildad föräldraförening
Dessförinnan hade man 
också hunnit med att presen-
tera den alldeles nybildade 
föräldraföreningen för Kul-
turskolan, som under kvällen 
hade sitt första uppdrag och 
sålde fika. Målet är att kunna 
samla ihop tillräckligt med 
pengar för en studieresa till 
Göteborg för alla ensembler 
och man hoppas också att fler 
föräldrar ska engagera sig.

Avslutningsvis fick man 

lyssna till ungdomsblås- och 
stråk tillsammans med hus-
band och sånggrupp. Sång-
gruppen, som bestod av fem 
flickor, framförde Feliz Na-
vidad, Jag såg mamma kyssa 
tomten och Frosty the Snow-
man. 

– Det här var årets bästa 
julshow, kommenterade Pe-
ter Söderlund, block- och 
tvärflöjt samt ensamblelära-
re, när konserten var över.

Ing-Marie Norrman 

De allra yngsta i stråkgruppen fick inleda kvällens program på Kultur-
bruket tillsammans med sin lärare Philip Runsteen.

Sångkören tillsammans med Ida Flodin Uggla ackompanjerade av stråkar 
och blås samt husbandet avslutade kvällens konsert.

kolog, en kurator och en ar-
betsterapeut. 

Redan i början av 2000- 
talet var det ett faktum att 
något borde göras åt de be-
fintliga lokalerna, planer 
fanns vid flera tillfällen, men 
det blev aldrig något av dem. 

Nu är trångboddhet och 
ovisshet historia och mot-
tagningen är skinande ny och 
funktionell. Här finns många 
olika rum där patienter kan 

tas emot, för samtal, provtag-
ning eller annat. Kraven på 
säkerhet har ökat genom åren 
och här uppfylls de alla.

Ett byggföretag från Mel-
lerud har utfört arbetet som 
startades i mars i år. Den 10 
oktober gick, helt enligt pla-
nen, flytten från det gamla till 
det nya och glädjen hos per-
sonalen är stor.  

– Vi erbjuder hjälp till ett 
stort antal patienter i närom-

rådet och har en personal 
som mangrant brinner för 
målgruppen. Den här sats-
ningen är ett lyft för verk-
samheten och visar ju också 
att det finns en tro på Dals-
lands sjukhus framtid, säger 
enhetschefen Christer An-
dersson som även är chef för 
motsvarande mottagning i 
Åmål.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Telefonbedrägerier 
riktade mot Dalsland

Under den senaste veckan 
har Dalslands Sparbank 
kontaktats av många 
kunder angående försök 
till bedrägerier. 
Bedragarna försöker förmå 
kunder att lämna ut koder för 
identifiering mot bankens 
system. Främst har bedräge-
riförsöken skett under före-
vändning av att det behövs 
tekniska åtgärder på kunder-
nas säkerhetsdosor, såsom 
till exempel batteribyte.

– Vi har haft ett avsevärt 
större antal kunder som hört 
av sig till banken angående 
denna typ av bedrägerier sä-
ger Christina Ewergårdh 
Öhrling, säkerhetschef på 
Dalslands Sparbank. 

Bedrägerierna just nu be-
står av samtal till våra kunder 
där bedragaren säger sig 
ringa från banken för att 
hjälpa till med tekniken kring 
säkerhetsdosan. Som alltid 
vid sådana här bedrägerier 
utmynnar det hela i att kun-
den av en eller annan orsak 
ska förmås lämna ifrån sig 
koder eller identifiera sig mot 
bankens system vid något 
tillfälle, ofta då bedragaren 
pratat en stund med kunden 
och förmått kunden att lita på
bedragaren.

Vad har hänt med de 
kontaktade kunderna?

Än så länge känner vi inte 

till att någon av bankens 
kunder skulle ha drabbats
ekonomiskt eller lämnat ut 
några koder/identifierat sig 
mot bankens system i detta
bedrägeri. Denna typ av be-
drägeri riktar ofta, men inte 
alltid, in sig på äldre perso-
ner.
Bankens råd  
till bankkunder:
Det är viktigt att tänka på att 
aldrig lämna ut några koder 
eller att logga in på något av
bankens system på begäran 
av någon som kontaktar dig. 
Är det någon som kontaktar
dig och ber dig använda sä-
kerhetsdosa, mobilt Bank-id 
eller någon annan identifie-
ringsmetod så är det alltid ett 
bedrägeri. Ofta utger sig be-
dragarna vara från banken, 
bankens säkerhetsavdelning, 
polisen eller någon annan 
myndighet för att skapa en 
känsla av trovärdighet. Van-
ligt är att bedragaren uppger 
att det just nu pågår ett bedrä-
geri mot dig och att du behö-
ver identifiera dig eller lämna 
koder för att stoppa bedräge-
riet. Denna lögn är till för att 
skapa känsla av oro och pa-
nik hos den drabbade för att 
lättare komma åt uppgifter.

Har du blivit drabbad re-
kommenderar vi att du kon-
taktar polis och din bank
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Första poängen 
bärgades

INNEBANDY 
Äntligen kom en efter-
längtad poäng för Melle-
ruds IBK Giants. Den kom 
inför hemmapubliken i Rå-
dahallen, mot Guldringen 
IBK, matchen slutade 8-8.
Ett jumbomöte i Rådahallen 
som slutade helt broderligt. 
Det var Melleruds första 
poäng denna säsong och den 
kom efter tio spelade match-
er. 

– Nu kom den poängen 
som vi pratat om, vi går bara 
framåt match efter match och 
får hoppas att vi fortsätter på 
detta spåret nu, sade tränaren 
Mio Forsberg efter matchen. 

