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Öppettider jul & nyår
Mån-fre 7-18, lör. 9-13

Julafton STÄNGT
Juldagen STÄNGT
Annandag jul STÄNGT
Nyårsafton STÄNGT
Nyårsdagen STÄNGT

FYRVERKERIER
Stort utbud av fyrkerkerier och 
mycket mer för att fixa årets 

nyårsfest!

Öppettider  Jul
Lör 22/12 kl 10-16
Sön 23/12 kl 10-16
24-26 dec Stängt
Nyårsafton 9-14

 Eller dygnet runt på Molino.se 

  

JULKLAPPARNA
Alla julklappar på ett ställe, hos oss 
hittar du bästa klapparna för hela 

familjen! 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

/st

Garant,Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 515:-

Spanien, klass 1.
Max 3 kg/hushåll/vecka 51

Sill
Garant, flera sorter, 220/106-220 g,  

jfr-pris 22,73-45,45/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 51

3995

för Bonuskunder
/kg

Julskinka

10:-
för Bonuskunder

/kg

Svensk blandfärs

Garant, Sverige, kokt, ca 3 kg

4995
 

/kg

Priserna gäller mån 17/12 – sön 23/12 2018 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Clementiner

God Jul 

och Gott Nytt År
önskar Stig med personal

– Sidan 22 –

Extern utredare till 
dagliga verksamheten

Socialnämnden upphandlar en extern utredare 
som ska genomlysa den dagliga verksamheten. 

Drenushe satsar 
på domarkarriären

Julklapparna
för en sportigare jul!

Hos oss finner du perfekta klappar för de allra flesta.  
Kom in till oss i butiken så hjälper vi dig att hitta rätt!

God Jul och Gott Nytt År

Foto: Lina Arvidsson, Blomsterfrämjandet.

– Sidan 26 –

Handbollsdomaren Drenushe Bytyqi, Mellerud, 
påbörjar utbildningen till regiondomare 2019.
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Bolstad
Prästgård

Onsdag 9 jan. kl 19
Krister Kortebäck, 

Brålanda: Varför ska vi be-
vara lantraser och konsten 

att köra med oxar?
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

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

beroende och stress

Christina Hagman B.Msc., Mellerud

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

Equmeniakyrkan Mellerud

Equmeniakyrkan och equmenia 
önskar God Jul & Gott Nytt År!

Torsdag 20/12 kl. 18.00 
Julsånger, Anders Pahlén med vänner 
Gröt och skinksmörgås
Julafton kl. 23.00 Midnattsgudstjänst
Annandag jul kl. 11.00 
Missionsgudstjänst Samuel Lundgren 
Offer för mission i andra länder. Kyrkkaffe 
Nyårsafton kl. 15.00 Nyårsbön i Kyrkans Hus
Välkomna!

Knytkalas på Kåken i Mellerud

Trettondagsafton 5/1-19 kl. 21-01
Biljetter: Maria 0763-91 08 99
Pris: 200:- 

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

hollyz

Lions Club 
Mellerud
Tackar alla som gjorde 
luciafirande och jul-
marknad än en gång 
så framgångsrik.
Ett speciellt tack  
till våra vänner i Lions 
Club Brålanda.
Ingen nämnd och 
ingen glömd.

Melleruds kommun 

Renhållningen informerar
Ni som har sophämtning på julafton kommer att få era kärl 
tömda på julafton.

Ni som har sophämtning juldagen kommer att få era kärl 
tömda på juldagen.

Ni som har sophämtning annandag jul kommer att få era 
kärl tömda på annandag jul.

Ni som har sophämtning nyårsafton kommer att få era kärl 
tömda på nyårsafton.

Ställ ut kärlen i tid gärna kvällen före.

God Jul & Gott Nytt År önskar renhållningen

  För mer information  
Melleruds kommun 

www.mellerud.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Renhållning

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud • E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6 • Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

19 december 2018 – 9 januari 2019
4:e söndagen i advent, samt Jul, nyår och trettondagshelgen
Reservation för ändringar se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19/12 18.00 Andrum i Klöveskog kyrka, Kerstin Öqvist.
Fre 21/12 18.30 Julallsång i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Bolstads församlingskör och Barnkör. 
  Trumpet: Stefan Rahkonen. Välkomnande av församlingsassistent Ewa Widell
Sön 23/12 11.00 Mässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Sarah och Madde
Julafton 24/12 23.00 Julnattsgudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Jonna Ydenius
Juldagen 25/12 05.00 Julotta i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Anders Fredriksson.
Juldagen 25/12 07.00 Julotta i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Josefine Dahlqvist.
Nyårsdagen 1/1 15.00 Mässa i Klöveskogs kyrka, Eva Marklund.
Trettondedag jul 6/1 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Eva Marklund. Sång: Hanna Hagsgård

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 20/12 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Lör 22/12 16.00 Julkonsert i Kyrkans Hus med Rostocks manskör, solist: Anna Fosebo, under ledning Anders Fredriksson. 
  Biljetter köps i Kyrkans Hus och Bokhandel, Mellerud. Pris:150:-
Sön 23/12 08.30 Julfrukost i Kyrkans Hus. Dragspelsgänget.
Sön 23/12 09.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Dragspelsgänget.  
Sön 23/12 16.00 Buss till Gudstjänst i Billingsfors kyrka 18.00, avgår från Kyrkans Hus i Mld kl 16.00 och är tillbaka 
  ca.20.00. Finsk julfika i kyrkan som avslutas med en tvåspråkig gudstjänst. Resan är kostnadsfri. Begränsat 
  antal platser. Samarrangör: Svensk-finska kyrkans verksamhet. Anmälan till Lena Hildén tel. 0722-127168
Julafton 24/12 11-14 Julbön därefter jullunch i Kyrkans Hus, Eva Marklund. Pysselhörna är öppen för små och stora. Anmälan till 
  jullunch till exp tel.0530-36200 senast 20/12. Eller mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se 
Julafton 24/12 23.00 Julnattsgudstjänst i Järns kyrka, Eva Marklund. Järns sångkör.
Juldagen 25/12 07.00 Julotta i Holms kyrka, Lars-Åke Petersson. Sång: Anders Fredriksson.
Annandag Jul 26/12 10.00 Gudstjänst med musik i Kyrkans Hus, Martin Edström. Sång: Saga Wargbaner.
Tor 27/12 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tor 27/12 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders Fredriksson.
Nyårsafton 31/12 15.00 Nyårsbön i Kyrkans Hus, Martin Edström. Sång: Katarina Kjörling.
Tor 3/1 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Trettondedag Jul 6/1 18.00 Musikgudstjänst i Kyrkans Hus, Solgläntans magiska kör med Gun-Britt Gustafsson. Andakt: Eva Marklund.
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 
Tis 8/1 11.30 Mässa på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 8/1 14.15 OBS! Ny tid. Mässa på Berg, Eva Marklund

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 23/12 15.00 Gudstjänst med musik på Skållerudshemmet, Eva Marklund. Sång: Sarah och Madde.
Julafton 24/12 23.00 Julnattsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. Skålleruds församlingskör.
Sön 30/12  11.00 Kommenterad Högmässa i Skålleruds kyrka, Pär-Åke Henriksson och Martin Edström. Fika i Kyrkstugan.
Trettondedag Jul 6/1 16.00 Trettondedagsmusik i Skålleruds kyrka, piano: Arne Torger. Andakt: Lars-Åke Petersson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 19/12 17.30 Julavslutning med andakt i Stakelunds församlingshem, Daniel Westin. Barnen medverkar med sång och 
  spex. Tomte, gröt och lotterier. Anmälan till julfesten senast 16/12 till exp 0530-36200.
Tor 20/12 18.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets har Grötfest på Karolinen. Järns sångkör medverkar.
Sön 23/12 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka, Eva Marklund.
Julafton 24/12 21.00 Julkvällsgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. Sång: Ulrika Kronstrand.
Julafton 24/12 23.00 Midnattsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. Sång: Gun-Britt Gustafsson, Mattias Lundström och 
  Matilda Lundström.
Juldagen 25/12 07.00 Julotta i Örs kyrka, Daniel Westin.
Annandag Jul 26/12 12.00 Gudstjänst med musik på Karolinen, Martin Edström. Sång: Saga Wargbaner.
Nyårsdagen 1/1 18.00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Eva Marklund.
Trettondedag Jul 6/1 11.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lars-Åke Petersson. Sång: Anna Lindström-Hedberg. 
  Julgröt i Stakelunds församlingshem.
Ons 9/1 12.15 Andakt på Karolinen, Eva Marklund.

Julkonsert
Lördag 22/12 kl. 16.00 i Kyrkans Hus Mellerud

Rostocks manskör
Solist Anna Forsebo

Biljetter säljes i Kyrkans Hus och Melleruds Bokhandel.         Välkomna!

FISKBILEN
Fiskbilens öppettider jul & nyår

Fredag 21/12 kl. 10-18 Söndag 23/12 kl. 10-16
Fredag 28/12 kl. 10-18 Måndag 31/12 kl. 9-12

99:- 

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Vi har allt för julbordet 
och nyårsfesten
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 16.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 20/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 20.000:-   -  58 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Månadsfinal 27/12

Crawlkurs 
Nybörjare vuxengrupp
Åldersgräns: 18 år
Start termin 12/1 -19
Medlemsavgift: 100:-/år
Träningsavgift: 600:-/termin
www.mellerudssimklubb.se
Först till kvarn gäller
Anmälan sker via hemsidan, 
välj flik ny medlem

Träning lördagar 
kl. 09-10

Lördag 29/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 22/12  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

& Dansbandskungen

Julkalaset

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.

Del två om folkmusik 
från Dalsland

Nu kommer den avslutan-
de delen av Einar Hansan-
ders verk med folkmusik 
från Dalsland. Denna gång 
handlar det om låtar från 
västra Dalsland, det vill 
säga Bengtsfors, Dals Ed 
och Färgelanda.
Tillsammans med den första 
del som kom förra året har vi 
nu en bred samling av folk-
musiken från vårt landskap, 
med information om tradi-
tionsbärare och upptecknare. 
Det är en samling som kom-
mer att leva under en lång tid 
framöver, ett verk vars mot-
svarighet saknas i andra 
landskap i vårt land.

Kortebäck om konsten 
att köra med oxar

På onsdag kväll den 9 
januari berättar Krister 
Kortebäck från Rud i Brå-

landa om varför vi ska 
bevara svenska lantraser 
och konsten att köra med 
oxar. 
Han är ordförande för fören-
ingen Allmogekon som arbe-
tar med att bevara gamla 
koraser. I dag finns det 200 
stycken Vänekor, 150 Ringa-
målakor och 85 Bohuskulla-
kor i Sverige. På senare tid 
har föreningen Allmogekon 
även börjat intressera sig för 

Årsmöte
söndag 6 januari kl. 14.00

äldre tiders oxkörning och 
arbetet med att köra in oxar. 
Idag finns det ett 20-tal oxpar 
i hela landet. I somras visade 
Krister Kortebäck oxkörning 
på Bondens Dagar på Back-
amo.

Krister Kortebäck har haft 
uppfödning av gamla lantra-
ser som fritidsintresse under 
40 års tid. Han har varit yr-
kesverksam som lärare på 
Nuntorps lantbruksgymna-
sium. Sin lärarbana började 
han som teckenspråkslärare 
på Vänerskolan i Väners-
borg.

Einar Hansander fick för 
snart 20 år sedan Zornmärket 
i guld, den högsta utmärkelse 
man kan få i folkmusiksve-
rige, för sina insatser för att 
lyfta fram den dalsländska 
spelmansmusiken. 

Med dessa två böcker be-
visar han att han är en mer än 

värdig mottagare av medal-
jen. 

Utgivningen sker i samar-
bete med Dalslands Spel-
mansförbund.

 Lars Nilsson, bassist och 
pressansvarig i Dalslands 

Spelmansförbund

Kvällens film

centrumsalongen
Mellerud

Bamse
Onsdag 26/12 kl. 16.00

Söndag 6/1  kl. 16.00

Barntillåten. Biljettpris 80 kr

1 tim 3 min

Aquaman 
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

Mary Poopins 
kommer tillbaka

Söndag 30/12 kl. 16.00

Söndag 13/1 kl. 16.00

Barntillåten Biljettpris 80 kr

2 tim 10 min

Bumblebee 
Söndag 30/12 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80 kr

1 tim 54 min

Green Book
Onsdag 2/1 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 100 kr

2 tim 10 min

Holmes & Watson
Söndag 6/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 100 kr

1 tim 35 min

Under en öppen 
himmel

Onsdag 9/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 100 kr

1 tim 44 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Vi önskar 

God Jul 
och Gott Nytt År

Stöd till utegym 
vid OK-stugan

I november fick projektet 
att anlägga ett utegym 
vid OK-stugan, som OK 
Kroppefjäll driver tillsam-
mans med Kroppefjälls 
vandrare och Kroppefjälls 
Hembygdsförening, bevil-
jat stöd från Leader och 
Jordbruksverket. 
Man har även fått pengar till 
att sätta upp informations-
tavlor om de olika motions-
spåren och Karl XII:s väg. 
Kroppefjälls vandrare kom-
mer att sätta upp infotavlor 
vid varje påfart till leden och 
det skall tryckas upp kartor 
som kan delas ut vid turistin-
formationen och av  fören-
ingarna.

En del av projektet består 
av att hembygdsföreningen 
håller på att forska kring de 
gamla torp som legat på 
Kroppefjäll. De kommer att 
ge ut ett häfte med informa-
tion om torpen och männis-
korna som bodde i dem. Med 
häftet ska det följa en karta 
så att man kan se var torpen 
legat. 

Skolbarn från Karoliner-
skolan och Järbo skola kom-
mer att bjudas in till en akti-
vitetsdag på Kroppefjäll då 
man kommer att berätta om 
de gamla torpen och hur 
människorna levde här förr. 
Arbetet med detta projekt har 
redan börjat och ska vara 
klart senast sommaren 2021.

Dalsland kommer på 
besök till Stockholm

Som ett led i att locka till-
baka utflyttade dalslänningar 
till Dalsland och sätta fokus 
på landskapet kommer dals-
landskommunerna att åka till 
Stockholm den 20-21 janua-
ri. I samband med arrange-
manget har en podd tagits 
fram med intressanta person-
ligheter som på ett eller annat 
sätt har anknytning till Dals-
land.

Lyssna gärna på Dalsland-
podden med Bente Hjelm:

DJ Howard – Norsk medi-
aprofil som hittade hem i 
Laxarby

Robin Jansson från 

Bengtsfors, mittback i AIK
Malin Eriksson barnboks-

författare från Åmål
Anton Oscarsson från 

Svenskt Näringsliv om att bli 
företagare i Dalsland

Carina Alexandersson från 
Ödeborg startade Sveriges 
första getmjölksmejeri

Markus Johannesson – 
VD, expertkommentator och 
före detta elitidrottare från 
Dals Ed

Sara Arnald fotograf, blog-
gare och poddare från Tösse

Victor Thorn längdskidå-
kare/landslagsman från 
Bengtsfors
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Veckans lunch

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Måndag 7/1: Köttbullar med brunsås, 
kokt potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 8/1: Kycklinggryta Thai med 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 9/1: Hedvigsoppa. (Nötfärs 
från Gröna Gårdar).  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 10/1: Chilibakad sejfilé med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 11/1: Stekt falukorv med  
stuvade rotfrukter och kokt potatis. 
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 12/1: Stekt salt sill med kokt 
potatis och blomkål. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 13/1: Rimmad oxbringa 
med pepparrotssås, kokt potatis och 
brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 2
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker.

Seniormatsedel
Måndag 24/12: Jullunch. 
Dessert: Pepparkaka och struva. 

Tisdag 25/12: Lutfisk med vit sås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Ris á la Malta med saftsås.

Onsdag 26/12: Revbensspjäll, äppelsås, 
kokt potatis, brysselkål och äppelmos. 
Dessert: Pepparkaksbakelse med 
lingongrädde.

Torsdag 27/12: Fisksoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Fredag 28/12: Stekt kycklinglårfilé med 
örtsås, kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 29/12: Fläskköttgryta med 
ananas, kokt potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 30/12: Ugnsbakad lax med 
citronsås, kokt potatis, ärtor, majs och 
paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 52
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker. Ons-sön: Pannbiff med 
potatismos och grönsaker. 

Måndag 31/12: Stekt fläskfilé med  
skogssvampsås, klyftpotatis och  
värdshusgrönsaker. 
Dessert: Fruktsavarin med vispad 
grädde. 

Tisdag 1/1: Stekt kycklingfilé, gräddsås, 
kokt potatis brysselkål och gelé. 
Dessert: Glassbakelse.

Onsdag 2/1: Stekt panerad fisk med 
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 3/1: Stekt fläsk med bruna  
bönor, kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad.

Fredag 4/1: Lasagne med vitkålssallad.  
Dessert: Aprikoskräm.

Lördag 5/1: Skivad plommonspäckad 
fläskkarré, gräddsås med svartvinbärs- 
smak, potatis och värdshusgrönsaker.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 6/1: Lutfisk med vit sås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mandelmussla med grädde och 
sylt.
Hemtjänstens alternativ v. 1
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker. 

Saltstänk i Bohuslän

TanumStrand ���� i 
Grebbestad
Inbjudan till en av Sveriges vack-
raste skärgårdar: TanumStrand 
är en populär och familjevänlig 
semesteranläggning – belägen 
helt ner till havets brädd – med 
faciliteter som badbrygga, gäst-
hamn, swimmingpooler och ny 
spa-anläggning. Här bor du strax 
utanför den omtyckta badorten 
Grebbestad (3 km), endast 15 
minuters bilresa från de världs-
arvslistade hällristningarna i 
Tanumshede (8 km). Ta för dig av 
allt som Bohuslän har att erbju-
da: Strandpromenader, båtturer, 
salta bad, sevärdheter och char-
miga fiskelägen utspridda som 
små pärlor utmed kusten.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé  
•  Fri entré till hotellets bad-

land, fri träning på gym 
och gratis träningspass

• Fri Wi-Fi

Barnrabatt
1 barn 0-3 år gratis. 
2 barn 4-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år: Pris 1.149:-

Pris per person i dubbelrum

Ankomst: Söndag till onsdag 
20/1-12/6 2019. 

3 nätter 2.149:-Weekend 2 nätter från 1.799:-

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 

Populär julkonsert

På lördag eftermiddag den 22 december blir det julkonsert i Kyrkans Hus. Medverkar gör välkända Rostocks 
Manskör och sångfågeln Anna Forsebo. Arkivbild.

Frukostmusik med 
Dragspelsgänget

På söndag 23 december serveras en julinspirerad frukost i Kyrkans Hus, 
Mellerud. Det hela ackompanjeras av fyra glada dragspelande herrar, 
det vill säga ”Dragspelsgänget” som består av Gunnar Gustavsson, Len-
nart Karlsson, Pär-Åke Henriksson och Anders Fredriksson. Efter att 
alla ätit av den goda frukosten sjunger alla några julsånger tillsammans. 
Till gudstjänsten får man höra ännu mer musik. På bilden syns Anders 
och Pär-Åke. Arkivbild.

Lyckligare kan ingen vara
kretsar runt fem par i olika 
generationer. Deras liv vävs 

Pianokonsert med Arne Torger

Pianisten Arne Torger gästar Skål-
leruds kyrka den 6 januari.

På Trettondedag jul, 
söndag 6 januari, bjuds 
det på en högklassig pia-
nokonsert i Skålleruds 
kyrka. Pianisten Arne 

Torger kommer ända från 
Tyskland för att spela i 
Skållerud.
– ”Tiden är inne” har vi hört 
i julens evangelium och jag 

har inspirerats att finna pia-
nostycken som har anknyt-
ning härtill eller beskriver 
tiden i dess förlopp mellan 
ögonblick och evighet. Still-
heten, detta gåtfulla feno-
men, kan få oss själva att 
glömma vardagen, medan 
tidens  fortskridande tycks 
hålla andan och tonerna kan 
förvandlas i vår fantasi. Verk 
av Liszt, Messiaen, Bach-
Busoni och Tschaikowsky 
återger i bilder julens, tret-
tondagens och årstidens 
budskap och tradition, säger 
Arne Torger. 

Han är född och uppvuxen 
i Dalsland, dit han regelbun-
det återvänder. Torgers mu-
sikaliska bana som pianist 
började redan 1960, då han i 
Uddevalla var solist i en Mo-
zartkonsert. Tillsammans 
med många av vårt lands 
förnämsta orkestrar följde 
viktiga framträdanden under 
ledning av dirigenter som 
Sixten Ehrling, Herbert 
Blomstedt och Kurt Masur, 
innan Torger 1980 blev ut-
nämnd till professor vid 

Musikhögskolan i Würz-
burg. 