Giants tog ledningen om-
gående genom Oskar Flodin 
och kort därefter utökade 
Joacim Falk till 2-0. Guldhe-
den reducerade, men det var 
Mellerud som hade fördel 
inför andra perioden, med 
ledning 5-3. 

Tappade ledning
I andra perioden kom lite 
motgångar. Lucas Salo-
monsson drog på sig match-
straff och Guldringen fick 
chans att komma ikapp. Nå-
got gästerna från Göteborg 

också gjorde. Det var lika 
inför tredje och precis som 
det började så avslutade Os-
kar Flodin målskyttet i Råda-
hallen och blev poängräd-
dare för Giants med sitt mål 
som betydde 8-8.

– Det kändes riktigt bra, vi 
var inställda på vinst och 
känslan var att vi kunde slå 
de här också. Men det vikti-
gaste var ändå att vi kunde ha 
kylan och inte släppa till 
bakåt även när vi gick på 
framåt. Det var en spännande 
match rakt igenom. Men det 
finns fortfarande mycket att 
jobba på, för vi släpper in mål 
lite för lätt i vissa lägen, be-
rättade en mycket glad trä-
nare i Mio Forsberg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 
Guldringen IBK

8-8 (5-3, 1-3, 2-2)
Division 5

Målskyttar MIBK:
Joacim Falk, 3
Oskar Flodin, 2
Robert Offesson, 1
Mikael Bergman, 1

SPORT

Nya lokaler ett lyft för DFF

Kanslichefen Maria Pettersson Lans och Mikael Israelsson, fotbollsut-
vecklare på Dalslands FF.

Dalslands Fotbollförbund 
(DFF) har flyttat in i Fast-
ighetsbyråns före detta 
lokaler på Storgatan, i 
hörnet mitt emot Apote-
ket. Ett riktigt lyft, enligt 
kanslichefen Maria Pet-
tersson Lans.
I närmare 28 år har DFF haft 
sitt kansli i källarvåningen på 
Backegatan 13C. De nya lo-
kalerna ligger med fönster ut 
mot Köpmantorget, ett lyft 
för hela verksamheten.

– Vi har dryftat detta i flera 
års tid, men det har inte fun-
nits någon lämplig lokal med 

skälig hyra tills detta dök 
upp. Nu har vi fått en nystart 
med ny energi. Vi hyr i andra 
hand i 7,5 år, i den gamla 
lokalen hyr vi arkivet fortfa-
rande, berättar Maria.

– Förut klev man ner i en 
källare för att komma till oss. 
Nu kliver man in på ett riktigt 
kontor ovan mark som är 
ljust och fräscht. Det känns 
väldigt bra, konstaterar Mi-
kael Israelsson, fotbollsut-
vecklare i DFF.

På kontoret sitter också 
kanslisten Hans Fredriksson, 
som är ansvarig för ekono-
min.

Mjölkbönder på studieresa

Några av de finska besökarna tillsammans med Susanne Bååth Johansson (längst t.v.) som jobbar med det 
svenska projektet Eurodairy.

I veckan som gick gästades 
två av vårt områdes lant-
bruksföretag av femton 
finska kollegor. Studiere-
san var initierad av LRF:s 
Eurodairy Project och man 
besökte mjölkkobesätt-
ningarna på Håltane Gård 
och Bergs Säteri.
Lantbruksföretagarna bak-
om Håltane Gård och Bergs 
Säteri är båda medlemmar i 
European Dairy Farmers, 
EDF, en sammanslutning för 
europeiska mjölkbönder 
som sträcker sig över 14 
länder. Här återfinns 50 
svenska gårdar och 300 eu-
ropeiska som medlemmar 
och man träffas för informa-
tionsutbyte, tar del av forsk-
ningsresultat samt delar och 
jämför resultat och förutsätt-
ningar vad gäller mjölkpro-
duktionen. 

Nio svenska pilotgårdar, 
två i Mellerud
I internationell samverkan 
driver LRF satsningen Euro-
dairy/Konkurrenskraftig 

Mjölkproduktion 2.0. Syftet 
är att utveckla mjölkproduk-
tionen genom en starkare 
koppling mellan företagare, 
rådgivning och forskning.

 Det handlar exempelvis 
om att sprida nya idéer, ar-
betssätt, ny teknik eller ef-
fektivare resursanvändning. 

Nio gårdar i Jönköping och 
Västra Götaland har valts ut 
att delta som pilotgårdar, 
vars verksamhet följs och 
jämförs med liknande euro-
peiska mjölkföretag. Man 
erbjuder också olika aktivite-
ter av intresse för mjölkföre-
tagare. (Källa LRF) Två av 
de aktuella gårdarna är såle-
des Håltane Gård och Bergs 
Säteri. 

– På det här sättet kan vi 
också sprida informationen 
vidare till övriga mjölkpro-
ducenter. Vi ser när vi jämför 
att de svenska pilotföretagen 
är mycket duktiga och har 
hög produktion per ko, sam-
tidigt som vi i Sverige har 
hög djurvälfärd och ligger 
mycket, mycket lågt i anti-
biotikaanvändning. Dock 

Ingemar Torstensson och Eva Olsson under rundvandringen i kostal-
larna, där de berättade om sin besättning och mjölkproduktion.

Vad jobbar ni med?
– Vi administrerar alla 

tävlingsverksamheter för 
barn, ungdomar och seniorer, 
i Dalsland. Vi tillför alla ut-
bildningar till klubbarna, 
såsom tränar- och domarut-
bildningar, förklarar Maria.

Mikael understryker att 
man står på tre ben; utveck-
ling av spelare, utveckling av 
ledare/tränare samt utveck-
ling av föreningar. Det kan 
handla om allt från organisa-
tion, ekonomi, jämställdhet 
och fotbollsutveckling.

Viktiga projekt
Dalslands FF startade pro-
jektet Dynamo för tre-fyra år 
sedan. Maria och Mikael har 
varit ute på föreningsbesök 
och kartlagt föreningarna, 
scannat av dem och fått fram 
prioriterade områden och 
punkter att jobba vidare med.

– Vi har avverkat ett tiotal 
föreningar, ingen är den an-
dra lik när det gäller vad de 
vill jobba med, säger Maria.

En nyhet är ”Diplomerad 
förening” där man jobbar 

mer strukturerat med riktade 
insatser, till sin hjälp har man 
SISU. Diplomeringen sköts 
av DFF. Hittills är fyra-fem 
föreningar intresserade.

– Ett projekt som är på 
gång är 10 000 nya kvinnliga 
ledare i Sverige fram till år 
2023. DFF har utsett en am-
bassadör i Elin Svensson, 
Åsebro IF. En grupp har bil-
dats som i sin tur ska leta upp 
tjejer ute i föreningarna. 
Svenska Fotbollsförbundet 
prioriterar detta projektet 
eftersom man arbetar hårt för 
jämställdhet inom fotbollen. 
Vi är i framkant då vi har 
landets enda kvinnliga kans-
lichef, berättar Maria.

Hon avslöjar också att 
Karl-Erik Nilsson, ordfö-
rande i SFF, kommer till 
Tingshuset i Mellerud den 21 
februari. han kommer inför 
inbjudna gäster att påvisa 
fotbollens betydelse i sam-
hället.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

har vi av naturliga skäl högre 
kostnader för byggnader, 
men också för att vi har krav 
på att djuren måste tas väl om 
hand, säger Pernilla Salevid 
projektledare i LRF.

Branschsnack på svenska, 
finska och engelska
Eva Olsson och Ingemar och 
Fredrik Torstensson på Bergs 
Säteri tog emot sina finska 
lantbrukskollegor med glögg 
i logistikhallen och berättade 
kort gårdens historia och hur 
man driver verksamheten 
idag. 

Mjölkproduktionen har 
bedrivits ekologiskt sedan 
2006 och växtodlingen sedan 
2001. Vad gäller växtod-
lingen diskuterades växtfölj-
der och olika ogräs- och 
gödselstrategier. Därefter 
blev det rundvandring med 
mycket information och frå-
gor, i de båda ladugårdarna 
samt ungdjursstallet. Mötet 
avslutades med att de finska 
gästerna kunde jämföra sina 
egna resultat i en så kallad 
”benchmarketing” med de 
dalsländska och svenska 
mjölkgårdarna i projektet. 

– Denna typ av erfaren-
hetsutbyte ger oss mycket 
tips och råd, men även möj-
lighet att uppleva varandras 
företag. Dessutom är det 
alltid nyttigt och utvecklande 
att bli kritiskt granskad både 
på det som är positivt och det 
som är mindre bra, säger Eva 
Olsson.

 I och med att man under 
eftermiddagen sedan besökte 
Håltane Gård, så fick de fin-
ländska lantbrukarna även ta 
del av en svensk mjölkgård 
som bedrivs på konventio-
nellt vis. 

Ing-Marie Norrman

Edman tar över 
Bäckefors

FOTBOLL 
Dick Edman heter Bäckefors 
nya tränare som tar över herr-
laget efter Mattias Svensson 
som i höstas tackade för sig. 

Edman kommer närmast 
från Eds FF där han bildade 
par med Per Erik Nolin. 
44-åringen har även varit 
distriktskapten för Dalslands 
FF.

Längre reportage om trä-
narförvärvet kommer i nästa 
veckas tidning.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nyförvärv och 
spelartapp

FOTBOLL 
I måndags kväll stod det klart 
att nykomlingarna i division 
4, Brålanda IF, tappar sina 
två unga talanger Erik Arons-
son och Jakob Helldén. Den 
17-åriga duon lämnar för 
division 2-klubben Väners-

borgs IF. I samma veva stod 
det också klart att 25-årige 
mittfältaren Andreas Sjö-
blom lämnar Kroppefjälls IF 
i division 6 för Åsebro IF i 
division 5.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dick Edman, tidigare Eds FF, är klar 
som tränare för division 5-laget 
Bäckefors IF. Foto: Bäckefors IF.
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UTHYRES

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

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

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

Vi söker
Kundmottagare/
Reservdelsansvarig
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

Spännande 
avslutning 
i segermatch

SLUTRESULTAT
Nödinge SK – 
Melleruds HK

17-18
Div- 4 Västsvenska V

Målskyttar:
Amanda Andersson, 9
Caroline Falk, 3
Drenushe Bytyqi, 3
Frida Andersson, 2
Malin Jansson, 1

HANDBOLL 
Det blev onödigt spän-
nande för Melleruds 
handbollsdamer i borta-
segern mot Nödinge SK. 
18-17 slutade matchen till 
MHK:s favör som fortsatt 
är ett topplag i tabellen.
Järnvägarnas FF leder fortfa-
rande serien men Melleruds 
HK släpper inte en tum pre-
cis bakom i division 4 Väst-
svenska Västra. Segern mot 
Nödinge var stabil trots det 
spännande slutet.