Här och i Weimar har han 
undervisat  i den anda, som  
han under en nioårig studie-
tid för Hans Leygraf, fått del 
av. Nyligen har Torger  upp-
fört Beethovens alla 32 pia-
nosonater vid åtta aftnar i 
Nürnberg, vilka nu förelig-
ger på tio CD-skivor i en box. 
I hembygden är Torger mest 
känd för sina femtiotvå ny-
årskonserter i Bengtsfors 
Missionskyrka.

Aktuellt på bio
samman av tillfälligheter 
men ibland genom mycket 
avsiktliga val där den ge-
mensamma drivkraften är 
sökandet efter kärlek. En 
dråplig och rörande film om 
mänsklighetens främsta ge-
mensamma nämnare, läng-
tan efter att älska och att bli 
älskad.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 26 och 
fredag 28 december. 

Mellerud 
söker 
tillväxtchef

Melleruds kommun söker en 
tillväxtchef som ska vara 
med och starta upp en ny en-
het i Melleruds kommun- en 
tilväxtenhet. Den ska främja 
Melleruds tillväxt genom 
invånare och näringsliv.

Tillväxtchefen ska hantera 
fysisk planering, mark- och 
exploateringsärenden, nä-
ringsliv, hållbarhetsfrågor 
samt myndighetsfrågor inom 
PBL och strandskyddsdis-
penser. Hon eller han är un-
derställd kommunchefen 
och arbetar direkt gentemot 
byggnadsnämnden och kom-
munstyrelsen.

Avsägelse
Lars-Gunnar Larsson (C) har 
avsagt sig sin plats i kom-
munfullmäktige och önskar 
bli ersatt denna mandatperio-
den.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10  www.blomsterlandet.se 

Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 10-16. Lörd 22/12 10-17, sönd 23/12 10-17, 
 julafton 9-13, juldagen stängt och annandagen 10-16     

99:-

249:-

Julgrupper

3 FÖR 99:-
Amaryllis
Ord. pris 5990 /st

Hyacint 3-plants. Finns 
i flera färger. Ord. pris 4990

Från

Stor sortering av
 julgrupper

2990
Från

Kungsgran

Snittblomma!

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!

Storgatan 15 
Mellerud

0530-100 62

 REA
upp till 50%

Start tors. 27 dec kl. 10.00

En God Jul & Ett Gott Nytt År
önskar vi på Rådahallen

Du vet väl om att du kan köpa presentkort 

hos oss & ge bort i julklapp!

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50

Följ oss på Instagram och Facebook för 
information, nyheter & erbjudanden!

V. 51 Familjebad: Ons. 13.00-19.45. Tors-sön öppnar badet 10.00
 Vuxenkväll: Tors. 19.00-21.15
 Motionssim:  Ons. 06.00-08.30. Tors. 08.30-10.00. Fre. 06.00-08.30
 Rehabbad: Ons. 06.00-12.00. Tors. 09.00-10.00. Fre. 06.00-10.00

V. 52  Familjebadet öppnar 10.00
 Vuxenkväll: Tors. 19.00-21.15
 Motionssim: Tors. 08.30-10.00. Fre. 06.00-08.30
 Rehabbad: Tors. 09.00-10.00. Fre. 06.00-10.00
 Julafton, juldagen och annandag jul - STÄNGT 

V. 1 Familjebadet öppnar 10.00
 Vuxenkväll: Tors. 19.00-21.15
 Motionssim: Ons. 06.00-08.30. Tors. 08.30-10.00. Fre. 06.00-08.30
 Rehabbad: Ons. 06.00-10.00. Tors. 09.00-10.00. Fre. 06.00-10.00
 Nyårsafton & nyårsdagen, trettondag jul 6/1- STÄNGT

Särskilda boendet på 
Bergs har avvecklats

Bergs särskilda boende har lagts ner, men korttidsboendet finns kvar. Det nya boendet på Ängenäs som ska 
stå klart i maj 2020 ska ersätta Bergs och Kroppefjälls boenden.

Fler förskoleplatser behövs
Det finns ett stort behov 
av förskoleplatser i Melle-
ruds kommun. Sedan 2014 
har elva nya förskoleav-
delningar öppnats, men 
det räcker inte.
För att tillgodose behovet av 
barnomsorg åt barn vars för-
äldrar efter årsskiftet ska 
tillbaka till arbete kommer 
man att behöva skriva in fler 
barn än vad som var planerat 
på förskolor i centrala Mel-
lerud och i Dals Rostock.

– Dessutom hoppas vi, om 
behovet visar sig finnas, un-
der våren kunna öppna Blå-
klinten i Dals Rostock, som 
tidigare var HVB-hem, be-
rättar skolchef Anders Pet-
tersson.

Anledningen till bristen på 
platser är ett ökat barnafö-
dande. Förra året föddes 126 
barn, vilket är att jämföra 
med runt 80 barn tidigare år. 
Dessutom är det fler familjer 
med flera barn som flyttat hit, 

vilket inte kunde förutses och 
därför är svårt att planera för.

– Idag leasar kommunen 
tillfälliga modulförskolor 
men vi planerar även att 
bygga en ny förskola. Det 
finns fem platser som kan 
vara lämpliga för en ny för-
skola, säger Anders Petters-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Övervåningen på Bergs 
har sedan 23 november 
ingen verksamhet kvar i 
form av särskilt boende. 
Dock är korttidsboendet 
med 18 platser kvar.
Då Melleruds särskilda bo-
enden totalt haft många 
tomma platser under ett års 
tid togs beslut av social-
nämnden att man skulle 
samla dessa platser på ett och 
samma ställe för att kunna 
använda de personella resur-
serna på ett bra sätt. 

– Att ha tomma platser ut-
spridda på våra olika sär-
skilda boenden blir kostna-
der som är onödiga. Bergs 
SÄBO med 13 platser blev 
det ställe som var lämpligast 
att samla ihop de tomma 
platserna på då. Det är sedan 
länge beslutat att kommunen 
inte ska bedriva verksamhet 
där när bygget av ett särskilt 
boende med demensplatser 
på Ängenäs står klart, förkla-
rar Karolina Christensen, 
sektorchef Vård och omsorg. 

Vart har de boende tagit 
vägen? 

– De som bott på Bergs 
särskilda boende har avlidit 
eller blivit erbjudna ett annat 
boende, svarar Karolina 
Christensen. 

Det har inte skett någon 
inflyttning på Bergs särskilda 
boende sedan april 2018. 
Personalen har erbjudits nya 
arbetsplatser i kommunen.

Nu finns det följande bo-
enden i kommunen:

Kroppefjäll: 20 platser 
särskilt boende som är anpas-
sat  för demensboende. 

Fagerlid 1-5: 44 platser. 
Fagerlid gruppboende: 24 

permanenta platser. 
Fagerlid: tre korttidsplat-

ser för demens.
Skållerudshemmet: 33 

platser.

Bergs: 18 korttidsplatser.
Det nya demensboendet på 

Ängenäs planeras stå klart 30 
maj 2020 och innehålla 54 
lägenheter på sex avdel-
ningar. Bergs och Kroppe-
fjälls särskilda boenden 
läggs ner för att ersättas av 
det nya toppmoderna boen-
det.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Vi vill fira goa killen Vidar 
Tellander i Lilla Edet som 
den 22 december fyller 5 år.

Vi som firar honom är 
mamma, pappa, Loke, Lemmy, 

Gustav, mormor, morbror, 
mostrar och kusiner

MELLERUD
Smyrna: Lördag 18 Julkon-
sert. Juldagen 10.30 Julan-
dakt på Fagerlidshemmet. 
Annandag jul 11 Julguds-
tjänst med julens sånger. 
Sönd (30/12) 11 Årets sista 
gudstj.

Equmeniakyrkan: Torsd 
18 Julsånger, Anders Pahlén 
med vänner. Gröt och skink-
smörgås. Julafton 23 Mid-
nattsgudstjänst. Annandag 
jul 11 Missionsgudstjänst. 
Samuel Lundgren. Offer 
för mission i andra länder. 

Kyrkkaffe. Nyårsafton 15 
Nyårsbön i Kyrkans Hus. 

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

Smyrna: Sönd 11 Jul-
evangeliet i ord och ton. 
Juldagen 7 Julotta, julkaffe. 
Sönd (30/12) Gudstj. Predi-
kan David C. ”Bön för det 
nya året”. Nattv. Fred (4/1) 
15 Andakt på Servicehu-
set, Thomas Granath spelar 
och sjunger. Sönd (6/1) 11 
Gudstj. Predikan Thomas 
Granath, kyrkkaffe. Tisd 
(8/1) 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Vi sjunger i julen, El-
len Ervall m band. Andakt 
Sigward K. Gröt och skink-
smörgås, insamling ”Tänd 
ett ljus”. Juldagen 7 Julotta 
i Smyrna David C. och Sig-
ward K. Annandag jul 11 
Missionsgudstjänst se Frän-
defors Equmenia. Nyårs-
dagen 11 Gudstj. m nattv. 
Sigward K. ”Kontroll eller 
Trohet”. Kyrkkaffe. Tret-
tondedag jul 11 Gudstj. se 

Frändefors Equmeniakyrka.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70. Jul-
afton 11 Julbön på Service-
huset. Thomas Holmström. 
23 Julnattsgudstj. Thomas 
Holmström och Julkören. 
Kyrkbil 308 70. Annandag 
jul 11 Julgudstj. Thomas 
Holmström. Sång Jonna 
Ydenius. Kyrkbil 308 70. 
Sönd (30/12) 11 Gudstj. på 
Servicehuset för alla, Tho-
mas Holmström. Sång: Jo-
sefin Dahlqvist. Servering. 
Tisdag (1/1) 17 Nyårsgudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Sång: Anna Forsebo. Kyrk-
bil 308 70. Onsd (9/1) 18 
Veckomässa i fsh. Böne-
kväll 19-21. 
Sundals-Ryr: Juldagen 7 
Julotta, Anette J. Carlson 
och kyrkokören. Kyrkbil 
308 70. Nyårsafton 15 Ny-
årsbön och ljuständning för 
de under året avlidna. Anet-
te J. Carlson. Kyrkokören. 
Kyrkbil 308 70. Sönd (6/1)  
16 Gudstj. i gamla kyrkan. 
(Obs! Varm klädsel gärna 
sittunderlag, ficklampa!) 
Thomas Holmström, Kyr-
kokören. Grötfest i fsh och 
dans kring granen. Kyrkbil 
308 70. 
Gestad: Julafton 23 Jul-
nattsgudstj. Anette J. Carl-
son och Hembygdskören. 
Kyrkbil 321 18. Sönd 
(30/12) 11 Gudstj. Tho-

God Jul & Gott Nytt År önskas
Hemvården, Nattpatrullen, Larmtjänsten, 
Köket för god mat och Biståndsenheten

från Åke Stolth

Veckans 
ros...

...Julros till Christina och Eva-
Lena på Vårdcentrum för all 
hjälp. Ni är fantastiska.

Marianne Mellegård Wessman

...Julros till glädjespridarna 
Annica och Katarzyna, bas-
sängen Dalslands sjukhus.

Marianne Mellegård Wessman Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Asta Bergman. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Var jag går i skogar, berg och 
dalar”. Akten förrättades av 
Eva Marklund och man sjöng 
tillsammans psalmerna 249 
och 190. Som avslutnings-
musik spelades ”Härlig är 
jorden”. Vid kistan togs av-
skedet av sönerna Krister och 
Hans, släkt och vänner. Till 
minnet av Asta var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor och levande ljus. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Gösta Alm. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Just a closer walk with 
thee”. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 172 och 300. 
Avsked togs av de närmaste. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”En sång om kärlek”. 
Till minnet av Gösta var koret 

mas Holmström. Kyrk-
bil 321 18. Sönd (6/1) 11 
Gudstj. Thomas Holmström 
och Hembygdskören. Kyrk-
bil 321 18. 
Timmervik: Juldagen 7 
Julotta, Thomas Holmström. 
Sång Barbro Magnusson.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Sigward 
K. Kyrkkaffe. Annandag jul 
11 Missionsgudstj. Cicilie 
Skovborg Larsen, koordina-
tor Equmeniakyrkans inter-
nationella arbete i Euro Asi-
en, Sigward K. insamling 
”Tänd ett ljus”. Kyrkkaffe. 
Nyårsdagen Gudstj. se Brå-
landa Equmeniakyrka. Tret-
tondedag jul 11 Gudstj. ”Tre 
gåvor”. Sigward K. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Juldagen 7 Julotta, Kyr-
kokören, Andreas Jåtby 
trumpet. Anna K. Larsson 
solist. 13.30 Julsång på 
Ringhem. Ralph Liljegren, 
Ruben Bengtsson och Tom-
my Olsson. Annandag jul 
10 Gudstj. Ralph Liljegren. 
Fred(28/12) 19 Hemvändar-
nas julkonsert. Margareta 
Olsson. Sångare och musi-
ker från Frändefors bjuder 
in till konsert. Insläpp från 
18.30 med glöggmingel. 
Sönd (30/12) 10 Gudstj. 
Margareta Olsson.

Vårt varmaste tack
 till er alla som hedrat  
minnet av vår älskade

Signe Tellander
Tack för deltagande vid 

begravningen, för vackra 
blommor och minnesgåvor.

Ett särskilt tack till  
personalen på Fagerlids-

hemmet avd. 1 för mycket 
god vård och omsorg av vår 

mor. Ni är guld värda. 
Monica, Carina, Morgan 

med familjer

Tack
 till Er alla som på olika  
sätt visat deltagande när  

vår älskade

Thomas Jacobsson
lämnade oss.
GUNILLA

  

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

Lördag 22/12 och 29/12
har vi stängt

Halkskydd
Med utgångspunkt från kom-
munens vision och målsätt-
ning om god livskvalité bi-
drar kommunen med 100 
kronor vid köp av halkskydd 
till kommuninvånare över 75 
år under perioden december 
2018 till mars 2019.

Beslutet grundas också i 
socialnämndens ambition 
om att arbeta förebyggande.

vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Signe Tellander. Som inled-
ning på akten sjöng kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Håll mitt hjärta” av B. Skifs/ 
P. Hallström. Akten förrätta-
des av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 736 och 830. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner under toner till ”Bridge 
over troubled water” med 
Elvis Presley. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Bed of 
Roses” med Bon Jovi. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Knut Hedström. Som inled-

ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Air” av J. S. Bach varefter 
kyrkosångare Katarina Kjör-
ling sjöng ”Koppången” av P. 
E. Moraeus. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 249 och 285. Solisten 
sjöng ”Som en bro över 
mörka vatten” av Å. Arenhill 
samt ”Håll mitt hjärta” av P. 
Hallström. Som avslutnings-
musik spelades ”Somewhere 
over the rainbow” av H. Ar-
len. Vid kistan togs avskedet 
av barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Knut var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Holms kyrkogård.

Nominera  
unga till 
stipendium

Stipendiet Ung Växtkraft vill 
uppmärksamma unga entre-
prenörer på landsbygden.

Den nominerade ska vara 
en ung företagare med ny-
skapande verksamhet på 
landsbygden och vara under 
36 år. 

Stipendiet, som delas ut av 
Länsförsäkringar Älvsborg, 
är på 50 000 kronor och sista 
att dagen att nominera är den 
14 januari 2019.

Priset delas ut på LRF 
Ungdomens riksstämma i 
mars 2019.

Reumatikerföreningen 
Mellerud har haft sitt årliga 
julbord för  medlemmarna 
lördagen 24 november i Kyr-
kans Hus. 25 personer kom 
för att äta av den hemlagade 
maten. Johan i Lilla Bandet, 
Lars-Gunnar Stam och mas-
koten Julle underhöll med 
underbar sång, musik och 
roliga historier. Lotterna var 
slutsålda. Vid hemgång var 
alla mätta och nöjda.  

FÖRENINGSREFERAT

Vårt varma tack
 till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre

Bengt Dahlström
i samband med hans  

bortgång och begravning.
Claes och Eva  
med familjer
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Julhandla 
    i Mellerud

Butikerna i centrum har öppet lördag 22/12 kl. 10.00-16.00
 söndag 23/12 kl. 10.00-16.00

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

67.900:-

OCH GOTT NYTT ÅR 

Jessica’s
Delikatesser

23 december stänger vi och öppnar 
åter i mitten av januari  då i nyrenoverade 

lokaler på Norra Kungsgatan 2

God Jul 

För mer info följ oss på 

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

Tel. 0530-101 04

Vi hjälper er med de 
sista julklapparna!

Kanske ett 
PRESENTKORT 

eller fina smycken från 

STORGATAN 10, 
MELLERUD

20%
på all hudvård från

Seniorens 
eftertanke

Fågelbordet också på plats under körsbärsträdet frökakor och 
dinglande påsar = godis för mesar och finkar i trakten. Talgoxarna 
kommer i flockar och bidrar till jultrivseln i Ingribyn.

Ingribyn vid juletid anno MMXVIII
 

Lösa gåtor, knäcka nötter, allt sånt hör året till.
Klura, kanske luras – April april din dumma sill.

Gömma nyckel, följa John, charader alltid lika skoj
det passar bra ihop med jullikt skämt och stoj
Mest allvarsamma leken, den har vi inte löst,

den där om livets gåta är alltjämt oförlöst.
Ej lönar ens att grubbla, ty gåtan saknar svar.
Och klarar man att lösa den då är man avatar.

 
Om man tänker sig tillbaka, till mitten sjuttiotal

blyerts, block och suddegum var då vårt enda val.
Ingen gamnacke då syntes där uti gatans vimmel.

Nä raka ryggar och blicken mot på vår stjärnehimmel.
Första minidatorn var stor som ett 2-våningshus.

Sen kom nån på att styra’n med en pytteliten mus.
Vi gjorde mycket bra, fastän vi inte allt förstod.

Ofta krävdes galenskap ibland med stänk av mod.
 

Framtidsgåtorna får barn och barnbarn klara ut.
Vi rustat dem för framtiden förutan åsnestrut.

Till kommande generationer här ett förmaningsord
”Vad än ni hittar på = var alltid snäll mot Moder Jord!”

Hon bjuder oss ju livet, så allas kärlek bör hon få.
Med barnasinne fyllt av godhet så borde det väl gå.
Till sist så önskas du som denna julvers just besett:

Allt gott för 2019, när väl vi nyåret beträtt.
 God Jul & Gott Nytt År önskar 

Kerstin, Malte & Lussan
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MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

30% 
på allt i Bokhandeln & Hälsoshopen

Storgatan 16,  Mellerud 

Biskop Dalevis krönikor ges ut i bokform

Biskop Sören Dalevis krönikor ges nu ut i bokform.

De senaste två åren har 
Sören Dalevi, biskop i Karl-
stads stift, skrivit krönikor 
i Nya Wermlands-Tidning-
en en gång i månaden. Nu 
har krönikorna samlats i 
Första krönikeboken – i 
huvudet på en biskop som 

ges ut på Votum & Gullers 
förlag i januari 2019.
Men nu i jul finns chansen att 
få boken gratis. Den som 
besöker en kyrka i Karlstads 
stift i jul kan där få med sig 
boken hem.

– Det är ett sätt för oss att 

ge något lite extra till kyrko-
besökarna i jul. När vi räk-
nade hur många som besöker 
oss bara precis över jul vi-
sade det sig att det är när-
mare 20 000 personer som 
kommer till oss på julottor, 
midnattsmässor och julbö-

ner. Det är fantastiskt att så 
många vill fira med oss och 
jag hoppas att de också kom-
mer ta med sig en bok hem 
och läsa. Förhoppningsvis 
kan det väcka lite känslor 
eller ge nya tankar, säger 
Sören Dalevi.
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Välkommen till julens gudstjänster i

Brålanda Pastorat
Julafton kl.11 Julbön på Servicehuset.
Kl. 23 Julnattsgudstjänst i Brålanda och Gestad.
Juldagen kl. 7 Julotta i Sundals-Ryr och Timmervik.
Annandagen kl. 11 Julgudstjänst i Brålanda.

För mer info se predikoturer eller hemsida

Frändefors kyrka

Välkomna!

Utdelning av Hemvändarnas stipendium 
Gäst: Kyrkokören 

 Andakt Margareta Olsson
Insläpp med glöggmingel kl. 18.30

Fredag 28 december kl. 19.00

HEMVÄNDARNAS JULKONSERT

Brålanda • Frändefors

Vägen fram till ett lyckat tomtetåg

 

De tre konferenciererna, Carl-Anders, Berith och Susanne bidrog i mångt 
och mycket till den goda stämningen. Foto: Lions.

Massor av arbete ligger 
bakom årets stora händel-
se i Brålanda – det traditio-
nella tomtetåget och den 
välbesökta julmarknaden. 
Här följer en sammanfatt-
ning av de aktiviteter som 
gjorts inför och under 
årets julmarknad i Brå-
landa 1 december 2018.
Efter julmarknaden 2017 
gjordes en utvärdering av 
marknad och förberedelser. 
Vi berörde då bland annat 
uppdelningen mellan Jul i 
Brålanda, Lions och Företa-
garföreningen beträffande de 
aktiviteter som skulle ge-
nomföras innan och under 
julmarknaden kommande år.