– Vi låg under lite i början, 
3-5, men vi gick snabbt om 
och ledde hela matchen, som 
mest med sex mål. I slutet 
drog vi på oss onödiga utvis-
ningar, så det blev onödigt 
spännande i slutet. Med tio 
sekunder kvar hade vi utvis-
ning och de bollen, men Ca-
roline Falk räddade segern, 
så det var otroligt skönt, be-

rättade tränaren Johan Eriks-
son strax efter slutsignal. 

MHK har svajat lite den 
sista månaden, men kampen 
om seriesegern kvarstår i 
allra högsta grad.

– Tabellen är jättejämn och 
den har inte vänt än. Nu får 
vi bara peta in lite mer mål, 
för om det handlar om mål-
skillnad så måste vi steppa 
upp lite, berättar Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storseger för Frändefors
FUTSAL 
Dalslands Sparbanks 
Futsalcup fortsätter med 
oförminskad styrka. I hel-
gen spelades det andra 
sammandraget i Idrotts-
huset i Vänersborg, där 
bland annat Frändefors 
vann med tvåsiffrigt över 
Mellerud Calcio Club.
Frändefors IF Futsal mötte 
Ellenö IK på nytt denna helg. 
Senast i förra veckan möttes 
man i Färgelanda sporthall, 
men denna gång blev det en 
betydligt jämnare tillställ-
ning.

– Ellenö är duktiga, det var 
en jämnare match nu än förra 
helgen. Vi hade ett mål upp 
med några sekunder kvar, 
men då kom 4-6. Jag är nöjd, 
det är ju väldigt små margi-
naler, berättade huvudansva-

rige Erik Bengtsson Meuller 
efter helgens matchande.

Hans lag tog dock revansch 
efter förlusten genom att 
besegra Mellerud Calcio 
Club med stora siffror, hela 
21-5 slutade den matchen.

– Det var en överkörning. 
Det var jämnt i första halv-
lek, men sedan körde vi bara 
på och fick en fin målskillnad 
med oss, berättar Bengtsson 
Meuller.

För Mellerud CC var det 
inte en lätt dag på jobbet. 
Först förlust med 7-9 mot 
Färgelanda innan överkör-
ningen kom mot Frändefors.

– Vi fick ta in spelare som 
inte spelat på länge, vi hade 
inte riktigt planerat för serie-
spelet. Vi var piggare och 
hade en bättre inställning till 
den första matchen, men vi 
tröttnade i den andra match-

SLUTRESULTAT
Mellerud Calcio Club 

– Färgelanda IF
7-9

Ellenö IK –  
Frändefors IF

6-4
Frändefors IF – 

Mellerud Calcio Club
21-5

FCM tappade ledningen
FUTSAL 
Det går trögt för FC Melle-
rud i division 1 Nordvästra 
Götaland. I matchen mot 
Färgelanda IF ledde man 
med 3-0 men tappade i an-
dra halvlek till förlust 3-5.
FC Mellerud var det klart 
bättre laget i den första halv-
leken mot Färgelanda IF på 
bortaplan. Kenan Busuladzic 
gjorde 1-0 omgående för 
Mellerud, som fick en dröm-
start. 

Direkt efter paus kom 3-0 
från Florijan Fejzulovic och 
FCM såg ut att promenera 
hem tre poäng. Men ett själv-

mål från en mellerudsspelare 
vände på matchen. Färge-
landa kom tillbaka och 
lyckades gå om i slutminu-
terna och vann, inte helt 
rättvist enligt Melleruds hu-
vudansvariga Valon Gashi.

– Jag brukar vara ärlig och 
säga när motståndarna är 
bättre, så Färgelanda gör det 
bra som vänder och vinner, 
men spelmässigt var vi det 
bättre laget. Första 30 var bra 
från oss, men sedan tog orken 
slut för vissa. Grabbarna som 
var med gjorde det väldigt 
bra i 30 minuter, sade Gashi.

Nu har Mellerud fyra po-
äng upp till serieledarna FC 

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 

FC Mellerud
5-3 (0-2)

Div. 1 Nv Götaland
Målskyttar FCM:
1’ 0-1 Kenan Busuladzic
18’ 0-2 Sabrija Jasarevic
21’ 0-3  Florijan Fejzulovic

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

PELLETSBRÄNNARE 
Janfire Flex-A med skruv 
o. förråd. 5.900:-.  
Tel. 070-561 83 57.

Lägenhet uthyres 
Storgatan 19, 2 trappor. 
Ca 75 m2 fördelat på kök, 
wc, två sovrum och två 
vardagsrum/allrum. 
6 400kr/månad varm-
hyra. Rökfri samt djurfri lä-
genhet. Ledig omgående.
Referenser, arbetsgivarin-
tyg samt kreditupplysning 
kan krävas.
Tel 070-732 93 23. Mel-
lan 10-16. Inga sms.

Diaspora som också har en 
match mindre spelad, ett för 
stort försprång enligt Gashi.

– Här gick tåget för vår del 
att vinna serien, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

en, men vi har chans ändå, 
berättar huvudansvarige 
Kreshnik Bytyqi, för Melle-
rud Calcio Club.
 Tobias Coster

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

BILSERVICE

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

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

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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

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

TJÄNSTER
Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, 
städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget 
ibland? Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

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

070-461 42 78

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.50 - 15 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. 50 – 15 december

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
10.10 Go'kväll
10.40 Det sitter i väggarna
11.40 PK-mannen
11.55 Simning: VM kortbana
14.00 Forum, Strömsö
16.45 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 Dokument inifrån
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 Kolla myten
23.10 Rapport, Onda aningar
00.15 Det sitter i väggarna
01.15 36 dagar på gatan
01.45 Nattsändningar

06.00 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
16.00 Rapport
16.05 Musikhjälpen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Musikhjälpen
19.00 Slavnationen Danmark
19.30 Den goda viljan
20.55 Alla funkar olika - min 
 berättelse
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Musikhjälpen

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Portvakterna i Arktis
18.35 New York bakom kulisserna
19.25 Iran inifrån
20.10 Sam Neill i kapten Cooks spår
21.00 Så lever du längst
22.00 Tid att leva
23.00 Vilda västerns natur
23.50 Motståndskraftiga städer

20.00 Snöröjningsbalett på 
 Gardermoen
20.10 Skicross: Världscupen
21.05 Musikhjälpen
22.15 Alla funkar olika 
 - teckenspråkstolkat
22.45 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat
23.15 En familjehistoria 
 - teckenspråkstolkat
23.45 Liv med autism 
 - teckenspråkstolkat
00.15 Alla funkar olika - min be-
 rättelse - teckenspråkstolkat
00.20 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
14.55 Hela Danmark bakar
15.55 Veterinärerna
16.50 Jul med Ernst
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Sthlm rekviem
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 Law & order
00.55 Svenska fall för FBI
01.55	 Hawaii	five-0

05.00 American dad
05.25 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 Cops
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 Killer elite
23.15 Simpsons
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.10 Scrubs
03.00 2 1/2 män
03.25 Brooklyn nine nine
03.50 Family guy
04.40 American dad

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10.10 Forum
11.55 Simning: VM kortbana
14.05 Skidskytte: Världscupen
15.30 Riksdagens frågestund
16.45 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 I rovdjurens spår
21.00 36 dagar på gatan
21.30 I Amundsens fotspår
22.00 Opinion live
22.45 Stacey Dooley
23.30 Rapport
23.35 Trettioåriga kriget
00.25 Livet på Dramaten
00.55 Hemma igen
01.40 En familjehistoria
02.10 Dokument inifrån
03.10 Rederiet

06.00 Musikhjälpen
07.00 Lucia
08.00 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
16.00 Rapport
16.05 Musikhjälpen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Lucia
19.00 Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00 Luftslottet
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den stora skönheten
00.30 Musikhjälpen

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 New York bakom kulisserna
18.30 Flykten till vildmarken
19.15 Världens natur: Asiens 
 gröna öar
20.05 Fördrivna efter världskriget
21.00 Studio natur
21.30 Vilda västerns natur
22.20 Vargar på vandring
23.05 Tid att leva

20.00 Lucia - syntolkat
21.00 Musikhjälpen
00.30 Alla funkar olika - min 
 berättelse - syntolkat
00.35 Den goda viljan - syntolkat
02.05 Studio Sápmi
02.35 Matmagasinet
03.05 36 dagar på gatan 
 - teckenspråkstolkat
03.35 Alla funkar olika - min be- 
 rättelse - teckenspråkstolkat
03.40 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
14.55 Hela Danmark bakar
15.55 Veterinärerna
16.55 Jul med Ernst
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Jul med Ernst
21.00 Tillsammans med 
 Strömstedts
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, Väder
23.00 CSI, Law & order
00.55 Svenska fall för FBI
01.55	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Hela Danmark bakar
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.00 American dad
05.25 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 Triple 9
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.15 Scrubs
03.00 2 1/2 män
03.25 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10.10 Byggänget
10.25 Alpint: Världscupen
11.55 Simning: VM kortbana
14.05 Skidskytte: Världscupen
15.40 Alpint: Världscupen
16.30 Ett hundliv: Hundgården
16.40 Enkel resa till Korfu
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern, Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Scott & Bailey
21.50 Släng dig i brunnen
22.20 The Graham Norton show
23.05 Edit, Rapport
23.40 Andra åket
00.10 Alla hästar hemma
00.40 En familjehistoria
01.10 Dox: Kvinnan vid bron
02.05 Livet på Dramaten
02.35 Nattsändningar

06.00 Musikhjälpen
12.00 Rapport
12.03 Musikhjälpen
16.00 Rapport
16.05 Musikhjälpen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Musikhjälpen
19.30 Förväxlingen
20.00 Levande gudar och ritualer 
 i Indien
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Two Faces of January
23.20 Musikhjälpen

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Isländska möten
17.55 Så lever du längst
18.55 Jakten på Norge
19.45 Konsten att leva med döden
20.15 Enäggstvillingar
21.00 Det vilda Kanada
21.55 Seriestart: Sidenvägen
22.45 Portvakterna i Arktis
23.45	 Nilen:	flodernas	flod

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Musikhjälpen
23.20 Alla funkar olika - min 
 berättelse - syntolkat
23.25 Det sitter i väggarna - syn-
 tolkat
00.25 I rovdjurens spår - syntol-
 kat
01.25 36 dagar på gatan - syn-
 tolkat
01.55 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
14.55 Hela Danmark bakar
15.55 Veterinärerna
16.50 Jul med Ernst
17.50 V75-klubben
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Diggiloo
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Taken 2
00.10 Patient killer
02.00 Wayne's world
04.00 Hela Danmark bakar

05.05 American dad
05.30 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	 Tattoo	fixers
21.00	 X-files
22.00 Iron sky
23.50 Swedish dicks
01.00 Simpsons
01.55 Family guy
02.55 Nattsändningar