Man upplevde att mark-
nadsdagen fungerat väl, men 
att en större tydlighet borde 
gälla vad varje föreningen 
skall ansvara för.

Beviljades 25 000 kr
I mars skickade Jeanette Ro-
senvold och jag, Dennis 
Carlsson, in en ansökan till 
Forum om att få tillgång till 
30 000 kronor i riskkapital. I 
augusti fick Jeanette svar 
från Forum att vi beviljats 25 
000 kronor.

Mellan januari och maj 
hade Jul i Brålanda och jul-
marknadskommittén flera 
möten där strategier och 
fördelning i ansvar mellan 
främst Jul i Brålanda och 
Lions fördelades. Christer 
Waldemarson, aktivitetsan-
svarig och ordförande i jul-
marknadskommittén, har 
före och under marknaden 
skött planering och organisa-
tion på ett alldeles utmärkt 
sätt.

I augusti hade presidiet för 
Lions, Jul i Brålanda och 
Företagarföreningen möte, 
då marknadsplatser, pins, 
fackeltåg, bygdefest, teck-
ningstävling och scenvagn, 
liksom säkerhetsaspekter 
med placering av första hjäl-
pen och medverkande av ri-
dande polis diskuterades.

Vi konstaterade också att 
det kan bli bekymmer med 
marknadsföringen om inte 
de tidigare ansvariga deltar, 
det vill säga har hand om 
uppgiften.

I september efterlyste 
Christel Thuresson hjälp 
med projektledning av Ste-
fan Leijon. En projektan-
ställd person, Sandra Björk-
strand kunde ge en viss hjälp 
lovade Leijon.

2 600 flyers
I början av september fick vi 
också 2 600 flyers av Visit att 
utdela vid större event.

Från och med 4 september 
hade också julmarknads-
gruppen tre möten under 
hösten.

Medlemmar från alla tre 
föreningarna var då uppma-
nade att komma på dessa 
möten. Linus Stenmark har 

under hela hösten bland an-
nat jobbat med trafikavstäng-
ningar och tillstånd för detta 
av kommunen och Trafikver-
ket.  Den senare myndighe-
ten ansvarar för Storgatan. 
Efter mycket om och men 
blev detta klart i november.

I början av oktober sattes 
två efterföljande annonser in 
i Melleruds Nyheter för att 
uppmana knallar att komma 
till vår julmarknad.

På oktobermarknaden i 
Vänersborg delades cirka  
1 400 flyers ut av våra fyra 
tomtar, Peder, Carl-Anders, 
Lasse och Peter. Jag delade 
också ut cirka 400 runt Kvan-
tum, Fisketorget, Erikshjäl-
pen och Meny. Resten delade 
jag och Torgny Aronsson ut i 
samband med en av IFK:s 
bandymatcher. Några 100-
tal av dem hade dessförinnan 
lämnats till företag och af-
färer i Brålanda och några i 
Mellerud.

Under november färdig-
ställde en grupp av Lions 
medlemmar det vinnande 
förslaget på ett nytt fordon 
inlämnat av klass 6, Brålanda 
skola.

Till tomteklassikern
Carl-Anders Magnberg 
gjorde färdigt alla ”leksaker” 
till tomteklassikern och 
kompletterade med ytterli-
gare träfigurer till julgranen 
på torget.

Under oktober hade också 
Bengt Aronsson gjort klart 
alla försäkringstillstånd, lot-
teritillstånd till tombolor och 
till vårt jullotteri. De senare 
lotterna fördelades också 
mellan alla medlemmar.

24 oktober tillverkades 
alla julgranskarameller i Blå 
huset av ett 25-tal medlem-
mar.                                                                                      

17 november plockade vi 
ihop granriset till bocken, 
som brukligt hos Gösta Gus-
tafsson i Kräppersrud. En 
mycket trevlig tillställning 
med inte bara arbete utan 
också god samvaro och för-
plägnad.

Lördag 24 november stä-
dade vi fordon och körde 
dem till garagen hos Håkans 
Entreprenad. En fantastisk 
tillgång som start av tåget för 
alla våra fordon.

26 november såldes 300 
kärvar medelst dörrknack-
ning. Dagen efter lade cirka 
30 daglediga medlemmar 
och fruar i godis i omkring 
700 påsar. Godiset har vi fått 
gratis av Rasta Brålanda. 

Fackeltåg en nyhet
29 november skedde en ny-
het för årets julmarknadsfi-
rande. Ett fackeltåg anordna-
des med start vid Riksrasta. 
48 personer deltog från star-
ten men under vägen anslöt 
vissa och vid granen på torget 
väntade andra. Man beräk-
nade att ett 100-tal personer 

Under november färdigställde en grupp av Lions medlemmar det vin-
nande förslaget på ett nytt fordon inlämnat av klass 6, Brålanda skola. 
Så här blev resultatet. Foto: Lions.

närvarade då granen tändes.
Fredag 30 november var 

det dags att på förmiddagen 
sätta upp granar kring stolpar 
på gatan, hämta material från 
Sörbyn och Blå huset etce-
tera. Klockan 18 träffades vi 
igen för att sätta upp bodar, 
få ljus i dem och mycket an-
nat. Karl-Evert Johansson 
och Hardy Wikström hade då 
pratat med knallar, ringt för-
säljare och ordnat så att alla 
hade en marknadsplats.

Klockan 7.30 lördagen 1 
december träffades vi återi-
gen för att gå igenom vad 
som kommer att hända under 
julmarknadsdagen.

Så kom den stora dagen. 
Klockan 10 startade den och 
vi hade tur. Regnet som fallit 
under morgonen upphörde 
och under dagen var det näs-
tan stiltje i luften och ganska 
varmt.

Välordnad och mysig
Som vanligt massor av besö-
kare och dagen kändes väl-
ordnad och mysig. De tre 
konferenciererna, Carl-An-
ders, Berith och Susanne bi-
drog i mångt och mycket till 
den goda stämningen och 
ordnade programmet på och 
kring scenen på ett galant 
sätt.

Tomtecentrat, med de tre 
tomtarna Peter, Lasse och 
Ulf och tomtemor Lena var 
uppskattade av många barn 
och föräldrar.

Många utifrån kommande 
överraskades av den mysiga 
stämningen och det fantas-

tiskt långa tåget (som aldrig 
höll på att ta slut).

Cirka 7 000 personer kom 
till vårt lilla Brålanda (med  
1 500 invånare) och ”Värl-
dens längsta tomtetåg” kunde 
beskådas. 45 fordon av olika 
slag och 100-tals tomtar 
kunde beskådas till allas 
glädje.

Dansen kring granen gick 
alldeles utmärkt och så 
många som dansade har jag 
knappast sett förut. Själv 
stod jag med dotter och barn-
barn i åttonde ringen och de 
(6 och 3 år gamla) var hel-
nöjda. Susanne Broberg och 
Lionsorkestern gjorde ett 
fantastiskt jobb och fick som 
sagt med sig ung och gammal 
i dansen.

På söndag förmiddag träf-
fades ett 20-tal Lionsmed-
lemmar på Storgatan för att 
städa och köra bort bodar. En 
tacksamhetens tanke skänks 
till Lennart Skoog och Ro-
land Smedbäck som med 
sina stora traktorer lätt frak-
tade alla bodar och material 
till våra förråd.

Någon dag före julafton 
kommer några av Lions med-
lemmar att bege sig till Barn-
avdelningen, Näl för att 
överlämna julgåvor till inne-
liggande barn samt att ge en 
gåva för att öka trivseln för 
de barn som finns på avdel-
ningen under året.

Dennis Carlsson, 
sekreterare Lions  

Club, Brålanda

Tankeväckande 
ord och sång

Som utlovat blev det tanke-
väckande sånger och ord när 
Mikaela Simonsson gav 
konserten ”Jul i befintligt 
skick”.  

– Det har ingen betydelse 
om dammråttorna dansar 
mitt på golvet, för julen är så 
mycket mer, har en djupare 
dimension. Det handlar om 

en relation till Jesus. Det står 
om honom i bibeln: en son är 
oss given, hans namn skall 
vara, Underbar i råd, Väldig 
Gud, Evig fader, Fridsfurste. 
Wow. Då kan vad som helst 
hända, sade Mikaela bland 
annat.

 Marianne Karlsson

Mikaela Simonsson, Gränna, sjöng traditionella och egna sånger om julen 
i Equmeniakyrkan, Brålanda, på tredje advent.

Lions, Brålanda november-
möte öppnas med att presi-
dent Carl-Anders Magnberg 
hälsar de 37 närvarande, va-
rav en ny medlem, välkomna.
Därefter gås förberedelserna 
igenom inför julmarknaden 
1/12. Insamlingen av granris 
för bocken, de 600 godispå-
sarna som tilldelas barnen, 
försäljningen av kärvar och 
lotter, byggandet av ett nytt 
fordon för tomteparaden och 
marknadens betydelse för 
orten diskuteras. Därtill ges 
klartecken till att ridande 
polis kommer att medverka i 
tåget och vara en del av sä-
kerhetsarbetet kring detta.

Mötet beslutar också att 
tilldela Barndiabetesfonden 

de 25 000 kronor som är av-
satta för forskning mot dia-
betes. Vidare ges stipendium 
till en deltagare i VM i dans 
i Tjeckien 2018.

Då deltagaren har diabetes 
är bidraget av flera skäl helt 
i linje med Lions uppmärk-
sammade projekt under året. 
Vidare beslutas att bidrag 
skall ges till Vinterskogslä-
gret, ett läger för ungdomar 
med funktionsvariation.

Därtill beslutas om att an-
ordna en pensionärsträff 
samt att som tidigare besöka 
Barnavdelningen på NÄL, 
för att överlämna julklappar 
och bidrag för ökad trivsel 
för inneliggande barn.

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT
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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

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

Öppet tider under jul o nyår
22/12 9.30-14 • 23/12 9,30-14 • 24/12 10-14
Juldag och annandagen Stängt
Nyårsafton 10-14, nyårsdagen Stängt 
Övriga dagar som vanligt

Mjukisdjur

Vita tuggben 
DogmanTa 2  

betala  
för 1 

gäller alla sorter

God Jul & 
   Gott Nytt År

Julscarfs och  
tomteluvor   

20% rabatt

45:- 
ord pris 68:-

Prisade företag uppmärksammades om igen

Nöjda företagare och nöjda kommunföreträdare. Från vänster: Jesper Andersson, Sophia Wiklund, Tony 
Eriksson, Jonas Westman samt Tommy W Johansson.

Lions skänker 200 chokladkartonger

Hela bordet dignar av chokladkartonger. Packningen är i full gång. Från vänster: Karl-Erik Lundquist, Bengt 
Silvander, Per Albertsson, Simplicia Empalmado och Birgitta Silvander.

Chansen att vinna extraslantar finns också genom den dubbeltriss som 
följer med varje kartong.

På kort tid har två mel-
lerudsföretag fått fina ut-
märkelser. Tidningen har 
tidigare skrivit om både 
Viconia IT AB samt även 
Vita Sandars Camping. Vid 
söndagens julmarknad i 
Mellerud hyllades båda av 
kommunen.
Melleruds kommun bjöd 
under julmarknaden in till 
julmingel och samråd kring 
översiktsplanen. Samtidigt 

firade man de två melleruds-
företagen som utnämnts till 
dels Årets Nyföretagare och 
dels Årets Turistföretag i 
Dalsland. Det handlar om 
Viconia IT AB respektive 
Vita Sandars Camping.

Efter att från scenvagnen 
på Köpmantorget fått tagit 
emot blommor av kommu-
nalrådet Tommy W Johans-
son (S) och kommunchef 
Sophia Wiklund, blev det en 
stunds samspråk och glögg i 

hörnlokalen i kommunhuset.
Jesper Andersson och 

Tony Eriksson från Viconia 
samt Jonas Westman från 
campingen diskuterade före-
tagande och dess utsikter i 
Dalsland med Marie Hörn-
lund, näringslivsutvecklare, 
samt Sophia Wiklund och 
Tommy W Johansson.

Roligt att vänerkusten 
uppmärksammas
Vita Sandars Camping ut-

sågs till vinnare av en jury 
som består av kommunalrå-
den i turistrådets sex kom-
muner och där således även 
Tommy W Johansson ingår;

– Det är ”nära” till Dals-
land och landskapet uppskat-
tas för en fantastisk natur och 
fina kanotvatten, men det är 
väldigt roligt att nu väner-
kusten också uppmärksam-
mas, menar han. 

Naturligtvis håller Jonas 
Westman med. Vita Sandars 
Camping har funnits i många 
år och Jonas har funnits med 
från början, även om fadern 
drev verksamheten inled-
ningsvis.

– Campingen har under 
alla år varit ett väldigt viktigt 
turistföretag, som genererar 
enormt många gästnätter och 
som i sin tur blir viktigt för 
hela kommunen samt även 
Dalsland i stort. Vi planerar 
ständigt framåt och en sådan 
här utmärkelse blir som en 
fin uppmuntran och en klapp 
på axeln, säger Jonas. 

På frågan om vad kommu-
nens köp av strandskogen har 
för betydelse, svarar han att 
det givetvis betyder enormt 
mycket, men det är alldeles 
för tidigt att uttala sig om vad 

som exakt kommer hända 
framgent. Det är mycket som 
ska lösas innan allt är klart, 
vilket även Sophia Wiklund 
och Tommy W Johansson 
bekräftar.

Hårda bud i Mellerud
Satsar framåt gör också Vi-
conia IT AB. Här har man 
bland annat en nyanställning 
på gång och som Jesper ut-
trycker sig;

– Vi har i företaget tänkt 
tillväxt redan från början, 
utmärkelsen är ett kvitto på 

att vi gör rätt. För övrigt är vi 
bara, totalt sett, i början av all 
automatisering. Med det sagt 
så kan man än mer ana att IT 
framledes kan bli en mycket 
viktig del i Melleruds nä-
ringsliv.

– Ofta, när man träffar folk 
utifrån, så nämner de tre sa-
ker om Mellerud; akveduk-
ten, Vita Sandar och ”Hårda 
bud i Mellerud”, säger Tony 
och alla skrattar. Kanske är 
kartan på väg att ritas om?

 Ing-Marie Norrman
 

Lions Club Mellerud skän-
ker 200 chokladkartonger 
och lika många dubbel-
trisslotter som hemtjäns-
tens personal tar med ut 
på sin ordinarie tur till 
äldre på julafton. 
Lions i Mellerud har haft 
denna traditionen i många år. 
Tidigare var det godis som 
skänktes, men från och med 
i fjol är det chokladkartoner 
som gäller.

– I fjol skickade vi med en 
enkeltriss per kartong, men i 
år blir det en dubbeltrisslott, 
säger Per Albertsson, som 
varit medlem i Lions i drygt 
30 år.

Några av medlemmarna 
samlades i stationshuset i 
Sunnanå hamn under onsda-
gen förra veckan. Bordet är 
belamrad av stora kartonger 
fyllda med mumsig choklad. 
De stoppar i en lott i varje 
kartong och klistrar på en 
julhälsning från Lions.

– Detta är möjligt för oss 
tack vare att folk köper lotter 

av oss och gynnar Lions. Det 
är roligt att vi kan ge något 
lokalt också, säger Per nöjt.

Han får medhåll av Bengt 
Silvander (medlem i ett år), 
Birgitta Silvander (packar-
hjälp idag) och Simplicia 
Empalmado (medlem i nio 
år).

Lions har intäkter bland 

annat från lotteriförsäljning 
på Sunnamo marknad och 
julmarknaderna i Mellerud 
och Dals Rostock, försälj-
ningen av julkärvar, inbetal-
ningar via postgiroblanketter 
och intäkter från Julposten.

– Jag var med på den tiden 
Lions skänkte matpaket till 
privatpersoner som hade det  
knapert ekonomiskt sett, be-
rättar Karl-Erik Lundquist, 
medlem i Lions i 43 år och 
därmed en av åldermännen i 
föreningen.

Lions i Mellerud har fått 
två nya medlemmar under 
2018 och har även inlett ett 
samarbete med Lions Club 
Brålanda.

Lite fakta: Lions är en av 
världens största hjälporgani-
sationer med 1,4 miljoner 
medlemmar, varav 10 000 i 
Sverige. Medlemmarna en-
gagerar sig ideellt i olika 
samhälls- och hjälpprojekt 

för att göra världen till en 
bättre värld att leva i.  
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fyrverkerier

Elofs Fritid och Maskin
Landsvägsgatan 77, Mellerud

Öppet: 27-28/12 10-18
 29-31/12 10-16

Vid köp för 100:- får man 

en Diablo fyrverkeritårta 

på köpet (värde 250:-)
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Öppettider
Julafton 7-14
Juldagen 9-22
Annandagen 9-22
Nyårsafton 7-18
Nyårsdagen 9-22

Julmust
Apotekarnes. 140 cl. 
Jfr pris 5:36/liter + pant 4 kr.

Skivad lax
ICA 150g. Kallrökt. 
Gravad. Najad. Rimmad. 
Jfr pris 213:33/kg.

Vörtbröd
ICA Selection. 1000 g. 
 Jfr pris 25 /kg.

Cheddar
Kvibille. Ca 500-1400g. 32% 6 mån. 
Gäller ej whiskycheddar. 
 Jfr pris 79:90/kg.
Max 2 köp/hushåll

Noblesse 
Marabou. 150 g.  
 Jfr pris 100:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll

Sill i glas
Abba. 210-240 g.  
Jfr pris 47:62-90:91/kg,
71:43-100:00/kg utan spad.

God jul och Gott Nytt År 

önskar Magnus 
med personal

Priser gäller v. 51. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

10:-
/st

KORT 
PRIS

10:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

15:-
+pant

superklipp
Minst 25% rabatt!

2 
för

7990
/kg

KORT 
PRIS

Apelsiner i nät
ICA. Spanien/Grekland. 
1 kg. Klass 1.  
Jfr pris 10:00/kg.

64:-
superklipp

Minst 25% rabatt!

2 
för

15:-
superklipp

Minst 25% rabatt!
25:-

/st

Var medmbraå

Mikael ny vd på Melleruds Nyheter

Mikael Berglund är ny vd på Melleruds Nyheter sedan 1 december.

Mikael Berglund tog över 
vd-posten på Melleruds 
Nyheter efter Joachim Fri-
berg den 1 december. Han 
har jobbat med sälj- och 
affärsutveckling i över 30 
år och har bred erfarenhet 
inom branschen.
Mikael kommer närmast från 
mediakoncernen Stampen 
där han var ansvarig för Bo-
huslän med bland annat Bo-
husläningen och Strömstad 
Tidning samt de tre gratistid-
ningarna Uddevalla7Dagar, 
Björklövet och Havsbandet.

– Bohuslän har gjort en 
framgångsresa under de se-
naste två åren, vi lyckades 
vända siffrorna i Bohuslän på 
ett väldigt bra sätt och gick 
från att vara olönsamma till 
att bli lönsamma. Det har 
främst skett genom att en 
utveckling av både print, det 
vill säga papperstidningar, 
och digitalt, säger Mikael.

I säljkåren strävade de ef-
ter att gå från att bara sälja en 
annons till att hjälpa kun-
derna att utveckla sin mark-
nadsföring.

– Man måste tänka ett steg 
längre, hur man syns bäst helt 
enkelt. Som annonsör ska du 
ha den ultimata effekten av 
din investering. En annons 
ska inte enbart ses som en 
kostnad – utan en investering 
för att locka fler kunder och 
synliggöra företagets tjäns-
ter. Jag drivs av att hjälpa 

kunden att få en bra affär och 
skapa en win-win-situation,  
det är det som gjort att vi 
lyckats få bättre vridmoment 
i det vi gör, konstaterar Mi-
kael. 

Hur ser du på Melleruds 
Nyheter?

– Tidningen är välkänd i 
området och är en uppskattad 
och bra produkt. Men det går 
att utveckla Melleruds Nyhe-
ter,  till exempel när det gäller 
nya annonsytor med mera. 
Varför inte ha ännu mer re-
daktionellt innehåll om per-
soner och händelser som 
verkligen berör våra läsare? 
Dessutom är det viktigt att 
åskådliggöra händelser, både 
på företagsmässiga och kom-
munalt plan, svarar Mikael.

Han understryker att gra-
tistidningar i Sverige gene-
rellt sett har svårt att få eko-
nomin att gå ihop.

Stödprenumerationen
– Men vi har vår stödprenu-
meration som betyder myck-
et för tidningens framtid. 
Den visar också att vi har ett 
starkt stöd från vår läsekrets. 
Men det är inte gratis att 
driva en tidning. Idag har vi 
sex heltidstjänster plus fri-
lansare – men vi skulle kunna 
bli ännu bättre med större 
resurser att röra oss med. Så 
jag vill uppmana alla att 
stötta oss. Det skulle kunna 
ge oss möjligheter att ge en 

än bättre bevakning inom 
vårt område och bättre sam-
hällsinformation.

Känner du till Mellerud 
sedan tidigare?

 – Ja, jag har varit här en 
del, det är roligt att träffa 
gamla affärskontakter från 
tiden jag jobbade som re-
sande inom dagligvaruhan-
deln i början av min karriär. 
Vi spenderar gärna vår lediga 
tid här. Det finns många fina 
miljöer och mycket upple-
velser att utforska i området, 
berättar Mikael.

Han gillar att sporta och 
nämner golf, paddla kajak, 
cykling med både racercykel 
och mountainbike samt gym 
och simning.

– Jag brukar paddla med 

paraply. Jag paddlar mot 
vinden när det blåser hårt. Då 
får jag riktigt bra träning. 
Sedan sätter jag upp para-
plyet och seglar hem. Det är 
en riktig ”Micke-grej”, säger 
Mikael med ett skratt.

Familjen består av sambon 
Lotta och två söner, 16 och 
19 år gamla.

Joachim Friberg har slutat 
som vd eftersom han varit 
hårt belastad under en längre 
tid och kroppen har sagt 
ifrån. Därför har Joachim 
sjukskrivit sig för att ta en 
time out och fokusera på sig 
själv för att bli frisk.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ficktjuvsvarning
Polisen går nu ut och 
varnar att ficktjuven kan 
vara framme i julruschen. 
Trängsel, tjocka jackor 
och många påsar innebär 
rena smörgåsbordet för 
ficktjuvar.
För att minska risken för fick-
stöld så gör du så här: 

• Lämna aldrig handväska 
eller jacka utan uppsikt. 

• Tjuvarna är bra på att av-
leda din uppmärksamhet från 
dina värdesaker. 

• Var vaksam i trängsel. 
• Ha plånbok och mobilte-

lefon i stängd ficka eller in-
nerficka. 

• Mindre pengar i plånbo-
ken är säkrare för både dig och 
handlaren. 

Om du skulle bli utsatt för 
en fickstöld är det viktigt att 
anmäla stölden så fort som 
möjligt då ficktjuvar ofta be-
finner sig på en annan ort 
några dagar senare. 

Ju snabbare polisen kan få 
uppgifter om ficktjuvar i ett 
område desto snabbare kan 
polisen öka närvaron där. Gör 
anmälan på 114 14 eller om 
det är akut 112.

Bedrägerier via falska te-
lefonsamtal ökar kraftigt 
och många förlorar sina 
pengar genom att de luras 
att lämna ut kortuppgifter 
och koder till att logga in 
på sin bank. 
Det är vanligt att bedragare 
utger sig för att ringa från 
banken, ett företag eller en 
myndighet. En bedragare är 
skicklig i det sociala samspe-
let och har kanske även tagit 
reda på personlig information 
om dig för att verka trovärdig. 
Bakom bedrägerierna står 
ofta kriminella nätverk. Var 
därför alltid skeptisk när nå-
gon okänd ringer, för att inte 
råka illa ut.

Lämna aldrig ut koder eller 
andra känsliga uppgifter till 
någon. Kortuppgifter och 

koder är nycklar till dina 
pengar.

Använd aldrig din bankdo-
sa eller bank-id på uppmaning 
av någon som kontaktar dig. 
Ingen seriös aktör skulle be 
dig om det per telefon.

Om någon du inte känner 
ringer och du blir osäker, lägg 
på luren eller be att få ringa 
tillbaka på ett nummer som du 
själv tar reda på. 

Lita inte på den som kon-
taktar dig bara för att den har 
personliga uppgifter om dig. 
Bedragare kan hitta informa-
tion på nätet för att lura dig.

Om du drabbas av eller 
misstänker bedrägeri, kon-
takta din bank omgående. 
Polisanmäl alltid och ta stöd 
av människor i din närhet.

Källa: Polisen

Telefonbedrägerier 
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God Jul & Gott Nytt År
önskar

Håfreströms Idrottsförening

önskar

God Jul &
Gott Nytt År!

God Jul & 
Gott Nytt år

önskar

Haglunds Måleri & Golv

Grön-Fri entreprenör • Fasadtvätt  • Målning 
Fönsterrenovering • Tapetsering • Golvslipning

God Jul &
Gott Nytt År

önskar& Gott Nytt År
önskar

God Jul 
God Jul &  

Gott Nytt År

önskar

God Jul & 
önskar
 Gott Nytt År 

Rally

God Jul & Gott Nytt År

Tel. 0521-178 90 AutoMats Bilverkstad BDS
Landsvägsgatan 80 
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi tar hand om bilen

Istället för julklappar och julkort skänker  
vi en slant till Barncancerfonden

önskar God Jul & 
Gott Nytt År

Stämningsfylld helkväll med kulturskolan

Maria Fredriksson gav prov på sin skicklighet när hon framförde Souvenir 
de Saraste på fiol.

Lucian Ida Flodin-Uggla med sina ljusbärande tärnor sjöng ett knippe vackra advents- och luciasånger.

Musikläraren Cici Albinsson och Oskar Alfredsson framförde bland an-
nat ”Julen är här” på trumpet.

Kulturskolans Luciakon-
sert i torsdags bjöd på 
vacker musik av elever 
och lärare samt ett stäm-
ningsfullt luciatåg.
Katarina Kjörling hälsade 
välkommen och berättade att 
första halvan skulle bestå av 
instrumenteleverna som spe-
lade med varandra och med 
lärarna, medan andra halvan 
var vikt åt luciatablån.

Publiken fick möta elever 
från Rådaskolan och Melle-
ruds Kulturskola. Inledde 
gjorde Oskar Alfredsson och 

läraren Cici Albinsson på 
trumpet i Julen är här. Vid 
flygeln satt läraren Tommy 
Christensen.

Nästa elev på scenen var 
Maria Fredriksson som han-
terar både fiol och tvärflöjt. 
Först bjöd hon på Souvenir 
de Saraste på fiol, kompad av 
Tommy vid flygeln.

Sedan var det dags för 
Oskar Alfredsson igen på 
trumpet, han spelade Stilla 
Natt tillsammans med Claes 
Hellberg på kornett. Därefter 
återkom Maria Fredriksson 

med en sarabande på tvär-
flöjt.

Tre härliga Christmas Ca-
rols bjöd Oskar Alfredsson, 
trumpet, Claes Hellberg, 
kornett och Cici Albinsson, 
valthorn, på.

– Kvart i sex ikväll fick 
Oskar reda på att han måste 
hoppa in, eftersom två i vux-
enbrassen är sjuka, avslöjade 
Cici.

Den uppgiften skötte unge 
Oskar med bravur.

Första avdelningen avslu-
tades med låten Koppången 

med enbart lärare i ensem-
blen; Philip Runsten, Clas-
Göran Janson, Sören Blom 
och Tommy Christensen.

Rådaskolans rektor Robert 
Olsson informerade om Lu-
cias historia innan årets lucia 
Ida Flodin-Uggla med tärnor 
äntrade scenen. De sjöng ett 
flertal advents- och lucia-
sånger i skenet av levande 
ljus, mycket vackert. Ida 
sjöng även solo och fick hjälp 
av tärnorna i refrängen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 19 DECEMBER 2018

Irländsk stämningshöjare

Förra onsdagen gästades 
Kulturbruket på Dal av 
folkrockbandet West of 
Eden som drar fulla hus 
med sin julkonsert Celtic 
Christmas. I Mellerud 
förstärktes gruppen, till 
publiken förtjusning, av 
Skålleruds Församlings-
kör och Drängar. 
Martin Schaub satte stäm-
ningsribban vid flygeln i 
konsertens inledning. Fort-
sättningen blev en härlig mix 
av jullåtar från 1100-talet 
fram till våra dagar, från ir-
ländska och engelska Christ-

mas Carols till klingande 
klockor i New York.

Det sex man starka bandet 
trakterade instrumenten fiol, 
bas, trummor, dragspel, tin 
whistle, mandolin, gitarr och 
pappkartong. Det svängde 
kring låtar om järnek och 
murgröna, brännved, snö, 
tomtar, skepp och om kros-
sade drömmar på en iskall 
parkbänk i New York i ir-
ländska punkgruppen Po-
gues klassiska Fairytale of 
New York.

Jenny och Martin Schaub 
stod för det mesta av solo-

sången och för pratet mellan 
låtarna, fyllt av humor och i 
dialog med publiken.

Jenny Schaubs egen låt 
”We shall all sing togehther” 
säger allt om att även publi-
ken hade en roll under kväl-
lens konsert.

Skålleruds Församlings-
kör och Drängar i gott sam-
spel med West of Eden för-
satte publiken i en 
uppfriskande glad julstäm-
ning och applåderna ville 
inte ta slut.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Irländsk och engelsk musik till gitarr, dragspel, kartong, trummor, fiol och sköna röster. West of Eden och 
Skålleruds församlingskör höjde stämningen på Kulturbruket på Dal.

Luciafest i Erikstad

Lucia med följet av tärnor, stjärngossar och tomtar. Foto: Privat.

En gammal kär tradition 
som glädjande nog åter-
kommer år efter år är 
luciafirandet i Erikstads 
bygdegård. 
Lucian Ylva Janveden med 
sitt följe av tärnor, stjärngos-

sar och tomtar bjöd på ett 
imponerande och varierat 
program. 

Medan lokalen fylldes 
alltmer  spelade GUBE:s 
härliga jullåtar och de ledde 
också dansen kring granen. 

Tomten kom med godispåsar 
till alla barn.

Det känns hoppfullt att det 
finns så många barn och för-
äldrar som håller traditionen 
vid liv.

Eivor Östergren

Nya Röster som e-bok
Nu finns Nya Röster åter 
i nätbokhandeln – som 
e-bok Dalslands Litte-
raturförenings antologi 
”Nya Röster”, skriven 
på svenska av nyanlända 
unga kvinnor från Syrien, 
väckte stort intresse över 
hela landet. 
Svenska Dagbladet skrev att 
boken har ”hög angelägen-
hetsgrad” och att ”alla berät-
telser i den här antologin är 
starka”. Boken sålde slut på 

fyra månader, men finns nu 
äntligen tillgänglig igen - i 
e-boksform.

Antologin ”Nya Röster” 
med noveller och dikter 
skrivna på svenska av nyan-
lända unga kvinnor från Sy-
rien, har väckt stort intresse i 
TV, radio och tidningar över 
hela landet.

Boken är resultatet av en 
skrivkurs som hölls mellan 
augusti 2016 och maj 2017 i 
Bokdagar i Dalslands Nord-
iska Litteraturhus i Åmål. 

Antologin släpptes på Bok-
dagar i Dalslands litteratur-
dagar i slutet av juli 2017 i ett 
fullsatt Kulturmagasin i 
Åmål, där antologiförfattar-
na Rawan Alzoabi, Latifah 
Chehab, Nour Chehab, Lama 
Jaber, Sara Mahrat, Sara 
Madwar, Fatima Salem och 
Maria Salem framträdde och 
läste ur boken. 

Litteraturföreningen tittar 
på om det även går att göra 
en ljudboksversion av anto-
login.

God jul & Gott nytt år

Fastighetsbyrån i Mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se / fastighetsbyrån.se/mellerud / #fastighetsbyranmellerud

God jul & Gott nytt år

Fastighetsbyrån i Mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se / fastighetsbyrån.se/mellerud / #fastighetsbyranmellerud

önskar vi våra kunder efter ett fantastiskt 2018 med rekord i antal försäljningar och en 
positiv prisutveckling i kommunen. Vi hoppas att ni får en skön ledighet, med god mat, för 
mycket godis och tupplurar i soffan. Och om ni skulle märka att ni är lite trötta på utsikten 
från soffan, varför inte ringa Melleruds största mäklarkontor?

Christian Johansson
Reg. Fastighetsmäklare/Franchisetagare

Olle Nellbro
Reg. Fastighetsmäklare

Catrin Selenwall
Assistent

Marie-Lie Vilhelmsson
Assistent
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Tusen tack!
Dessutom vill vi passa på 

att tacka för trevligt samarbete 
under året som gått, och ser fram 

emot nya spännande projekt 
under 2019.

PS. Vi har öppet som vanligt alla 
helgfria dagar under jul och nyår. 

Vi ses!
VÄNNERNA PÅ OPTIMERA MELLERUD

God
jul!

God
jul!

EN VILSAM JUL
OCH ETT GOTT NYTT BYGG-ÅR ÖNSKAR VI DIG

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

och tack till alla gamla  
och nya kunder  

för året som gått

God jul & 
 Gott Nytt År 

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Annorlunda  och uppskattat luciatåg på Älvan

13 december är luciadagen 
och många luciatåg syntes 
runt omkring i området. 
De flesta bestod av barn 
eller ungdomar, men på 
Café Älvan var deltagarna 
av äldre modell.

Caféets lokaler var välfyllda 
denna torsdagseftermiddag. 

Förväntan låg i luften. 
”Kommer det någon lucia, 
tro?” hördes från flera bord.

Och självklart skulle det 
lussas även här, det såg Idé-
gruppen Älvan till. Det vara 
bara det att luciatåget hade en 
något högre medelålder än 
vad man är van vid.

Ljusdrottningen Eivor 

Östergren ledde tåget som 
bestod av tärnorna Viola Zet-
terström och Anna-Lisa 
Karlsson, stjärngossen Runo 
Elofsson samt tomtefar Stig 
Fredriksson.

Deras sångframträdande 
blev mycket uppskattat, de 
kompades av Lennart Karls-
son på gitarr.

Lennart tog sedan över 
scenen för att framföra ett 
knippe gamla härliga låtar.

Han har bott drygt 20 år i 
Mellerud och har barn och 
barnbarn här. 

– Jag har bland annat spelat 
med Stig-Inges och Spelefin-
karna och träffat många 
musiker från Mellerud ge-

nom åren. Men de senaste 23 
åren har jag bott i Arvika. Jag 
blev så glad när jag blev till-
frågad att komma tillbaka till 
Mellerud. Jag spelar gärna de 
gamla låtarna som vi alla 
känner igen, berättade Len-
nart.

Han inledde med ”I kväll 
jag tänder ett ljus” och fort-

satte med Ann-Louise Han-
sons välkända ”Gamla fina 
låtar”. När undertecknad 
lämnade caféet satt merpar-
ten av publiken och glatt 
nynnade med i texterna.

Avslutningsvis blev det 
kaffe och lotterier.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Det fina luciatåget. Från vänster: Runo Elofsson, Viola Zetterström, lucian Eivor Östergren, Anna-Lisa Karlsson och Stig Fredriksson.Café Älvan var välfylld av besökare under torsdagseftermiddagen.

Lennart Karlsson, som bott i Mellerud tidigare, gillar att spela gamla fina 
låtar som alla känner igen.
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Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

niklassonstryckeri.se

Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År 
önskar

Öppettider under helgerna
Vardagar 7-16

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

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar 

0530-125 87

God Jul & Gott Nytt År
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200 år sedan poeten och 
bonden i Järn såg dagens ljus

Poet, smed, urmakare och 
lantbrukare från Järn. 
Född 22 oktober 1818 i 
Bråna, död 22 maj 1886 i 
Ragelbråna. I år är det 200 
år sedan Brånasmeden 
Johannes Olsson, föddes. 
Han fick aldrig gå i skola, 
detta var innan folkskolans 
tid, men han var vetgirig och 
ville läsa. 

Johannes Olsson lärde sig 
läsa i föräldrahemmet och 
började skriva dikter på rim 
redan i unga år. Han skrev på 
korrekt svenska, men kryd-
dade språket med dialektala 
inslag.

Kommunicerade på vers
Johannes var en särling i 
Järns socken på sin tid. Att 
läsa och skriva lyrik var  
verkligen udda, han stack ut. 
Han var en enstöring som 
trivdes bäst i naturen, som 
jägare och fiskare och han 
kommunicerade helst med 
sin omgivning genom sina 
dikter. Även vardagliga 
ärenden som att lämna skinn 
till garvning avhandlades på 
vers. Här är en till garvare 
Holst i Åsebro:

”Herr Fabrikör! 

Till dig jag skickar med detta 
budet, tre svarta fårskinn, ska 
bli till ludet.
Jag vänligt ber dig, gör skin-
nen mina, som ull så mjuka, 
som silke fina! 
Du får slätt inte med skinnen 
slarva, ty då kommer jag din 
hud att garva. 
Nej gör dem fina och gör dem 
bra, som du här ser att jag vill 
ha, 
då blir min päls nog ett mäs-
terstycke och jag skall tacka 
dig riktigt mycke”.

Populär bland folk
Johannes dikter var både 
allvarliga, satiriska och roli-
ga. De blev populära i byg-
den och skrevs av flitigt. 
Först efter att smeden och 
diktaren var död publicera-
des en del (Brånasmeden 
brände en stor del av sitt 
verk) av Olof Fryxell, filoso-
fie- och teologie doktor, 
flickskolelärare, hovpredi-
kant och kyrkoherde i Ör. 

Han skrev själv dikter och 
belönades flera gånger av 
Svenska Akademien. Att 
vara inspirerad av Esaias 
Tegnér hade både han och 
Brånasmeden gemensamt. 

De utgivna dikterna av 

2018  är det 200 år sedan Brånasmeden Johannes Olsson föddes. I Bråna 
i Järn står diktarens minnessten. Foto: Västarvet.

Historisk dörr

I veckan som gick fick 
motorgården på Väster-
råda, som hyser  de tre 
klubbarna Dals MK, Big 
Lake Cruisers och Vete-
ran Classic Dalsland, samt 
Café Körsbäret, en ny dörr.
Och det är inte bara en dörr, 
den är historisk. Det är den 
första dörren, producerad på 
Hellbergs nya produktions-
lina. 

Tage Claesson, Leif Atte-
mar och Åke Svanbäck, som 
lagt ner otaliga ideella tim-
mar på motorgårdens reno-
vering var mer än glada och 
kunde inte nog understryka 
vad stödet från ett flertal fö-
retag i Mellerud, som spons-
rat renoveringen, betytt.

– Det känns som om vi får 
något tillbaka för allt det 

ideella arbete vi lägger ner 
här. Vart vi än gått för att köpa 
material har vi blivit bemötta 
med ett erbjudande om 
sponsring. Det är väldigt ro-
ligt, konstaterar de.

Under de senaste åren har 
motorklubbarnas lokal, Väs-
terråda gamla skola, genom-
gått en stor förnyelse. Ny 
träfasad, nya fönster, ny 
bandtäckt plåt på takkupan, 
nya mattor på toaletterna, 
nytt kök, ny scen, en ramp för 
rullstolsburna och nya dör-
rar.

– Nu hoppas vi att huset 
ska vara rustat för en lång tid 
framöver, säger Tage Claes-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fr.v: Ideella arbetslaget Tage Claesson, Leif Attemar och Åke Svanbäck, 
med Håkan Stefansson, säljansvarig och Sebastian Hellberg, vd på Hell-
bergs Dörrar.

Brånasmeden väckte upp-
märksamhet och fick goda 
recensioner, bland annat av 
Gustaf Fröding.

Brånasmeden Johannes 
Olsson var aldrig gift, men 
fick flera barn och ättlingarna 

finns ibland oss. Trubaduren 
Stellan Johansson, som ton-
satt många av Brånasmedens 
dikter, är en av dem.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Storgatan 1 Mellerud Tel. 0530-124 00

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

P
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God Jul
& Gott  

Nytt År!

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: 
Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar / Verkstad: 
010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

God Jul och
Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År  

önskar

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Önskar  alla kunder en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År

0521- 300 41 • www.bralandasnickeri.se

God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi på

Vi tackar för ett fantastiskt år och önskar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
önskar 
God Jul

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar
Johan Magnusson, Jörgen Baldesjö, Fredrik Johansson, Håkan Anders-

son, Jörgen Andersson, Mats Andersson, Anders Hedberg, Erik Lundberg, 
Dan Olsson, Peter Widén, Adam Kristiansson, Rune Persson, Henric 

Kallin, Erik Palö, Mattias Johansson och Eva Persson

Kära kunder!
Istället för att sända Er ett julkort så 
kommer vi att lämna ett bidrag till 
Barncancerfonden. Det blir vår och Er 
gåva i dessa juletider.

Tel. 0530 – 444 40 roybil.se

Letar du efter en ny bo-
stad i Västra Götaland? 
Hur mycket bostad du får 
för pengarna kan variera 
stort beroende på vart i 
länet du kan tänka dig att 
flytta. 
I Tidaholm får du en bostads-
rätt på hela 308 kvadratmeter 
för en miljon kronor. I Göte-
borg räcker samma summa 
endast till 21 kvadratmeter. 
Sett till villor får du mest för 
pengarna i Bengtsfors, följt 
av Töreboda och Svenljunga. 
Det visar en ny kartläggning 
från Svensk Fastighetsför-
medling.