06.10 Opinion live
06.55 En familjehistoria
07.25 Enkel resa till Korfu
08.15 Alla hästar hemma
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09.15 Flykten från enplansvillorna
09.30 Andra åket
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.30 Skidskytte: Världscupen
12.15 Alpint: Världscupen
13.30 Längdskidor: Världscupen
16.15 Jakten, På spåret
17.35 Jul på Centralen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt, Rapport
18.15 Sverige!, Julkalendern
19.00 Svenska tv-historier:
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Jill Johnson - That's life!
21.30 Lördagsbio: Jalla! Jalla!
23.00 Edit, Rapport
23.35	 Nattfilm:	The	Best	Man	
 Holiday
01.35 På spåret
02.35 Jonestown: Självmordssekten
03.20 Trettioåriga kriget: 
 Sveriges skräckvälde i Europa

06.00 Musikhjälpen
11.45 Simning: VM kortbana
14.00 Musikhjälpen
14.45 Skidskytte: Världscupen
15.25 Musikhjälpen
15.50 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.15 Musikhjälpen
18.00 Finlands självständighets-
 dag
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Sommaroperor - Läckö, 
 Vadstena
20.05 Kulturstudion
20.10 Läderlappen i Ystad
22.20 Kulturstudion
22.25 Säsongsstart: Falsk 
 identitet
23.15 Alla funkar olika - min 
 berättelse
23.20 Musikhjälpen

09.00 UR Samtiden
15.00 Isländska möten
15.25 New York bakom kulisserna
16.15	 Nilen:	flodernas	flod
17.05 Studio natur
17.35 Det vilda Kanada
18.25 Sam Neill i kapten Cooks spår
19.15 Så lever du längst
20.15 Flykten till vildmarken
21.00 Den lilla pingvinens vinter
21.55 Magda Goebbels och tredje
 riket
22.50 Njutningens hemligheter
23.20 Dokument utifrån
00.20 Fördrivna efter världskriget

20.00 Musikhjälpen
23.20 Alla funkar olika - min be-
 rättelse - teckenspråkstolkat
23.25 Promised land
01.10 The Graham Norton show
02.10 Trettioåriga kriget
03.00 Sverige!
03.30 Alla funkar olika - min 
 berättelse - syntolkat
03.35 Jul på Centralen

05.00 Veterinärerna
06.00 Escape to the  
 Chateau
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Diggiloo
13.30 Grease
15.50 Biggest loser VIP
16.55 Jul med Ernst
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre 
 – återträffen
21.30 Pretty woman
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Pretty woman
00.15 Men, women & children
02.45 Red riding hood

05.10 Våra värsta år
06.00 Nitro circus crazy
 train
06.45 Frasier
07.35 Superstore
08.30 Amazing race
09.30 Community
10.30 Fresh off the boat
11.30 Ink master USA
12.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Last man on earth
16.30 Cops
17.30 Allegiant
20.00 Lethal weapon
21.00 The change-up
23.20 Semi-pro
01.15 Starship Troopers 2
02.55 Family guy
03.40 American dad
04.50 Community

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.15 Sverige!
06.45 Livet på Dramaten
07.15 I Amundsens fotspår
07.45 I rovdjurens spår, Julkalendern
09.00 Julkalendern: - teckenspråkstolkat
09.15 Vinterstudion
09.30 Längdskidor: Världscupen
11.15 Skidskytte: Världscupen
13.00 Alpint: Världscupen
14.00 Skidskytte: Världscupen
16.30 Simning: VM kortbana
17.40 Jul på Centralen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt, Julkalendern
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Andra åket, Alla hästar hemma
21.00 Seriestart: En engelsk skandal
22.00 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
22.30 Rapport
22.35 Matiné: Mumien - återkomsten
00.40 Scott & Bailey
01.30 Stacey Dooley: Redo för under-
 gången
02.15 Släng dig i brunnen
02.45 I rovdjurens spår
03.45 I Amundsens fotspår

06.00 Musikhjälpen
10.00 Gudstjänst
10.45 Musikhjälpen
11.30 Längdskidor: Världscupen
12.50 Musikhjälpen
15.50 Sverige idag på romani 
 chib/kalderash
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Musikhjälpen
17.00 ¡Habla ya!
17.10 Gordon & Penny
17.20 El internado
18.00	Min	squad	XL	-	finska
18.30 Vloggarna
19.00 Världens natur: Asiens gröna öar
19.50 Djurens märkliga beteenden
19.55 Alla funkar olika - min berättelse
20.00 Musikhjälpen - utsläppet
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Grattis Liv Ullmann
22.15 Persona
23.35 Gudstjänst
00.20 Luftslottet
01.20 Hotet från myggorna
02.15 Finlands självständighetsdag
02.45	Min	squad	XL	-	finska

09.00 UR Samtiden
15.00 Ambulansbåten
15.10	 Nilen:	flodernas	flod
16.00 Enäggstvillingar
16.45 Jakten på Norge
17.35 Sam Neill i kapten Cooks spår
18.25 Dox: Kvinnan vid bron
19.20 New York bakom kulisserna
20.10 Thailand - tempel och tigrar
21.00 Iran inifrån
21.45 Flykten till vildmarken
22.35 Tid att leva
23.35 Portvakterna i Arktis
00.35 Motståndskraftiga städer

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Alla hästar hemma - syntolkat
21.00 Alla funkar olika - min berättelse 
 - syntolkat
21.05 Kolla myten - syntolkat
21.15 Den goda viljan - syntolkat
22.45 36 dagar på gatan - syntolkat
23.15 36 dagar på gatan - syntolkat
23.45 I rovdjurens spår - syntolkat
00.45 Det sitter i väggarna - syntolkat
01.45 Nya perspektiv
02.45 Strömsö