Svensk Fastighetsförmed-
ling har med hjälp av statistik 
från Svensk Mäklarstatistik 
kartlagt hur många kvadrat-
meter bostadsrätt och villa 
som du får för en miljon 
kronor i Västra Götaland. 
Kartläggningen visar att du i 
genomsnitt får 28 kvadrat-
meter bostadsrätt och 38 
kvadratmeter villa i länet. I 

Tidaholm får du mest bo-
stadsrätt för pengarna, följt 
av Skara, Åmål och Götene.

Mest villa får du i Dals-
land. I Bengtsfors räcker en 
miljon kronor nämligen till 
hela 129 kvadratmeter. Töre-
boda, Svenljunga och Tra-
nemo följer därefter. I Mel-
lerud räcker en miljon till 87 
kvadratmeter, vilket placerar 
kommunen på sjunde plats 
på topplistan.

I Göteborg och grannkom-
munen Partille får du dock 
endast 24 kvadratmeter hus 
för samma belopp.

Göteborg är navet
– Eftersom Göteborg är na-
vet i regionen som det mesta 
utgår från, är det också här 
som du som bostadsköpare 
får minst yta för pengarna. 
Men bara en bit utanför sta-
den sjunker kvadratmeter-
priset. Om du vill få fler 
kvadratmeter för pengarna 
kan det därför vara bra att 

köpa bostad i en av krans-
kommunerna som exempel-
vis Ale eller Alingsås. I Ale 
har pendlingsmöjligheterna 
till Göteborg blivit betydligt 
mycket bättre de senaste åren 
och där ser jag en stor poten-
tial för en fortsatt prisökning, 
säger Anders Lundgren, 
fastighetsmäklare på Svensk 
Fastighetsförmedling i 
Mölndal.

I december i fjol gjorde 
Svensk Fastighetsförmed-
ling samma kartläggning. Då 
fick köpare 20 kvadratmeter 
bostadsrätt för en miljon 
kronor i Göteborgs kommun. 
I dag räcker samma summa 
till ytterligare en kvadratme-
ter. Samma utveckling syns i 
kranskommunerna Mölndal, 
Partille och Härryda.

Stabil bostadsmarknad
– I dag ser vi en stabil bo-
stadsmarknad där affärerna 
tar lite längre tid än vad de 
gjorde för drygt ett år sedan, 

Här får du flest kvadratmeter 
för miljonen i Västra Götaland

TOPPLISTA
Här får du flest antal kvm 
villa för en miljon kronor:
1. Bengtsfors kommun 129 kvm
2. Töreboda kommun 108 kvm
3. Svenljunga kommun 107 kvm
4. Tranemo kommun 106 kvm
5. Herrljunga kommun 103 kvm
Vara kommun 103 kvm
6. Åmåls kommun 101 kvm
7. Melleruds kommun 87 kvm
8. Falköpings kommun 83 kvm
9. Hjo kommun 82 kvm
Tidaholms kommun 82 kvm
10. Tibro kommun 80 kvm

vilket är en sund och normal 
utveckling. I Göteborg råder 
det en positiv anda och kom-
munen satsar just nu på ny-
produktion. Planen är att 
bygga hela 1 000 extra bostä-
der per år fram till 2021 då 
staden firar sitt 400-årsjubi-
leum, säger Anders Lund-
gren, fastighetsmäklare på 
Svensk Fastighetsförmed-
ling i Mölndal.

Ansöker om 
bygdepeng

När kommunstyrelsens 
arbetsutskott hade sam-
manträde igår den 18 
december föreslog man 
att kommunstyrelsen bi-
faller första etappen på 
”Ansökan om bygdepeng 
till renovering av Örs byg-
degård”, motsvarande  
31 100 kronor. 
En ny ansökan och utvärde-
ring ska lämnas in till kom-
munstyrelsen senast septem-
ber 2019.

Örs bygdegårdsförening 
ansökte den 12 mars i år om 
bygdepeng till renovering av 

Örs bygdegård. Föreningens 
ansökan avser fyra renove-
ringar motsvarande 93 250 
kronor i materialkostnader.

Utredningen finner ett stort 
behov av att renovera Örs 
bygdegård. Det är dock väl-
digt stora kostnader som an-
sökning medför. 

Utredningens förslag är att 
totalkostnaden, motsvarande 
93 250 kronor, delas upp i tre 
etapper, motsvarande 31 100 
kronor, som förslagsvis beta-
las ut på tre år. 

Efter varje etapp inlämnas 
en utvärdering och en om-
prövning av beslutet.

Örs bygdegård kommer att renoveras. Arkivbild.
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Ett varmt tack till våra sponsorer
Huvudsponsorer  
Dalslands Sparbank  
Melleruds Nyheter

Varmt välkommen att berika dig i vår salong våren 2019!

JOAB  
Emballator Mellerud Plast AB  
Reveda i Mellerud AB 
Ulla -Britt Abrahamsson Revision AB 
BLOMS Varuhus AB  
LIONS Club 
Modehuset Börsen, Tjejer & Killar AB 
Niklassons Tryckeri AB  
Wärdshuset på Dal/Gruzzolo 
Sunlike AB 
MellerudsMäklarna AB 
Hagsgård Revision AB 
LRF Konsult, Mellerud
Norgrens Plåt AB 
Mellerud Norgrens Plåt AB
Vita Sandars Camping 

Axima i Erikstad AB  
Stefanssons Fastighetsbyrå 
Dal Rostads småbruk 
Boab Hjuldelar AB 
Ute & Inne AB 
J. Lundgrens Bygg  
Däckarna 
Tilia Redovisning AB 
Nya Glasmästeriet HB 
Team Sportia Mellerud 
Dalslands Butiksinredningar AB 
Foderspecialisten AB 
TV- service Bäckefors- Mellerud AB 
DA Ljusteknik  
MUSIK MUSIK  
... samt alla stolsponsorer 

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

tackar alla besökare och sponsorer 
för det gångna året och önskar

God Jul  
och Gott Nytt År!

Föreningen Hälges Vänner, 
(FHV), har lördagen den 14/7 
haft 2018 års familjefest. Sam-
ling 14.00 på nr:11:s ägande 
ranch. God uppslutning av 
medlemmarna samt dessas fa-
miljer.

När alla anlänt påkallade ar-
rangerande medlemmarna 6 
och 11 samling kring flagg-
stången för alla medlemmarna 
till avnjutande av välkomstce-
remoni. När denna avklarats på 
sedvanligt vis anbefalldes 
medlemmarna att utbringa ett 
unisont brööööl kring den till 
kronprinsessan Viktorias ära 
hissade flaggan, eftersom hon 
just denna dag firar sin födel-
sedag!

Efter dessa hedersbetygelser 
blev det uppsittning på för da-
gen inhyrd sightseeingvagn, 
dragen av den av nr:11 ägda 
traktorn JD 6930, i grannska-
pet benämnd ”pojken”. Färden 
gick i sakta mak genom land-
skapet mot dagens första 
etappmål - Dalbergså. Väl 
framme blev det promenad till 
utställda sittbänkar och bord 
för intagande av kaffe samt 
hembakade kanelbullar, gott!

Efter att fikat intagits blev 
det åter uppsittning för vidare 
färd till nästa anhalt, kiosken 
vid Dalbergså camping där det 
köptes och avnjöts glass! När 
denna ätits upp, åter uppsitt-
ning för återfärd tillbaka till 
nr:11:s ägandes ranch. Där 
vidtog tävlingar, kast med liten 
flodhäst i stege samt strump-
byxetennisbollsbowling. 

Efter tävlingarna avklarats 
blev det grillning. När maten 

ätits upp blev det prisutdel-
ning. 

Med hjälp av speciell beräk-
ningskoefficient framkom föl-
jande prislista: första pris, 
bordsflagga till Kronprinses-
sans ära, nr:8, andra pris, elek-
trisk flugsmälla, nr:2, 3:e pris 
till nr:3, lockropsbjällra, homo 
sapiens, samt extrapris till nr:6, 
gult skohorn, modell långt. 1:a 
pris i ungdomsgruppen, 3:3 
Erik, 1 påse bilar. Efter applå-
der och jubel blev det sedvan-
lig kubbtävling, Hälges Vän-
ner vs Gullans Vänner. Som 
seden bjuder, och  för husfri-
dens skull, Gullans Vänner 
vann.

Då detta avgjorts blev det för 
de mest intresserade ny upp-
sittning i sightseeingvagnen 
för beskådande av nya tröskan, 
LEXION 760 samt stordraga-
ren JD 8245R. Sittandes i hyt-
tarna sken nr:3 som solen!

Efter beskådan och beund-
ran återfärd hem till nr:11:s 
ägande ranch. Där vidtog ge-
myt o samvaro. Nr:10 ville 
bada i hemmaspa´t, detta kunde 
slutat illa då denne ej uppmärk-
sammade de välputsade glas-
rutorna i skjutdörrarna som 
efter närkontakt numera är 
näsmärkta! Ity synen grumla-
des också för nr:3 av badång-
orna gick även denne strax 
därefter in i dessa glasrutor och  
efterlämnade även han näs-
märken till övrigas stora mun-
terhet. Kvällen fortsatte under 
stort gemyt. Stort tack till 
traktorförare Johan samt till 
kartläsaren Tobias.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT
Vid PRO Melleruds må-
nadsmöte 12 december, fick 
deltagarna ta del av de pro-
gram och aktiviteter som 
Friskis & Svettis erbjuder. 
Men först hälsade ordföran-
de Lennart Israelsson alla 
varmt välkomna. Han vände 
sig särskilt till Karin Thorse-
nius från lokala föreningen i 
Mellerud. Karin berättade att 
det lokalt finns cirka 300 
medlemmar i olika aktivite-
ter. I Sverige finns cirka  
500 000 medlemmar. Verk-
samheten startade för 40 år 
sedan, Mellerud startade 
långt senare.

Måttot är att alla ska ha 
roligt, få en upplevelse som 
är lustfylld och lättillgänglig. 
Träning för hela kroppen, 

och gympan/softgympan är 
grundkonceptet. Det ska ge 
kondition för hjärtat, allt 
anpassat efter individen. 
Friskis & Svettis spänner 
mellan allt från barngympa 
till alla äldre. Programmen 
utvecklas hela tiden för att 
locka fler till träning och 
hålla sig i god form. 

Medlemsavgiften är 100 
kronor per år, därtill kommer 
träningsavgift om 200 kro-
nor per termin. I och med 
detta är deltagarna försäkra-
de. Alla ledare genomgår en 
omfattande utbildning för att 
bli godkända. Till våren 
kommer nya aktiviteter att 
startas upp, bland annat 
Walking.

Deltagarna på mötet fick 

även ta del av 4-5 minuters 
aktivt rörelseprogram. Fak-
tiskt kändes denna lilla stund 
rätt bra för kroppen.

Så fick vi besök av Melle-
ruds lucia och tärnor, ledsa-
gade av Anders Ljunqvist på 
gitarr. De framförde alla 
kända lucia- och julsånger.

Ordföranden tackade Ka-
rin för en intressant informa-
tion samt lucian Alice Wallin 
och tärnor för sitt framträ-
dande.

Ordförande och Börje 
Skoogh informerade om 
kommande program för vår-
terminen samt en resa till 
Riga i mars 2019. Efter nyår 
startar flera cirklar, fredags-
kaffe som vanligt med mera.

Vidare informerades om 

framtidsfullmakt, denna kan 
upprättas för att ge någon 
anhörig eller nära vän som 
kan hjälpa till och sköta prak-
tiska göromål vid bland an-
nat sjukdom.

Det finns också en dom 
som ger patienter vid exem-
pelvis en vårdcentral, rätt att 
betala kostnaden med kon-
tanta medel. Det lär finnas 
anslag på vårdinrättningar att 
kontantkassan har upphört 
vilket är helt fel.

Kaffe, lussebulle och 
glögg bjöds det på under 
kvällen, lottdragning  avslu-
tade kvällen.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Söndagen 9 december inbjöd 
LF948 Melleruds Hopp till 
luciafirande. Ordförande Ing-
var Asp hälsade 40-talet väl-
komna. Kjell Sanding fanns på 
sin plats med lottförsäljning. 
Melleruds lucia kom lite se-
nare på besök, det är ortens 
Lionsklubb som ordnar arrang-
emanget. Glädjande att klub-
ben erhållit fler medlemmar 
och känner sig starkare. 

I väntan på ljusdrottningen 
bjöds på kaffe, lussekatter 
och pepparkakor. Vi fick en 
stund över, då passade Marja 
Jansson och Conny Eriksson 
på att leda oss i allsång med 
många kända melodier. 
Glögg serverades av flinka 
servitriser.

Så hördes hästklamp och 
bjällror, luciaföljet körde upp 
till Templargården. Sara 
Sannebro ackompanjerade på 
pianot, när lucia med tärnor 
kom fram på scenen.

Årets lucia är Alice Wallin, 
tärnor Julia Bergström, Julia 
Åbom, Sofie Borg, Elin Glim-
blad, Minna Geerts och Ida 
Flodin Uggla. De framförde 
allt som tillhör en luciatablå, 
alla med välljudande stämmor. 
Tack framfördes av ordförande 
som delade ut en gåva. Så var 
kvällen till ända. Ordförande 
tackade alla för en trevlig kväll 
och påminde om grötfesten i 
början av kommande år.

 Text och foto: 
Evert Magnusson

PRO Mellerud höll sitt höst-
möte 21 november 2018, 
lokal Templargården. Ordf 
Lennart Israelsson hälsade 
välkommen. Utdelning av 
förtjänsttecken samt blom-
mor till följande medlem-
mar, Odd Dahlman, Kerstin 
Ryhr, Sven-Olof Skoogh och 
Barbro Olsen, med tack för 
väl utfört arbete inom fören-
ingen. Börje Skoogh och 
Inger Råberg informerade 
om bostadstillägget. Verk-
samhetsplanen för 2019 
presenterades och godkän-
des av mötet. Vidare besluta-
des om styrelsens förslag till 

budgetåret 2019 samt att bi-
behålla oförändrad med-
lemsavgift. Nomineringar av 
ledamöter till LPR samt be-
slut om representanter till 
KPR. Börje Skoogh infor-
merade om kommande resor 
med mera. Evert Magnusson 
informerade från KPR med 
bland annat att bidraget till 
inköp av halkskydd höjts till 
100:- och att gäller från 
fyllda 70 år. 

John Johansson underhöll 
med sång och musik. Kaffe-
servering och lottdragning 
avslutade kvällen.

Evert Magnusson
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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på 

American Special Cars

www.ascars.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar God Jul och Gott Nytt År

önskar

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord och täckbark

Mellerud, Åmål, Säffle, Årjäng • www.vermdal.se

Tel. 0530-470 50 • www.stefanssons.se

Alla kunder önskas

 God Jul & Gott Nytt År!

Kurt Hellbergs gata 4 
Lollo: 070-265 47 46 STÄD

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År!

önskar vi alla våra  
kunder och vänner

Järnvägsgatan 3, Brålanda
Mån-fre 10:00-18:00 • Lör 10:00-14:00

God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul  
&  

Gott Nytt År

God Jul  
&

Gott Nytt År

Demokratin 
måste värnas

Svar till SD.Nej, det går inte 
att missförstå Söders rasis-
tiska uttalande om samer och 
judar som han uttalade i 
valrörelsen 2014 och uppre-
pade 2018. Eller Åkessons 
fascistiska ”svensk essens” 
som han sa i valrörelsen 
2018, eller Karlssons ”Segra 
eller dö” och dess kopplingar 
till nazismen efter valet. Och 
vad i hela friden håller kvin-
nofientlige Millard på med?

När det gäller Vänsterpar-
tiet togs ”K-et” bort 1990, 
ungefär samtidigt som era 
kompisar tog av sig stålhät-
torna och lät håret växa.

Självklart håller jag inte 
SD lokalt i Mellerud ansva-
riga för vad partiledningen 
gör. Men ni eller någon av 
alla de som röstat på SD kan 
inte säga att ni inte visste vad 
som pågår!

 Pål Magnussen (V)

Budgeten som M och KD 
skrivit, och som nu antagits 
med hjälp av Sverigedemo-
kraterna, är inte bara en 
stockkonservativ högerbud-
get med förakt för vanliga 
arbetstagare. Den är dessut-
om ytterst oansvarig. Den 
spär på klyftorna i samhället, 
försvagar integrationen och 
försvårar våra möjligheter att 
stoppa den skenande klimat-
krisen.
 Den tar från de allra fatti-
gaste, och av det överskott 
som  den S-ledda regeringen 
jobbat upp, och ger till de 
allra rikaste. Den är en relik 
från gångna tider.
 Den höjda brytpunkten för 
statlig skatt, tillsammans 
med ett nytt jobbskatteav-
drag, innebär att de som tjä-
nar 42 000 kronor i månaden 
får nära 500 kronor i sänkt 
skatt nästa år. För en fackligt 
ansluten arbetare, däremot, 
blir det mycket mindre i kas-
san. Den som tjänar 27 000 
kronor i månaden får en skat-
tesänkning på runt 90 kronor 
i månaden.
 Skattesystemet ändras alltså 

till en progressiv skala – till 
de högavlönades fördel. En-
ligt det nya systemet är det 
bättre att stå utanför facket. 
Dessutom tas avdragsrätten 
för fackavgiften bort. Syftet 
är naturligtvis att få folk att 
gå ur facken och därmed 
försvaga de fackliga organi-
sationerna.
 Under den gångna mandat-
perioden såg vi till att vända 
underskott i statskassan till 
överskott och vi betalade av 
på vår statsskuld. Att nu se 
hur detta överskott används 
till att finansiera oansvariga 
skattesänkningar för de ri-
kaste är upprörande.
 För samtidigt som de rikaste 
får några hundralappar mer i 
plånboken blir det försäm-
ringar i sjukförsäkringen, i 
arbetsrätten och i arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 
Vi höjde nyligen taket för 
arbetslösa till en ersättning 
om 910 kronor per arbetsdag. 
M+KD är överens om att de 
vill se ett lägre tak, men de 
har inte nämnt någon konkret 
siffra.
 En nedmonterad arbetsför-

medling och minskat stöd till 
etablering av nyanlända och 
funktionsvarierade. Hur ska 
vi stärka integrationen? Hur 
ska vi se till att inte fler ham-
nar utanför? Och bostadskri-
sen. Hur ska slopade 
byggsubventioner göra att 
fler bostäder byggs? Ulf 
Kristersson säger att budge-
ten återupprättar samhälls-
kontraktet. För vem? 
 Särskilt unket luktar det att 
man medvetet späder på den 
ekonomiska ojämlikheten. 
Att kraftigt öka RUT-avdra-
gen samtidigt som man läg-
ger ned Jämställdhetsmyn-
digheten visar på en 
fullständig frånvaro av en 
feministisk konsekvensana-
lys.
 Och att mitt under brinnande 
klimatkris, när till och med 
FN:s klimatpanel varnar för 
att vi bara har tio år på oss att 
rädda planeten, lägga en bud-
get som fullständigt ignore-
rar frågan är svårt att greppa. 
Utgifterna för miljöreformer 
minskar med miljardbelopp 
och flygskatten ska tas bort. 
Flyget slipper därmed helt 

betala för de klimatutsläpp 
som det orsakar. Dessutom 
sänks skatten på bensin och 
diesel.
 Hur tänker sig Ulf Kristers-
son och Ebba Busch Thor att 
vi ska rädda planeten på tio 
år?
 Det är livsavgörande att vi 
har politiker som förstår vår 
samtids verkliga utmaningar 
och en budget som är anpas-
sad för att hantera dessa. Vi 
har faktiskt inte råd att slösa 
mer tid på reaktionära krafter 
som inte förstått de reella 
hoten som vi står inför. Den 
här budgeten är oansvarig 
och okunnig. Sverige är värd 
bättre.

 Jörgen Hellman, Paula 
Holmqvist och Mats Wiking, 

riksdagsledamöter (S)
 
 

En budget från 50-talet

Först vill jag ge beröm till 
dem som sköter gång och 
cykelvägen runt Ängenäs 
och golfen.

Ljusstolparna som finns 
hela vägen runt är lysande.

Men nu till det som inte är 
så bra, vet inte vad dessa 
stolpar kostar men dom ser 
dyra ut.

Nu ligger det två nedkörda 
vid bygget på Ängenäs, det 
måste vara ett dyrt fylle.

Varför inte ta bort dessa 
före bygget startade? Det är 
våra skattepengar ni använ-
der.

Irriterad kommun invånare

Ros och ris till 
Melleruds kommun

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss 
rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej.
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Välkommen att kontakta oss på 0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

alternativet till storbolagen

Men om olyckan ändå skulle vara framme är det skönt att ha en trygg villa- och/eller 
hemförsäkring och engagerade försäkringsrådgivare. 