05.00 Veterinärerna
06.00 Escape to the Chateau
06.55 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.50 Channel One Cup Studio
12.00 Ishockey
14.30 Så mycket bättre – återträffen
15.55 Bonde söker fru
16.55 Parlamentet
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 Beck: Djävulens advokat
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Djävulens advokat, forts
23.10 Sthlm rekviem
00.10 Brottsjournalen
01.10 One chance
03.15 A Cinderella story: En askunge-
 saga

05.10 Frasier
06.00 Amazing race
06.50 Frasier
07.40 Last man on earth
08.35 Nitro circus crazy train
09.35 Cops
10.35 Fresh off the boat
11.35 Simpsons
12.35 Son of Zorn
13.05 99 nya saker med Erik & Mackan
14.10 NCIS: Los Angeles
16.10 Simpsons
16.45 After earth
18.45 Ink master USA
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Ride along
00.05	 X-files
01.05 Fresh off the boat
02.05 Superstore
03.00 99 nya saker med Erik & Mackan
03.50 Battle creek
04.35 Community
04.55 Frasier

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport, Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.10 Landet runt, Sverige!
11.10 Svenska tv-historier: Fräcka fredag
11.45 Sportspegeln
12.15 I rovdjurens spår
13.15 Andra åket
13.45 Alla hästar hemma
14.15 Ture Sventon - privatdetektiv
15.55 Kari-Anne - julspecial
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 Drottning Silvia 75 år
21.00 Den allvarsamma leken
22.50	 Rapport,	Nattfilm:	Efterskalv
00.35 Kari-Anne - julspecial
01.25 Livet på Dramaten
01.55 Hemma igen
02.40 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
03.10 Rederiet

07.40 Sverige idag
08.00 ¡Habla ya!
08.10 Gordon & Penny
08.20 El internado
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Jul hos Claus
17.10 Åtta årstider
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Sågverket som blev konsthall
18.10 Alpint: Världscupen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Slummens kör
23.15 Agenda
00.00 Min sanning
01.00 Vloggarna
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Studio natur
17.35 Enäggstvillingar
18.20 Så lever du längst
19.20 Det vilda Kanada
20.15 Den bortglömde polarhjälten
21.00 Världens natur: Asiens gröna öar
21.50 Isländska möten
22.15 Konsten att leva med döden
22.45 Iran inifrån
23.30 Magda Goebbels och tredje riket

20.00 Edit
20.30 Svenska tv-historier: Ebba och 
 Didrik
21.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21.30 Agenda - teckenspråkstolkat
22.15 Liv med autism - syntolkat
22.45 Kolsvart - syntolkat
23.00 På spåret - syntolkat
00.00 Bluebird
01.30 36 dagar på gatan - teckenspråks-
 tolkat
02.30 Musikliv - 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 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
14.55 Hela Danmark bakar
15.55 Veterinärerna
16.55 Jul med Ernst
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Mandelmanns jul
21.00 Kalla fakta
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 Hela Danmark bakar
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.20 Frasier
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	 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 Die hard
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Scrubs
03.20 2 1/2 män
03.45 Brooklyn nine nine
04.05 Family guy
04.55 American dad

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion, Rederiet
09.55 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.10 Fråga doktorn
10.40 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
11.10 Dokument inifrån
12.10 Byggänget, Kolla myten
12.35 PK-mannen
12.50 Liv med autism
13.20 Gro älskar jultomtar!
13.25 Livet på Dramaten
13.55 Drottning Silvia 75 år
14.55 Matiné: Kvinna i leopard
16.15 Matmagasinet, Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern, Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Dokument inifrån
21.00 36 dagar på gatan
21.30 Trettioåriga kriget
22.20 Rapport, Dox: Take every wave
00.25 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
00.55 Nattsändningar

08.40 Sverige idag
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Jul hos Claus
17.10 Vinterliv
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Dieterna som förlänger livet
18.55 Julpynt i särklass
19.00 Docstop: Mitt kön
19.30 Förväxlingen
20.00	 Nobel	2018:	Snillen	spekulerar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Anklagelser
22.55 Levande gudar och ritualer i 
 Indien
23.55	 Kortfilmsklubben	-	spanska
00.10	Min	squad	XL	-	finska
00.40 Dieterna som förlänger livet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Isländska möten
17.30 Iran inifrån
18.15 Den lilla pingvinens vinter
19.10 Konsten att leva med döden
19.40 Studio natur
20.10 Magda Goebbels och tredje riket
21.00 Dokument utifrån: Banksters
22.00 Sidenvägen
22.50 Enäggstvillingar
23.35 Fördrivna efter världskriget

20.00 Matmagasinet
20.30 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.00 36 dagar på gatan 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Min sanning
22.30 Kari-Anne - julspecial
23.20 Mannen som försvarade Gavrilo 
 Princip
02.10 Musikliv - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Hela Danmark bakar
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 Hela Danmark bakar
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.20 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 A-team
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.40 Scrubs
03.30 Nattsändningar

Med önskan om en 
God Jul och ett tryggt 
hem för alla.
På vår önskelista står trygghet längst upp. Därför skänker vi 
100 kronor för varje bostadsaffär till SOS Barnbyar, Sveriges 
Stadsmissioner eller BRIS. 

God Jul och Gott Nytt År!

LANDSVÄGSG. 48 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 

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: 575 000 kr

Boka visning!

Boka visning!

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:-

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

Boka visning!

Hur många kvm? 
Svara, gilla och dela på Facebook.  

3 kr per gilla/dela skänks till  
Barncancerfonden.

Gissa och hjälp.