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS
UNDVIK BRAND I HEM OCH HUS

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

God Jul & 
Gott Nytt År

Tel 0530-106 66, 
Victoriag. 1 (mitt emot Polisstationen)

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

 God Jul & Gott Nytt År

Verkstadsgatan 4, Mellerud
www.lundgrensbygg.se • Joacim 070-585 67 09

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.oscarssonsbil.se
MELLERUD • 0530-40 400

070-697 21 21 

önskar alla kunder en riktig  

God Jul och ett Gott Nytt År

076-571 79 08

önskar 
God Jul  
och Gott 
Nytt År

Västgöta-Dals regemente och dess dals  ländska soldater
De flesta av läsarna kom-
mer nog ihåg från histo-
rielektionerna att svensk-
arna ända från medeltiden 
för tusen år sedan, var 
utsatta för angrepp av 
grannländerna. Fram till 
1809, när vi förlorade Fin-
land till Ryssland, fick man 
en känsla av  att det var fler 
år av krig än av fred. Så illa 
var det inte riktigt. 
Mellan 1700 och 1809 var 
landet i krig med minst ett 
grannland under omkring en 
tredjedel av tiden. De svens-
ka kungarna gav sig också ut 
på krigarstråt, till exempel 
Gustav II Adolf i Tyskland i 
början av 1630-talet och Karl 
X i Tyskland och Danmark i 
slutet av 1650-talet. Den se-
nare tvingade, efter att han 
tågat över Bälten och hotat 
Köpenhamn, danskarna att 
avstå Skåne, Halland, Ble-
kinge samt Bohuslän till 
Sverige. Detta var freden i 
Roskilde 1658. 

Karl X dog i Göteborg 
1660, när sonen, som skulle 
bli Karl XI, bara var fyra år. 
Danskarna laddade för re-
vansch och 1676 kom an-
grepp i Skåne, Bohuslän och 
Dalsland. Karl XI var då bara 
tjugo år, men han ledde en 
här, som besegrade dans-
karna vid Lund 1676. 

5 000 svenska och 9 000 

Bild 1. Karl den elfte vid slaget vid Lund 1676. Målning av Filip Lemke efter 
en teckning av Erik Dahlberg. Drottningholms slott.

danska soldater stupade. Det 
största antal stupade i ett slag 
på svensk mark. Den svenska 
försvarsberedskapen hade 
varit dålig på grund av slapp-
het hos Karl XI:s förmyndar-
regering.

God organisatör                                                                                                    
Karl XI ansågs inte speciellt 
intelligent, men han hade 
organisatorisk och adminis-
trativ begåvning. Han kom 
på att han skulle låta de 
svenska bönderna stå för 
kostnaderna för en stående 
armé. Denna organisation 
kallades Indelningsverket. 
Det började verka 1682. 

I princip skulle varje land-
skap sätta upp ett regemente. 

Dalsland var ju ett litet land-
skap med få invånare. Därför 
fick det bli ett regemente 
tillsammans med norra delen 
av Västergötland. Detta kall-
lades Västgöta-Dals rege-
mente.

Hemman bildade en rote                                                                                   
En socken bestod av flera 
hemman, som i sin tur bestod 
av flera gårdar. På 1500- och 
1600-talet kanske hemmanet 
bestod av en enda eller ett 
fåtal gårdar. När indelnings-
verket bildades kanske det 
bara var en till två gårdar, 
som bildade en rote. Denna 
skulle skaffa och utrusta en 
soldat. Senare, när man delat 
gårdarna genom arv och 

Bild 2. Soldattorp på Gammelgården i Bengtsfors. Tillhörde Tössbo kom-
pani. Rotenummer 38. Foto: Anneli Andersson.

många torp odlats upp så 
mycket att de övergick till 
hemman, då kunde det vara 
både fem och tio gårdar i en 
rote. 

En rote kunde också bestå 
av två eller flera hemman. 
Det var bara de bondgårdar 
som skulle betala skatt, som 
ingick i roten. Skatteförmå-
gan hos gårdarna räknades i 
mantal. Roten skulle bestå av 
så många gårdar eller hem-
man, att summan av skatte-
förmågan skulle vara ett till 
ett och ett halvt mantal. 

Man kan se det som en 
sorts skatt för bönderna att 
skaffa och försörja en soldat. 
Detta system bestod till 
1901, när den allmänna värn-
plikten infördes.

Soldattorpen                                                                                         
Torpet skulle ha ett bostads-
hus, en ladugård för en ko, 
några getter och kanske en 
gris och några hönor. Det 
skulle finnas mark att odla 
rovor och råg och att skörda 
hö till kon. Bönderna som 
skulle avstå mark till torpet 
var oftast ovilliga att dela 
med sig av den goda jorden. 
Därför hittar man ofta de 
gamla soldattorpen i utkan-
ten av hemmanet, ofta långt 
ut i skogen och långt från 
gårdarna i roten. 

Soldattorpet, där konstnä-

ren Carl Oscar Borg föddes 
ute på Grinstadsslätten, har 
cirka en kilometer åt alla håll 
till närmaste bebyggelse. 
Standardstorleken på stugan 
var på knappt femtio kva-
dratmeter. Oftast hade man 
en liten kammare utan eld-
stad och rum som var kom-
binerat kök-, sov- och var-
dagsrum. 

Med tiden kunde det bli 
många barn i familjen och då 
blev det inte många kvadrat-
meter per person. På torpen 
gjorde man så kallad syn vart 
tredje år. Kompanichefen 
och rotemästaren inspekte-
rade då byggnaden, och då 
kunde soldaten framföra 
klagomål och synpunkter på 
reparationer och underhåll.

Om soldaten slutade sin 
tjänst fick han lämna sitt torp. 
Samma gällde för änkan och 
barnen om soldaten stupade 
eller blev tillfångatagen.

Regementets  
organisation                                                                          
Västgöta-Dals regemente, 
liksom de flesta regementen 
i Sverige, bestod av 1 200 
soldater plus officerare och 
andra befäl. Regementet var 
indelat i åtta kompanier om 
150 man. Varje kompani var 
indelat i fyra plutoner och 
varje pluton bestod av fyra 
grupper om åtta till tio solda-
ter. Regementet delades i två 
lika delar, fyra kompanier i 
varje. 

Från Dalsland kom Sun-
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God Jul
&

Gott Nytt År!

God Jul &
Gott Nytt År 

önskar

Vi önskar alla
en God Jul &
ett Gott Nytt År

Vi tackar för förtroendet och stödet 2018 
och ser fram emot 2019

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

& PORTMONTAGE
 MARKIS & SOLSKYDD  

BYGGPROJEKT

MELLERUD 0768-91 95 96
Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00, Mobil. 070-540 33 00

God Jul &
Gott Nytt År!

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Mellerud

önskarGod Jul & Gott Nytt År
tillönskas släkt, vänner, 
grannar, bekanta, leve-
rantörer och kunder. 

Torpane SRB, torv & spån
Magnus  
Lars-Erik  

Marianne

God Jul &
Gott Nytt År!

God Jul &

Gott Nytt År

Vi vill tacka er alla som 
stöttat vår verksamhet

Västgöta-Dals regemente och dess dals  ländska soldater

Bild 3. Torpbesiktning. Teckning av V.E. Sparre, 1866. Fr.v: Rotemästaren, kompanichefen och soldaten.

dals kompani, Valbo kom-
pani, Vedbo kompani och 
Tössbo kompani.  Kompani-
gränserna följde inte härads-
gränserna. Större delen av 
Nordals härad ingick i Sun-
dals kompani och bara halva 
Sundals härad ingick i Sun-
dals kompani. 

Dalslandsdelen kallades 
andra bataljonen. Den leddes 
av en major. I första bataljo-

nen ingick Livkompaniet, 
Väne kompani, Kållands 
kompani och Kullings kom-
pani och den leddes av en 
överste.

Generalmönstringar                                                                                                                 
I fredstid, det vill säga efter 
år 1809, genomfördes så 
kallad generalmönstring.  
Alla soldater fick då ställa 
upp en och en framför höga 

befäl och militärläkare. Då 
avgjordes om man dög till 
fortsatt tjänst. Vidare kunde 
soldaten framföra önskemål 
och eventuella klagomål. 

De protokoll som då fördes 
är i dag lättillgängliga på 
Internet. Där kan man läsa 
var och när soldaten är född, 
när han började sin tjänst och 
när han fick avsked. Vidare 
finns antecknat hur lång han 
var i fot och tum och om han 
var gift.

Övningar utanför  
Vänersborg                                                                       
Från år 1700 till 1718 ledde 
Karl XII Sverige i krig. Där-
efter var ju landet i krig med 
Ryssland vid flera tillfällen 
fram till år 1809. Den förste 
Bernadotten, Karl XIV Jo-
han, ledde Sveriges armé i 
striderna mot Napoleon. 
Under dessa tider fick kriget 
utgöra övningar. 

I fredstid, speciellt under 
1800-talet, övade man varje 
sommar. Västgöta-Dals re-
gemente hade först sin öv-
ningsplats på Nygårdsängen 
utmed Vassbotten, mellan 
Gropbron och Brätte. Detta 
var ett ganska sankt område 
och inte särskilt lämpligt för 
exercis, speciellt inte under 
regnperioder. 

Påpekas bör också, att sol-
daterna under hela indel-
ningsverkets trehundra år Bild 4. Generalmönstring pågår. Teckning av Gustaf Cederström, 1887. 

Nordiska museet.

fick bo i tält. År 1863 flyttade 
man till en bättre övnings-
plats på Grunnebo Hed, mel-
lan Vänersborg och Udde-
valla. År 1906 lades 
regementet ned och gick upp 
i Hallands regemente i 
Halmstad. 

I början av 1800-talet 
fanns planer på att ordna en 
permanent övningsplats på 
Ödskölts moar norr om 
Bäckefors. Här uppfördes 
byggnader för bland annat 
officerare. År 1822 hade man 
en stor övning där med cirka 
10 000 man. Därefter över-
gavs denna övningsplats. 
Byggnaderna togs ner och 
flyttades till olika platser. 

Det som varit kungens hus 

flyttades till Mellerud och 
utgjorde stommen i det 
gamla Världshuset  på Dal.

Soldaten arbetade  
åt rotebönderna                                                                            
Mellan kronan och soldaten 
upprättades ett kontrakt, där 
det stod att soldaten skulle 
göra dagsverken hos bön-
derna. Han skulle då betalas 
med samma lön som andra 
arbetare.  Många soldater 
hade också lärt sig ett yrke 
under sommarens övningar. 
Det fanns de som blev sko-
makare, skräddare och sme-
der. 

Under byggandet av Göta 
kanal fick många en yrkesut-
bildning. Som mest arbetade 

7 000 soldater på kanalen, 
som blev färdig 1832. De 
kom från 17 olika regemen-
ten, inklusive Västgöta-Dals 
regemente.

Ärva, förvärva, fördärva                                                                                     
Karl XII ärvde landet och 
indelningsverket när han var 
femton år. Han fick tre år på 
sig innan Ryssland, Dan-
mark och Polen angrep Sve-
rige. Under de arton åren 
(1700 -1718) fram till kung-
ens död, förlorade man minst 
200 000 soldater av en be-
folkning på två miljoner. 
Dessutom förlorades stora 
landområden i Baltikum och 
norra Tyskland. 

Forts. nästa sida
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God Jul 
och

Gott Nytt År
önskar

Varmt välkommen på  
premiär i helgen! 

Ed
Jordbrovägen 6
Tel: 0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
Tel: 0626-605 00

Bertils Bil AB
www.bertilsbil.se

lörd 2 april och sönd 3 aprilkl 10-15

Verso-S är en stor liten bil. Pris 157.900kr. Fördelslån 1.835 kr/mån.*  
Trots sina knappt fyra meter bjuder Verso-S på förvånande stor flexibilitet och rymlighet. Med ett enkelt handgrepp kan du fälla baksätet till  
ett plant lastgolv och vips har du hela 1.388 l i bagageutrymme. Naturligtvis finns Verso-S som miljöbil, i kombinationen 1.33 l bensinmotor 
och steglös automatväxellåda. Utrustar du den med Plus-paketet får du ett smart och utbyggbart multimediasystem, Toyota Touch, där du 
har radio, cd/mp3-spelare, färddator och backkamera på behändigt avstånd i en 6-tums pekskärm. Bluetooth för anslutning av mobiltelefoner 
och USB-port för musikspelare ingår också. Välkommen på premiärhelg i helgen!

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 20 % KONTANT/INBYTE, 50 % RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5,99 % (MAR-11). UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 6,89 %.BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 5,0-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO₂ FRÅN 117-125  G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.
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önskar vi alla våra kunder 
och tackar för året som gått.

God Jul och
Gott Nytt År

GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR

önskar

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

önskar alla 

God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar er alla en riktig

God Jul & 
Gott Nytt År

0521-400 88

KG Svets & Maskin AB
0530-600 32 • www.taxidalsland.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

önskar alla en

God Jul och
        Vi byter namn till Ekholmen Café & Gårdsbutik

God Jul&
Gott Nytt År

Vi tackar alla sponsorer 
och önskar er alla
    en God Jul & 
   ett Gott Nytt År

Forts. från föregående sida
Det var dock inte fiendens 

vapen som skördade mest 
offer. Sjukdomar tog flest 
döda, men klimatet var 
också en fiende. Många frös 
ihjäl under fälttåget i Ryss-
land. Många försvann också 
under sjöresor över Öster-
sjön. Medan Karl XII satt i 
Bender i dåvarande turkiska 
riket, fanns en här under 
generalen Magnus Stenbock 
i Nordtyskland. Han ledde 
svenskarna till seger mot en 
dansk-sachsisk här vid Ga-
debusch. 

Våren 1713 befann sig 
svenskarna instängda i sta-
den Tönningen. De blev 
tvungna att kapitulera med 
10 000 man. Av dessa var en 
tredjedel sjuka. Hela Väst-
göta-Dals regemente fanns 
bland de tillfångatagna. 
Detta ledde till att hela rege-
mentet fick nyrekryteras, så 
att det var helt nya soldater 
som följde Karl XII till hans 
sista strid i november 1718. 
Magnus Stenbock dog i 
danskt fängelse.

Populärt att bli soldat?                                                                                           
I krigstid var det inte myck-
et att stå efter. Risken att dö 
av kulor, hugg eller sjukdo-
mar var mycket stor. När vi 
kommer fram till 1800-talet 
och den långa fredsperioden 
började, startade ju en stor 
folkökning. 

Enligt biskopen Esaias 
Tengnér berodde detta 

Bild 5. Kungshuset från Ödskölts moar blev del av Värdshuset på Dal.

främst på freden, smitt-
koppsvaccinet och potäter-
na. Unga män, som ville 
skaffa sig en försörjning och 
bilda familj lockades nog av 
soldaternas villkor. Alterna-
tivet för de som inte hade en 
gård att överta, kunde kanske 
bara vara arbete som dräng. 
Det var ju också en viss status 
i att vara soldat. Det var ett 
krav; att soldaten kunde läsa 
och skriva. 

De som från början inte 
kunde så mycket fick för-
bättra sina kunskaper på öv-
ningarna. Innan folkskolan 
infördes 1842 blev många 
pensionerade soldater skol-
lärare. Man kan anta att de 
knappast hade några disci-
plinproblem.

Hur och var kan man 
hitta uppgifter om ”sin” 
soldat?                                        
De som släktforskat vet att 
man i husförhörslängderna 
hittar uppgifter om soldater- Bild 7. Soldaten blev skollärare. Målning av J.W. Wallander 1871. Nordiska Museet.

Bild 6. Soldaten tröskar hos en av rotebönderna. Teckning av V.E.Sparre 
1866.

na. På Internet kan man 
också söka i Centrala Soldat-
registret. I sockenböcker kan 
man hitta uppgifter om en del 
soldater och även hitta foton 
på soldater som levt under 
senare delen av 1800-talet. 

Även  om indelningsverket 
avskaffades år 1901, kvar-
stod en del soldater i tjänst 
många år därefter, till och 
med ända till 1950-1960-ta-
let.

På Melleruds Museum 
finns uppgifter om soldater 
indelade efter socknar och 
rotar. Författaren har där 
också stött på ett arbete av 
Hjalmar Nordqvist från om-
kring 1960. Nordqvist var 
förvaltare på Sunnanå gård 
och ägde sågverket vid Sun-
nanå hamn. Även om han 
inte var född här var han 
mycket intresserad av hem-
bygdsforskning och deltog i 
bildandet av den lokala hem-
bygdsföreningen. 

Nordqvists arbete innehål-
ler bland annat en förteck-

ning av de indelta soldaterna 
i Västgöta-Dals regemente 
från Holms och Järns sock-
nar från 1682-1901.

Rotar i Holm och Järn                                                                                          
Antalet soldater per rote va-
rierar från 1682 till 1901 
mellan nio för Sunnanå och 
tjugonio för Härlogsbyn.  De 
flesta rotarna hade omkring 
femton soldater under denna 
tid. Den genomsnittliga 
tjänstgöringstiden blir då 
omkring femton år. På Väss-
by Östra rote hette den förste 
soldaten Anders Svensson. 
Han anställdes 1683. Han var 
med om generalmönstring 
mellan 1685 och 1708. Han 
var sadelmakare. År 1714 
står han antecknad som 
”fången”. Han måste ha 
kommit hem. År 1719 finns 
anteckning om att han fått 
avsked med pension efter 
trettiosex års tjänst.

På denna rote fanns fyra 
soldater efter varandra, som 
heter Wästberg. Det var inte 
ovanligt, att en son efter-
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God jul & Gott nytt år!
önskar Dalsland Sparbank

Vi vill tacka för ett trevligt samarbete under det gångna året och 
önskar dig en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg.

Vi syns nästa år! 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

God Jul och
Gott Nytt År

önskar

AB Melleruds bostäder • 0530-360 80
www.mellbo.se • mellbo@mellerud.se

God 
önskar er alla

Jul 
och Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0521-693 51

God Jul &  
Gott Nytt År

önskar

Christer Mårtensson
önskar God Jul & Gott Nytt År

073-310 75 06

 Bilservice
Mikaels

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Bild 8. Soldattorpet i Sunnanå, kallat ”Pansere”. Från Olle Ljungs bok. 
Människor och öden i Vänerbygd, 2005.

Bild 9. Daniel Sund med makan Lena Eriksdotter. Från Olle Ljungs bok. 
Människor och öden i Vänerbygd, 2005

trädde fadern som soldat. 
Ofta fick en ny soldat samma 
efternamn, som den förre, 
även om de inte var släkt.

Den siste soldaten på roten 
var Ludvig Lundin. Om ho-
nom kan man läsa i boken 
”Från Fars och Farfars tid”. 
Där står att han blev soldat 
för att skaffa bostad åt sina 
föräldrar och en moster. 
Först tjänstgjorde han vid 
Karlsborgs fästning, men 
senare vid Västgöta-Dals 
regemente. 

Han beskrivs som en 
mångkunnig man, som själv 
tillverkade sina jordbruks-
redskap. Han kvarstod som 
soldat en bit in på 1900-talet. 
I församlingsboken 1914 har 
man strukit över ordet soldat 
och ersatt det med hem-
mansägare. Vid denna tid 
såldes många av soldattor-
pen. 

I Lundins fall köpte han 
även torpet på Vässby Väs-
tra. Han gifte sig först 1917 
vid 54 års ålder. Hans hustru 
var då 47 år och de fick inga 
barn.

I Sunnanå var den siste 
soldaten Thorsten Johansson 
Pantsar (Panzar), född 1846 
död 1905. Han var gift med 
Kajsa Andersdotter född 
1804 i Skållerud och dog 
1912. Torsten Panzar antogs 
som soldat 1870 och tjänst-
gjorde i trettio år. 

Olle Ljung skriver att so-
nen Johan Ferdinand omkom 
vid en olycka på järnvägs-
stationen i Mellerud. Dottern 

Anna gifte sig med skoma-
karmästaren Karl Olsson i 
Mellerud.  De blev föräldrar 
till Olle Olsson Panzar, känd 
som ”Olle skomakarn”.

I Östanå Södra var Daniel 
Sund soldat . Olle Ljung 
skriver i boken ”Människor 
och öden i Vänerbyggd”:  
Daniel Sund var född 1821  i 
torpet Djupkasen i Tissel-
skog. Som gratialist (pensio-
när) kom han att ägna sig åt 
skomakeri och gick under 
benämningen: ”Den glade 
skomarn”, vilket grundade 
sig i att han av alla upplevdes 
som stor humorist och full av 
skämtlynne. Han var gift 
med Lena Eriksdotter , född 
1833  i Kålån i Erikstad, död 
1906 i Södra Blixerud i Grin-
stad hos sonen Carl Sundin.

Daniel Sundin blev gratia-
list 1875 efter att ha ”tjänat 
väl”, och efterträddes av so-
nen Anders Sundin. Sonen 
Anders Andersson Sund som 

efterträdde fadern 1875  var 
då tjugoett år. Han blev kor-
pral 1882 och tjänstgjorde en 
bit in på 1900-talet. Makar-
nas äldste son Fredrik  antog 
namnet Nordgren och blev 
soldat för Söbyn i Grinstad 
1871. Senare blev han hem-
mansägare i Norra Hamrane 
i Grinstad och gift med Jo-
hanna Lund från Pålbön i 
Järn.

I Lottsbyn (Låttsbyn) i Järn 
hette den siste soldaten An-
ders Johan Andersson Ferm. 
Han var född 1867 i Ör och 
var gift med Augusta Jans-
dotter, född 1865 i Brålanda. 
De fick åtta barn födda mel-
lan 1891 och 1910. Familjen 
flyttade till Hällan i Ör 1914. 
Då hade de tre äldsta emigre-
rat till USA. Yngste sonen 
Birger Ferm född 1910 arbe-
tade på Televerket i Melle-
rud. 

Anders Ferm, född 1907, 
var byggnadsarbetare från 

början men övergick till att 
sälja jordbruksmaskiner. 
Erik Ferm, född 1904, var 
byggnadsarbetare. Erik och 
Anders bodde båda i 
Svenungerud. Föräldrarna 
bodde i en liten stuga på 
tomten till Anders hus. Sol-
daten Johan blev 91 år och 
Augusta 97 år. För äldre mel-
lerudsbor var de tre sönerna 
Anders, Erik och Birger 
kända profiler.

Vad blev det av soldat-
torpen?                                                                                        
Av många finns det bara 
grundstenar och raserade 
murstockar kvar. I bästa fall 
har hembygdsföreningarna 
gjort torpinventeringar och 
märkt ut torpen med en skylt. 
Ibland kan det nästan vara 
omöjligt att hitta var torpet 
legat, men man får då fråga 
sig fram. Den mark där sol-
daten och hans familj käm-
pade med sina odlingar av 
rovor, råg och potatis har 
återtagits av skogen. 

En del soldattorp har flyt-

tats, till exempel till Gam-
melgården i Bengtsfors. 
Andra har underhållits och 
blivit fritidshus och kommer 
säkert att finnas om ytterli-
gare 100 till 150 år. 

Berättelser om våra solda-
ter är en stor del av vår his-
toria och värda att bevaras. 
Författaren kan rekommen-

dera en bok med titeln ”In-
delt soldat och rotebonde” av 
Elfred Kumm LT:s förlag 
1949. En tid framåt kan man 
också studera en utställning 
om Västgöta-Dals regemen-
te på andra våningen på Mel-
leruds Museum.

Håkan Hultman

www.mariannesbiodling.se | info@mariannesbiodling.se med i REKO-ring Dalsland

God Honungsjul 
önskar
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Tel. 0521-304 56, 0739-85 27 00

Golvslipning & Mattläggning
Tapetsering - Målning
Trädgård - Beskärning

Övriga hantverkstjänster
Snöröjning

ALLTJÄNST AB

God Jul & Gott Nytt År
               önskar

God Jul &
Gott Nytt År
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God Jul & Gott Nytt År
önskar
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r!

önskar Gun-Britt 

med personal 

Tel. 0530-100 84

Tel. 0530-135 70

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Storgatan 13 • Brålanda • 0521-314 50

God Jul och Gott Nytt År
                   önskar

Vi önskar våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

Tel. 
0521-
373 06

God Jul & 
Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

önskar

God jul och gott nytt     
   skördeår önskar

KVÄNUM 0512-79 79 70
BRÅLANDA 0521-57 73 80
FALKÖPING 0515-77 76 60
sodhaak.se

Daglig verksamhet fortsätter som tidigare
Socialnämnden har be-
slutat att upphandla  en 
extern utredare som ska 
genomlysa den dagliga 
verksamhetens möjlighe-
ter till förändringar och 
föreslå avknoppningar 
eller andra alternativa 
driftsformer. Under tiden 
utredningen pågår fort-
sätter driften som vanligt 
i de befintliga verksamhe-
terna.
En djupare analys av ekono-
min ska också göras vid ut-
redningen. Utredaren ska 
undersöka kostnadsreduce-
ringar som kan göras på 
ledningsfunktionen då even-
tuellt antalet enheter minskar 
och att behovet ökar av en 
controller för köpta tjänster.
Kostnaden för en extern ut-
redare är beräknad till max 
300 000 kronor.

– Vi har inte bestämt var vi 
ska ta pengarna, men vi räds 

inte den kostnaden. Vi går 
mot färre brukare och det är 
svårast att få brukare till Fry-
kens Trä. I det nya beslutet 
framgår det att driften där ska 
samverka med AME, säger 
Michael Melby (S), ordfö-
rande i socialnämnden.
Slutat sälja kaffe
Lilla Butiken Vilja har för 
övrigt slutat med kaffeför-
säljning, efter ett brev från 
ägaren av ett lokalt café som 
ifrågasatte deras kaffeför-
säljning med tanke på kon-
kurrenslagstiftningen.

I väntan på utredningen 
(som man hoppas kan starta 
så fort som möjligt) är inga 
verksamheter berörda, utan 
fortsätter som idag. Man har 
dock minskat en del personal 
när man gått från 54 till 46 
brukare, totalt sett.

Daglig verksamhet sker 
idag vid Frykens Trä, Café 
Rocket, Lilla Butiken Vilja, 

Café Älvan, Tornet, Stallet 
och Fixargruppen.

– Jag hade gärna sett att vi 
kunde anställa en coach som 
ska jobba mot externa verk-
samheter för att bredda möj-
ligheten ytterligare. Jag tol-
kar besluten som positiva 
utifrån våra verksamheter, 
konstaterar Melby.

En extern utredare kan uti-
från lagstiftningen göra en 
objektiv bedömning och 
omvärldsbevakning utan 
hänsyn till tidigare åtgärder 
eller historik. Utredningen 
bör enligt beslutet ske i nära 
dialog med brukare, medar-
betare och enhetschef för att 
få en optimal delaktighet.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Daglig verksam-
het enligt lag om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade ska ges till personer 

i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig. Syftet ska 

inte vara att producera varor 
och tjänster, utan insatserna 
ska vara individuellt anpas-

Café Rocket som är beläget i järnvägsstationen i Mellerud invigdes hösten 2014. Arkivbild.

sade för att stärka den enskil-
des förmåga att leva ett 
självständigt liv.

Öppet julveckan: Mån-fre 9-19, lörd-sönd 9-16
Julafton 10-13 • Juldagen stängt • Annandag jul 9-15

önskar alla kunder

God helg!

GRINSTAD 
LANTHANDEL

mammablucherinredning
Sapphultsgatan 7, Mellerud Tel. 0530-104 95

Öppettider: Vardagar 8-16.30 Lunch 13-14

God Jul & Gott Nytt År
önskar

GLASMÄSTERIET
NYA

God Jul & 
Gott nytt år

önskar

Sunnanåträffarna 
startar 28 maj 2019!
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Brålanda
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tel. 070-228 48 36
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Leif Landberg & Co

välkomnar både gamla
och nya patienter

Bergsgatan 9, Mellerud
Tel. 0530-417 46

Vi önskar alla en
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God Jul & Gott Nytt År 

Tel. 0530-120 65

Telefon: 0521-315 90

God Jul & Gott Nytt År
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God Jul och  
Gott Nytt År

Kents Åkeri i Berg AB 
Jörgen i Berg

Vid E45 i Brålanda    Tel. 0521-306 40    www.rasta.se 
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De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.

A046 EOS

Lös Melleruds Nyheters julkorsord 
3 personer vinner 4 trisslotter var. Sänd in lösningen senast den 13 januari 2019 till Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 Mellerud. 
Märk kuvertet ”Julkorsord”.

Namn: ........................................................................Adress: .............................................................................................................................

Postnr: .............................................................Postadress: .............................................................................................................................

Lösning: ..................................................................................................

Lös Melleruds Nyheters julkorsord 
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Melodikrysset v.44 - 3 november

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 51 – 22 december
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Melodikrysset v.52 - 29 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
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Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 52 – 29 december
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Melodikrysset v.1 - 5 januari

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. 1 – 5 januari

God Jul & 
 Gott Nytt År

Vi önskar våra kunder  
och vänner 

Nytt förslag på körkortsutbildning – stopp 
för illegal verksamhet och onödiga köer?

En allt mer omfattande il-
legal trafikskoleverksam-
het, kraftigt försämrade 
provresultat och långa 
väntetider. 

I måndags den 17 december 

presenterade Transportsty-
relsen och Trafikverket sitt 
förslag på hur den svenska 
förarutbildningen ska se ut i 
framtiden. Kommer det att 
bidra till att vända en oro-
ande utveckling?

Sveriges trafikutbildares 
riksförbund, STR, har efter-
frågat en total översyn av 
utbildningssystemet under 
många år och hyser nu en stor 
förhoppning att förslaget 
som lämnades i måndags den 

17 december innehåller kon-
struktiva åtgärder för att:

• Öka förarnas kunskaps-
nivå och därmed trafiksäker-
heten.

• Reducera den starka tren-
den att chansa vid förarpro-

ven och därmed minska 
provväntetider.

• Hindra den illegala verk-
samheten.

• Förbättra provresultaten. 
(Under 2017 underkändes 53 
procent, motsvarande 

146 000 körprov B, på grund 
av bristfälliga kunskaper).
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Bååt klar för 
Åsebro/Brålanda

21-åriga Elin Bååt lämnade Åse-
bro/Brålanda inför säsongen 2015 
men återvänder nu till klubben 
efter fyra år i Vänersborgs IF. 
Foto: Vänersborgs IF.

FOTBOLL 
Elin Bååt lämnade Åsebro/
Brålanda inför säsongen 
2015 som 17-åring för IK 
Rössö. Fyra år senare 
återvänder hon från Vä-
nersborgs IF för spel i 
division 2.
Det blev en säsong i division 
1-laget innan hon bytte klubb 
till Vänersborgs IF, där hon 
spelat de senaste tre åren.

Nu vänder hon hem till 
Åsebro/Brålanda, som i hös-
tas vann division 3 och kom-
mer att spela i division 2 
kommande säsong.

– Vi är absolut nöjda, Hon 
kommer att tillföra mycket 
till laget, både spelmässigt 
och socialt, berättar Elin 
Svensson i Åsebro/Brålan-
das damsektion.

Mittfältaren Bååt gjorde 
stort avtryck när hon slog 
igenom i Åsebro/Brålanda 
säsongen 2014 i division 2.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håkan och Peter 
blir assisterande

Håkan Svensson återvänder till 
Rådavallen och Melleruds IF som 
assisterande tränare, bredvid 
Lennart "Kral" Andersson och 
Peter Larsson. Foto: Marcus Ek/
Melleruds IF.

FOTBOLL 
Lennart ”Kral” Andersson 
värvades som huvudträ-
nare av Melleruds IF under 
senhösten. Nu har klub-
ben spikat ytterligare två 
tränare till staben, Håkan 
Svensson och Peter Lars-
son, som blir assisterande 
tränare.
Både Håkan och Peter fanns 
med i staben kring förre trä-
naren Peter Jonasson. Håkan 
klev dock av för drygt ett år 
sedan, men nu är han tillbaka 
på Rådavallen i rollen som 
assisterande tränare.

– Det kommer att bli posi-
tivt, det är ett ungt, spän-
nande lag. Det ska bli kul att 
se vad ”Kral” kan utveckla, 
säger Håkan Svensson.

Håkan har träffat Lennart 
en handfull gånger och hans 
uppfattning är enbart positiv.

– ”Kral” är en tränare som 
kommer att vara väldigt för-
beredd. Han kommer att 
kolla upp alla motståndare 

Fengersfors värvar stark duo
FOTBOLL 
Fengersfors IK åkte ur 
division 5 men förstärker 
inför säsongen i division 6 
med två starka namn som 
tar upp laget som en av 
favoriterna i serien. 
Från IFK Åmål kommer den 
rutinerade försvararen Jes-
per Englund och från IF Vi-
ken ansluter Kern Hodges. 

– Englund har haft pro-
blem med skador, men nu vill 
han komma och få tillbaka 
sugen. Att få Jesper hoppas 
vi ger oss och honom en push 
framåt i rätt riktning, berättar 

Sääv om 27-åriga nyförvär-
vet med många års erfarenhet 
från spel i division 3 och di-
vision 2.

Från IF Viken ansluter 
också 21-årige Kern.

– Han är en fengersfors-
grabb som inte varit ordina-
rie i A-laget, men har gjort 
mycket mål i B-lag och ung-
domslag de senaste åren. 
Han har fått bra fotbollsut-
bildning av Magnus Wallin i 
Viken och ville komma hem 
till FIK, berättar Sääv.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kern Hodges är en offensiv 
förstärkning för Fengersfors, 
21-åringen kommer från IF Viken. 
Foto: IF Viken.

Jesper Englund, som i många år 
spelat division 2 och division 3 för 
IFK Åmål förstärker division 6-la-
get Fengersfors IK. Foto: IFK Åmål.

SPORT

Hon satsar på domarkarriären
HANDBOLL 
Drenushe Bytyqi från 
Mellerud är en lovande 
handbollsdomar talang.  
Från att ha varit fören-
ingsdomare kommer hon 
nästa år att påbörja utbild-
ningen till regiondomare.
24-åriga Drenushe Bytyqi är 
en lovande handbollsdomare 
som redan nu har fått flera 
stora matcher på sitt schema 
2019.

– Det har blivit mer och 
mer av dömandet, jag har inte 
förstått riktigt själv hur bra 
det gått för mig. Har fått 
många fina matcher, först har 
vi fått chans att i vår döma 
U-SM steg 3 vilket är ovan-
ligt, sedan både division 2 
och även en division 1-match, 
berättar Bytyqi, som började 
döma handboll hemma i 
Mellerud.

– Jag har varit domare i sju 
år. Jag började som fören-
ingsdomare och sedan blev 
jag distriktsdomare. Jag fick 
en knäskada, drog korsban-
det och trodde inte jag skulle 

kunna spela handboll mer. 
Men mamma sa att jag borde 
döma istället och då kunde 
jag fortsätta med det jag äls-
kar, handboll, berättar Dre-
nushe, som har handbollen 
att tacka för att hon lärde sig 
det svenska språket i tidig 
ålder.

Nu väntar ett svårt val 
kommande år för Drenushe. 
Hon kommer att gå en regi-
ondomarutbildning och att 
kliva upp en nivå som do-
mare blir svårt när man 
också spelar handboll, som 
hon gör i Melleruds Hand-
bollsklubb.

– Det kommer att blir mer 
seriöst med prov, fystester 
och liknande. Jag kommer att 
behöva ta valet att antingen 
spela eller döma. Som det är 
nu är jag iväg jättemycket, 
hela helgerna. Det är ett tufft 
beslut, men nu när det går så 
bra så kommer jag välja att 
döma handboll.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Drenushe Bytyqi t.v påbörjar 2019 utbildningen till regiondomare.

innan serien börjar, så det blir 
tryggt för laget. Ser fram 
emot att division 5-laget får 
det bra också, det är minst 
lika viktigt att det blir bra, att 
de blir sedda, menar Håkan. 

Träningarna för Melleruds 
IF har dragit igång i liten 
skala, men över jul och nyår 
kommer det vara uppehåll 
för att sedan dra igång igen 
med full kraft i januari.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Årets fotbollsförälder ny tränare 
för Frändefors damlag

Årets fotbollsförälder 
och tillika juniortränare, 
Patrik Degermosse, blir 
Frändefors damlags nya 
tränare säsongen 2019. 

Foto: Frändefors IF.

FOTBOLL 
Frändefors IF har sökt 
efter tränare till damla-
get under hösten, nu har 
man gjort klart med Patrik 
Degermosse, som tidigare 
tränat ungdomslag i för-
eningen.
Sedan Christer Stolt gav be-
sked att han inte skulle fort-
sätta träna Frändefors damer 
har föreningen letat efter en 
ersättare.

Man behövde inte gå långt 
för att hitta ersättaren, utan 
tränaren fanns i huset. Tidi-
gare ungdomstränaren, den 
prisade Patrik Degermosse 
tar över damerna. Han utsågs 

på fotbollsgalan till årets 
fotbollsförälder tillsammans 
med ytterligare tio eldsjälar. 

Nu tar han på sig ett stort 
uppdrag i föreningen, som 
huvudansvarig för damlaget  
som spelar i division 4 Bo-
huslän/Dal.

– Det ska bli en utmaning. 
Jag har aldrig tränat ett seni-
orlag, men tror det är en bra 
nivå att ligga på. Jag har inte 
tänkt så mycket på resultatet, 
utan mest på att få ihop en 
trupp som trivs bra ihop och 
bryta den negativa trend som 
laget haft. Får man en bra 
grupp så kan det bli riktigt 
bra, det kommer jag att jobba 

hårt med, berättar Pat-
rik vars lag legat i bot-
ten av division 4 de 
senaste åren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Leg. Fysioterapeut | Manuell Terapeut

0530 - 77 44 80

Valentijn Schneider

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86
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Premiär för Drifandi på Åmålstravet

Ett 25-tal islandshästekipage intog Åmålstravets banor.

Härlig galopp i backe med ett gäng islandshästar med ryttare.

Kärleken till en häst. Veronica och Musse.

Nöjda bowlare

BK Håvås tremannalag del-
tog SM i bowling i Norrkö-
ping i helgen. I hård konkur-
rens slutade de på en 30:e 
plats av 64 kvalade lag och 
blev därmed bäst i Bohuslän/ 
Dal.
– Vi började lite svagt men 
efter ett tag så kom vi in i 
spelet och avslutade starkt.

Det var en strong insats av 
laget. Vi var 144 poäng ifrån 
söndagens final. Vi hade 
också dagen till ära en egen 
liten hejaklack, berättar  
Freddy Alm som tillsam-
mans med Kurt-Inge Skog 
och Morgan Tellander ut-
gjorde laget. Reserv var Da-
vid Andersson.

Laget bestående av David Andersson(reserv), Kurt-Inge Skog, Morgan 
Tellander och Freddy Alm, gjorde en stark insats i SM i Norrköping. 
Arkivbild.

FCM vann jämn 
kvällsmatch

FUTSAL 
FC Mellerud vann borta-
match mot Skärhamns IK på 
söndagskvällen med 5-2. Det 
blev en tight tillställning på 
Tjörn, men tvåmålsskytten 
Valon Gashi var nöjd med 
lagets insats.

– Det var skönt med en 

vinst. Idag är jag nöjd, men 
vi kan ännu bättre, det kom-
mer förhoppningsvis, sade 
Gashi.

Mellerud är ett mittenlag i 
division 1 Nordvästra Göta-
land, men det skiljer bara tre 
poäng upp till serieledarna 
Färgelanda, som dock har en 
match mer spelad.

Larsson tillbaka 
på Rådavallen

Fredrik Larsson, 24 år, lämnar 
Skoftebyns IF och vänder hem till 
moderklubben Melleruds IF. Foto: 
Skoftebyns IF.

FOTBOLL 
Inför säsongen 2015 läm-
nade han Rådavallen för 
FC Trollhättan. Därefter 
har han spelat två säsong-
er för Skoftebyns IF. Men 
nu vänder 24-årige Fredrik 
Larsson hem till Melleruds 
IF som mönstrar en arse-
nal av offensiv kraft.
Larsson är nu klar för en 
bejublad återkomst till Råda-
vallen. Melleruds IF, nu un-
der ledning av Lennart 
”Kral” Andersson, får ännu 
en högklassig offensiv spe-
lare att välja mellan när det 
vankas matcher i vår.

– Det blir tuff konkurrens, 
men det blir ett angenämt 
problem för Kral, berättar 
spelaransvarige Nils-Gösta 
Olsson i MIF, nöjd över att 
övergången blev klar.

– Det blir en riktig för-
stärkning, vi är såklart jät-
tenöjda med att han bestämt 
sig. Det är bara positivt och 
jag tror grabbarna är glada att 
han kommer, han är tränings-
villig och ger alltid allt och 
är sällad skadad, berättar 
MIF:s Olsson.

Fredrik både bor och job-
bar i Mellerud och en flytt 
hem till Dalsland har alltid 

funnits som ett alternativ:
– Det ska bli kul, det känns 

väldigt bra. Det har varit på 
gång nästa varje säsong, men 
nu känns det som att taj-
mingen var perfekt. Sedan 
vill jag inte gå in och bryta 
MIF:s fina anfallspar, så jag 
hoppas kunna spela i en an-
nan roll, som ytter eller of-
fensiv mittfältare. Jag tror vi 
löser det lyxproblemet, be-
rättade Fredrik Larsson, som 
nu kommer att ställas mot sin 
gamla klubb i division 3 Mel-
lersta Götaland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ali Makaya spelade för Kroppefjälls IF under 2018, förutom en kortare 
sejour då han tillhörde Brålanda IF. Nu väljer han spel på Håvåsen 2019. 
Foto: Marcus Ek.