Hur många kvm?
Svara, gilla och dela på Facebook. 3 kr per gilla/dela skänks till Barncan-
cerfonden.
Gissa och hjälp.

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

Pris: 1 900 000 kr

Boka visning!
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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

    

Med reservation för slutförsäljning

Nalle med filt 

Julklappstips!

149:-
/st

Prydnadskudde 
50 x 50 cm

199:-
/st

119:-
/st

Lära-gå-bil 

Söndagar i advent bjuder vi på glögg 
och pepparkaka i vårt mysiga café

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:-

Holsteinkossan Sigyn fick trillingar
glad överraskning när hon 
tittade till dem.
– Jag kollade till dem vid åt-
tatiden på morgonen och allt 
var lugnt. Hennes ordinarie 
kalvningsdatum var satt till 
18 december, så vi satt vid 
frukosten och sa att ”idag är 
det inga kalvningar, allt är 
lugnt”. Men när jag tittade till 
dem igen vid halv elva låg 
där tre fina och friska kalvar! 
Det är vanligt att föda tidi-
gare när det är fler än en kalv, 
berättar förmannen Ida Wi-
din.

– De är pigga som bara den, 
på gränsen till busiga. Vi blev 
otroligt förvånade när vi såg 
att det blev trillingar. Det är 
ovanligt att alla tre är friska 
och överlever, säger Eva Ols-
son, som driver Bergs Säteri 
med maken Ingemar Tor-
stensson.

Trillingfödsel har skett vid 
två tillfällen tidigare på går-
den. Första gången dog alla 
tre kalvarna, andra gången 
(2012) födde en kossa tvil-
lingkvigor och allt var frid 
och fröjd. Men nästa natt 

föddes ytterligare en kvig-
kalv, som tyvärr var dödfödd. 
En av de överlevande kvig-
kalvarna står för övrigt fort-
farande kvar i produktionen 
på gården.

290 kossor
På gården finns cirka 290 kor, 
varav omkring 250 mjölkas. 
Cirka 90 procent av besätt-
ningen består av Holsteinkor.

Kossan 2297 Sigyn är född 
17 oktober 2015 och detta 
var hennes andra kalvning.

– Det är en bra ko, med  
10 187 ECM och det är jät-
tebra för en förstakalvare, 
förklarar Ida.

Man har använt könssorte-
rad sperma efter tjuren Ro-
mello. Vid könssorterad 
sperma är chansen 90 procent 
att man får kvigkalvar.

Könssorterad sperma
– Man lägger könssorterad 
sperma på de bästa djuren för 
att få kvigkalvar, den är cirka 
100 kronor dyrare per dos. Vi 
gör det framför allt på kvigor, 
säger Ida.

Trillingarna får gå med sin 
mamma ett par dagar extra, 
därefter sätts de i var sin 
kalvbox. De var något min-
dre än andra nyfödda kalvar, 
men eftersom de var såpass 
pigga och helt friska, kom-
mer de att hanteras precis 
som alla andra kalvar.

– De åt bra när de fick sin 
råmjölk och har lika goda 
förutsättningar som de andra 
kalvarna, konstaterar Ida.

Vid tvillingfödsel av en 
kviga och en tjur är risken 95 
procent att kvigan blir steril.
Men eftersom de två kvigkal-
varna förmodligen är en-
äggstvillingar finns chansen 
att de är fertila. Detta innebär 
att kossan i så fall blev dräk-
tig med två ägg. Detta kom-
mer att kontrolleras med 
blodprov.

Tjurkalvar körs vid två-tre 
veckors ålder till Framnäs 
gård, där de föds upp till 
slakt. Samma sak händer 
sterila kvigkalvar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ladugårdsförmannen Ida Widin med trillingkalvarna (som inte var döpta vid tidningens besök) och kossan 
2297 Sigyn. Alla tre kalvarna var pigga och friska efter födseln.

I torsdags inträffade en 
ovanlig födsel på Bergs 
Säteri utanför Mellerud. 
Holsteinkon 2297 Sigyn 
nedkom med tre friska 
kalvar; två kvigor och en 
tjur. Sigyn skötte hela 
kalvningen själv och för-
mannen Ida Widin fick en 

Barbro Prästbacka avtäckte minnesplattan i Café Rocket.

En hyllning till 
järnvägsarbetarna

I fredags avtäckte Barbro 
Prästbacka en minnes-
tavla i Café Rocket på 
järnvägsstationen – en 
hyllning till alla järnvägs-
arbetare som hjälpte den 
norska motståndsrörel-
sen under andra världs-
kriget 1939 – 1945.
Intresset för historia har 
länge funnits hos Barbro som 
arbetat som historielärare i 
Mellerud. Hon lämnade in en 
motion om att sätta upp min-
nestavlan redan 2015, men 
av olika anledningar har 
detta dröjt. Nu har Melleruds 
kommun beslutat att bekosta 
minnestavlan som är tillver-

kad av extra tjock mässing-
plåt, specialbeställd från 
Danmark. Tillverkningen 
har skett i Göteborg och Bar-
bro har varit med och utfor-
mat den.

– Jag är jättenöjd, fast jag 
skulle helst ha velat haft den 
i väntsalen. Men det går ty-
värr inte på grund av risken 
för skadegörelse, sade hon.

Viktig information utbyt-
tes mellan Sverige och Norge 
under andra världskriget och 
mycket gick genom järn-
vägsarbetarna som uppvisa-
de stort mod.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Madde och 
hennes glada 
medarbetare  
på Hemköp Torget!

Crème Bonjour  

5:- /st
Flera sorter, 100 g

Följ oss!