Hamed Huseini (t.v) är en av de 
fyra spelare som har skrivit på för 
Håfreströms IF för spel i deras 
debutsäsong i division 4 Bohuslän/
Dal. Foto: Tobias Coster.

HÄSTSPORT 
Lördagen den 8 decem-
ber var det premiär för 
nybildade islandshäst-
föreningen Drifandi på 
Åmålstravet. 
Många fina ekipage, cirka 25 
stycken, intog tävlingsova-
len, träningsslingor och rak-

bana. Hästarna visade 
mycket tydligt att de tyckte 
det var spännande att komma 
till en ny plats och få skritta, 
trava, tölta, galoppera och 
även gå i pass. 

Ryttarna sken i kapp, ty-
värr inte med solen då det 
regnade och var mycket 

grått, men glädjen i ansiktena 
var stor. Dalslands Travsäll-
skap har skickat in en Lead-
eransökan till Jordbruksver-
ket om att bygga en ovalbana 
för islandshästar på inner-
plan.

Under tiden är det roligt att 
se så många fina islandseki-

page och hoppas att vi får till 
fler träningstillfällen i väntan 
på besked.

Dagen avslutades med 
gofika i Travstugan.

Text: Iia Abenius,  
travbanechef

Foto: Gunilla Hägg och  
Drifandi-medlemmar

Håfreström värvar offensiv kvartett
FOTBOLL 
Lagom till att frimånaden 
var över kan Håfreströms 
IF presentera en offensiv 
kvartett 
När träningarna drar igång 
för laget i början av januari 
kommer Ali Makaya, Blerim 
Avdijaj, Hamed Huseini och 
Ahmed Bachalan att vara en 
del av division 4-truppen. 

Makaya kommer från 
Kroppefjälls IF, Hamed, Ble-
rim och Ahmed från Melle-
ruds IF.

– Det ser ut som att vi får 
behålla alla. Det viktigaste är 
att vi får ha samma trupp och 
förstärka den med spetsspe-
lare, berättar Argjend Mol-
lapolci, spelande huvudträ-
nare för Håfreströms IF.

Hans fyra nyförvärv kom-
mer att göra sig bra i truppen, 
en fin blandning av rutin och 
unga entusiastiska spelare.

– Bachalan har varit på 
denna nivån i flera år och han 
är ett bra förvärv. Sedan tror 
jag starkt på Blerim och Ha-
med, de kan utvecklas och få 
speltid hos oss på en bra nivå, 
berättar Mollapolci, som 
avslutar samtalet med en hint 
om framtiden.

– Men vi är inte klara än, 
det kan komma fler också.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ahmed Bachalan lämnar Melleruds IF och kommer 2019 spela för Håfreströms IF i division 4. Foto: Tobias Coster.
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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. 
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MellerudsFyndet
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SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

PEUGEOT PARTNER -04 
11.500 mil, året runt däck. 
Ny motor, kvitto finns. 
12.000:-. Tel. 070-594 97 65.

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Värmdal Edition
John Deere 
XUV560 
inkl. tak, ruta och 
alu-fälgar

109.900:- 
+ moms

    

Vi har även ett antal XUV590 
fjolårsmaskiner i lager

 UTHYRES
Hus nära Åsebro 
Tel. 0521-332 10.

Ring oss nu 0530-72 50 50
mellerud@veteranpoolen.se

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

Frändefors församling 
Södra Dalsland söker

Kyrkogårdsarbetare 100% 6 mån/år
Läs mer på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/frandefors 
Sök senast 9/1 - 2019

Vi ser fram emot att få din ansökan!

 EFTERLYSNING

Var finns Leo? 
Leo försvann 14/9 i Dals Ro-
stock men hör hemma i Mel-
lerud. Kastrerad hankatt utan 
halsband. Vit och brunrandig 
på ryggen. Ring Solweig 073-
559 39 02 eller Agneta 070-
753 74 64. 

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

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

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

olesensbygg@gmail.com

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör 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 

LEDIGA PLATSER

Spännande avslutning i futsalen

SLUTRESULTAT
Mellerud Calcio Club 

– Ellenö IK
9-4 (4-3)

Frändefors IF – 
Färgelanda IF
3-2 (1-1)

Mellerud Calcio Club 
– Frändefors IF
13-6 (2-4)

Ellenö IK – 
Färgelanda IF
4-3 (1-2)

FUTSAL 
Det sista sammandraget 
i Dalslands FF:s egna 
turnering Dalslands Spar-
banks Futsalcup spelades 
i lördags i Färgelandas 
Sporthall. Segrare, på 
målskillnad, blev Mellerud 
Calcio Club.
Det skilje fem mål mellan 
segraren Melleruds Calcio 
Club och tvåan Ellenö IK 
efter de tre sammandragen 
och totalt sex matcherna som 
spelats i Dalslands Spar-
banks Futsalcup.

Det blev en spännande 
avslutande omgång, där El-
lenö IK satt i förarsätet med 
tre poängs marginal till Mel-
lerud CC och Frändefors IF 
Futsal. Men i lördagens av-
görande var det MCC som 
var det bästa laget. I de avgö-
rande matcherna besegrades 
först toppkonkurenten El-
lenö med 9-4 och sedan 
Frändefors med 13-6.

– Det känns väldigt bra, det 
får vi säga. Vi hade två man 
utvisade och låg under i paus 
mot Frändefors. Så vi visste 
att vi måste göra mycket mål. 
Vi gick ut i andra halvlek och 
visade en sådan styrka och 

det var roligt att se killarna. 
När vi får spela futsal, då är 
vi bra, sade Bytyqi, vars lag 
tog hem titeln som bäst i 
Dalsland.

Frändefors nöjda
Frändefors IF Futsal slutar på 
en tredje plats i turneringen, 
som var jämn och spännande 
in i det sista. Hade den sista 
matchen, mellan Ellenö och 
Färgelanda (4-3) slutat an-
norlunda, hade andraplatsen 
tillhört ”Fiffen”.

– Vi står upp väldigt bra i 

första halvlek mot Club Cal-
cio, men i andra halvlek kör 
de över oss. Det var små 
marginaler, vi hade lika gärna 
kunna sluta på andraplats. 
Alla lagen var bra, så det var 
tighta matcher. Vi tycker det 
har varit en bra cup, med 
sammandrag och bra mot-
stånd, sade Frändefors IF 
Futsals Erik Bengtsson 
Meuller.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Giants i storförlust
INNEBANDY 
Förra helgen kom Giants 
första poäng, i lördags blev 
det på nytt en förlust. Se-
rietvåan Lindome IBK blev 
för svåra på bortaplan och 
matchen kändes avgjord re-
dan efter den första perioden, 
trots tappra försök från Mel-
leruds innebandyklubb.

Sju bollar var avståndet 
mellan lagen inför den andra 
perioden och inför den tredje 

stod det 14-2 till hemmala-
get. Giants orkade inte hålla 
igen utan föll igenom i den 
tredje perioden.

Lucas Salomonsson stod 
för tre mål i förlustmatchen 
som slutade 30-6.

Nu väntar juluppehåll i tre 
veckor för Giants, som lär 
komma laddade inför avslut-
ningen på serien när 2019 
anlänt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Lindome IBK 

– Melleruds IBK
30-6 (8-1, 6-1, 16-4)

Division 5
Målskyttar, MIBK:
Lucas Salomonsson, 3
Robert Offesson, 2
Joacim Falk, 1 

Edman är Bäckefors nya röst

Dick Edman blir ny tränare för 
Bäckefors IF, division 5.

FOTBOLL 
För en dryg vecka sedan 
presenterade Bäckefors 
IF sin nya tränare, Dick 

Edman, som ska leda laget 
i division 5 Dalsland kom-
mande säsong.
Dick Edman tar över tränar-
uppdraget i Bäckefors IF 
kommande säsong, detta ef-
ter Mattias Svensson som i 
många år lett laget. 

Dick tar över laget i divi-
sion 5, dit Svensson ledde 
laget säsongen 2017och i år 
säkrade nytt kontrakt inför 
2019.

 – Mattias har gjort ett fan-
tastiskt jobb. Killarna får en 
ny röst nu, ska se vad vi kan 
hitta på här, berättar Edman, 

som tidigare varit tränare i 
Eds FF, Bäckefors seriekon-
kurent.

– Det kommer att bli spe-
ciellt, helt klart. Det blir 
verkligen ett derby. Men det 
är inga sura miner eller några 
hard feelings. Jag har haft 
öppna kort med dem, berättar 
Dick, som själv bor utanför 
Ed.

Blandad trupp
Bäckefors IF har hittills inte 
tappat några spelare inför 
2019, men inte heller värvat. 
Dick ser fram emot att jobba 

med truppen som finns till 
hans förfogande.

– Bäckefors har en bra 
trupp med bra blandning. 
Både gammalt och ungt, ru-
tinerat och spelare på väg 
upp. Det finns mycket att 
hitta på där, berättar Edman, 
vars son Linus Edman, är 
burväktare i laget.
 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!

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

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Allt inom golv 

och mattor

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

070-461 42 78
 Tel. 073-599 52 24

www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
10.10 Go'kväll, Matmagasinet
11.10 Dokument inifrån
12.10 36 dagar på gatan
12.40 Jul på Centralen, På spåret
14.10 The Graham Norton show
14.55 Matiné: Bitter kärlek
16.15 Strömsö, 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 Livet på Dramaten
21.30 En familjehistoria
22.00 Vägen till Fredspriset
22.15 PK-mannen
22.30 Kärlek, tårar och cheerleading
23.25 Rapport
23.30 En engelsk skandal
00.30 Dokument inifrån
01.30 36 dagar på gatan
02.00 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Nobel 2018: Snillen 
 spekulerar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 The Christmas party - an 
 Abba tribute
18.50 Jul hos Claus
19.00 Slavnationen Danmark
19.30 Förväxlingen
20.00 Kyrkbyggarna i Särkilax
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Anklagelser
22.55 Vetenskapens värld
23.55	 Kortfilmsklubben	-	tyska
00.15 Jakttid
00.45 The Christmas party - an 
 Abba tribute
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00	 Nilen:	flodernas	flod
17.50 Den bortglömde 
 polarhjälten
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 Pappas självmord och jag
22.55 Thailand - tempel och 
 tigrar

20.00 36 dagar på gatan - syntolkat
20.30 År 1 miljon - berättelsen 
 om din framtid
21.00 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat
21.30 En familjehistoria - tecken-
 språkstolkat
22.00 Falsk identitet
22.50 Shanghai Gypsy
00.50 Andra åket - syntolkat
01.20 Alla hästar hemma 
 - syntolkat
01.50 Jakttid
02.20 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?
14.55 Hela Danmark bakar
15.55 Veterinärerna
16.50 Jul med Ernst
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Fixer upper, Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Sthlm rekviem
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, 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 I, robot
23.15 Simpsons
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.15 Scrubs
03.05 2 1/2 män
03.30 Brooklyn nine nine
03.55 Family guy
04.45 American dad

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport, Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Alpint: Världscupen
11.00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
11.15 Dokument inifrån
12.15 Livet på Dramaten
12.45 Det söta livet - jul
12.55 Alpint: Världscupen
14.00 Ägglikör till jul
14.05 Jill Johnson - That's life!
15.35 Drottning Silvia 75 år
16.35 Muitte mu - Minns mig: 
 konserten
17.25 Skidskytte: Världscupen
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern, 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: Massakern 
 i Orlando
23.05 Rapport
23.10 Trettioåriga kriget
00.00 Nattsändningar

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
14.00 Riksdagens frågestund
16.00 Rapport
16.15 Finlands självständig-
 hetsdag
16.45 Slavnationen Danmark
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skidskytte: Världscupen
18.50 Jul hos Claus
19.00 Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00 Radio Black Peter
20.30 Tjuren Ferdinand - den 
 sanna historien
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Gloria
00.05 Kyrkbyggarna i Särkilax
01.05 Anklagelser
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Konsten att leva 
 med döden
17.35 New York bakom kulisserna
18.25 Flykten till vildmarken
19.15 Världens natur
20.05 Gertrude Bell, rebell och 
 diplomat
21.00 Studio natur
21.30 Thailand - tempel och tigrar
22.20 Den lilla pingvinens vinter
23.15 Pappas självmord och jag

20.00 I rovdjurens spår - syntolkat
21.00 36 dagar på gatan 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Andra åket - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Jill Johnson - That's life!
23.30 Matmagasinet
00.00 Studio Sápmi
00.30 36 dagar på gatan 
 - teckenspråkstolkat
01.30 Livet på Dramaten 
 - teckenspråkstolkat

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, Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten, 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
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 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?

05.10 American dad
05.35 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 Robin Hood
00.10 Simpsons
01.10 Family guy
02.10 American dad
03.00 Scrubs
03.50 2 1/2 män
04.10 Brooklyn nine nine
04.35 Family guy

06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport, Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 En familjehistoria
10.25 Alpint: Världscupen
11.30 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.40 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
11.55 I rovdjurens spår
12.55 36 dagar på gatan
13.25 Alpint: Världscupen
14.35 Skicross: Världscupen
15.35 Matmagasinet
16.05 Svenska tv-historier
16.35 Enkel resa till Korfu
17.25 Skidskytte: Världscupen
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 Barnmorskorna i East End 
 - julspecial
22.20 Scott & Bailey
23.05 Rapport
23.10 The Graham Norton show
00.00 Andra åket
00.30 Nattsändningar

09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Kyrkbyggarna i Särkilax
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skidskytte: Världscupen
18.45 Dominograbbar
18.50 Jul hos Claus
19.00 Engelska Antikrundan:
19.30 Förväxlingen
20.00 Fotografen Cecil Beaton
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45	 Kortfilm	på	årets	kortaste	
 dag
22.50 Nobel 2018: Snillen 
 spekulerar
23.50 Grattis Liv Ullmann
00.05 Slavnationen Danmark
00.35 Docstop: Mitt kön
01.05 Vloggarna
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Isländska möten
17.30 Så lever du längst
18.30 Jakten på Norge
19.20 Djurvärldens bästa föräldrar
20.10 Flyttlass på Antarktis
21.00 Det vilda Kanada
21.55 Sidenvägen
22.45 Den bortglömde polarhjälten
23.30	 Nilen:	flodernas	flod

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 36 dagar på gatan - syntolkat
21.30 Svenska tv-historier: 
 Fräcka fredag
22.00 Strömsö
22.30 Engelska Antikrundan:
23.00 Dokument inifrån
00.00 Stacey Dooley
00.15 Kari-Anne - julspecial
01.05 En familjehistoria 
 - teckenspråkstolkat
01.35 Andra åket 
 - teckenspråkstolkat

05.00 Family guy
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	 Tattoo	fixers
21.00	 X-files
22.00 The book of Eli
00.20 Simpsons
01.15 Family guy
02.10 American dad
03.05 Nattsändningar

06.10 Opinion live
06.55 Matmagasinet
07.25 En familjehistoria
07.55 Enkel resa till Korfu
08.45 Julkalendern
09.00 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
09.15 Go'kväll
09.45 Dom kallar oss artister
09.50 Vintermagasin
10.30 Alpint: Världscupen
11.15 Skicross: Världscupen
13.30 Alpint: Världscupen
15.00 Skidskytte: Världscupen
15.45 Alpint: Världscupen
17.00 Skidskytte: Världscupen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt, Rapport
18.15 Sverige!, Julkalendern
19.00 Svenska tv-historier
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Jul med Carola
21.00 Program ej fastställt
22.00 Lördagsbio: En underbar 
 jävla jul
23.45 Rapport, Edit
00.20 Tordenskjold & Kold
01.55 Drottning Silvia 75 år
02.55 På spåret
03.55 I Amundsens fotspår

08.55 Docstop: Mitt kön
09.25	Min	squad	XL	-	finska
09.55 Vloggarna
10.25 Jakttid
10.55 Förväxlingen
12.55 Radio Black Peter
13.25 Vetenskapens värld
14.25 Ridsport: Världscupen 
 hoppning
16.00 Rapport
16.05 Ridsport
16.30 Sverige idag
16.50 Tjuren Ferdinand - den 
 sanna historien
17.20 Världens natur
18.15 Studio Sápmi
18.45 Alpint: Världscupen
19.30 Kulturstudion
19.31 Nötknäpparen
21.05 Julkonsert från Wien med 
	 Anne	Sofie	von	Otter
 Visas inte i SVT Play
22.35 Falsk identitet
23.30 Nya perspektiv
00.30 Anklagelser
01.10 Slavnationen Danmark
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 Flyttlass på Antarktis
16.00	 Nilen:	flodernas	flod
16.50 Det vilda Kanada
17.45 Sam Neill i kapten Cooks 
 spår
18.35 Studio natur
19.05 Så lever du längst
20.05 Jockeydrömmar i Lesotho
21.00 Expedition Nya Guinea
21.55 Klostrens tusenåriga historia
22.55 Njutningens hemligheter
23.25 Dokument utifrån
00.25 Gertrude Bell

20.00 Drottning Silvia 75 år
21.00 Muitte mu - Minns mig
21.50 Jul på Centralen
22.05 The Graham Norton show
23.05 Trettioåriga kriget: Sveriges
  skräckvälde i Europa
23.55 Dokument inifrån
00.55 Sverige!
01.25 I rovdjurens spår - syntolkat
02.25 36 dagar på gatan 
 - syntolkat

05.05 Family guy
05.30 Våra värsta år
06.00 Nitro circus crazy 
 train
06.50 Superstore
07.40 Amazing race
08.40 Fresh off the boat
09.40 Ink master USA
11.55 NCIS: Los Angeles
14.50 Last man on earth
15.50 Cops
16.15 Karate Kid: Sanningens 
 ögonblick
18.50 I, robot
21.00 The heat
23.30 Zack & Miri make a porno
01.40 Machete
03.30 American dad
03.55 American dad
04.20 American dad
04.45 American dad

05.00 Veterinärerna
06.00 Escape to the 
 Chateau
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Meet the parents: Little 
 Fockers
13.30 Hobbit: En oväntad resa
16.55 Parlamentet
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 Soldat Fabian Bom
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Soldat Fabian Bom
22.50 The manchurian candidate
01.25	Maffiabröder
04.25 Leilas söta jul

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
  – julspecial
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 Danny
21.30 Star Trek: Beyond
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Star Trek: Beyond, forts
00.05 Amistad
03.25 Fixer upper
04.25 Leilas söta jul

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

– årets första tema i Melleruds Nyheter
Utgivningsdag: 16 januari
Annonsbokning: Senast 11 januari
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.15 Strömsö
06.45 36 dagar på gatan
07.15 I Amundsens fotspår
07.45 I rovdjurens spår, Julkalendern
09.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09.15 Svenska tv-historier: Julkalendrar
09.45 Jul med Carola, På spåret
11.45 Skidskytte: Världscupen
12.25 Barnmorskorna i East End - julspecial
13.45 The Graham Norton show
14.30 Skidskytte: Världscupen
15.05 Andra åket, Julpynt i särklass
15.40 Drottning Silvia 75 år
16.40 Program ej fastställt
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 En engelsk skandal
22.00 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
22.30 Silyas julparty
23.30 Rapport, Scott & Bailey
00.20 Barnmorskorna i East End
01.40 Stacey Dooley: Massakern i Orlando
02.00 Nattsändningar

08.40 Sverige idag
09.00 Fotografen Cecil Beaton
10.00 Gudstjänst
11.00 Den goda viljan
12.25 Grattis Liv Ullmann
12.40 Julkonsert från Wien med Anne 
	 Sofie	von	Otter
14.10 Ägglikör till jul
14.15 George Michael: Freedom
15.50 Sverige idag
16.15 Jul hos Claus
16.25 Julpynt i särklass
16.30 Engelska Antikrundan
17.00 ¡Habla ya, Gordon & Penny
17.20 El internado
18.00	Min	squad	XL	-	finska
19.00 Världens natur
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Min sanning
21.00 Aktuellt
21.15 Amazon - världens största butik
22.45 Danmark sjunger farväl till Kim 
 Larsen
00.10 Radio Black Peter
00.40 Tjuren Ferdinand - den sanna 
 historien
01.10 Slummens kör
02.10	Min	squad	XL	-	finska

09.00 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 Isländska möten
15.35 Jakten på Norge
16.25 Sam Neill i kapten Cooks spår
17.15 Dox: Take every wave
19.15 New York bakom kulisserna
20.05 Thailand - tempel och tigrar
21.00 Sydkorea - framtidslandet?
21.55 Jockeydrömmar i Lesotho
22.50 Pappas självmord och jag
23.50 Den bortglömde polarhjälten

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Alla hästar hemma - syntolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Drottning Silvia 75 år
23.00 Program ej fastställt
00.00 Här har du ditt liv
02.45 36 dagar på gatan - syntolkat

05.00 Veterinärerna
06.00 Escape to the Chateau
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Danny
12.55 Mandelmanns jul
13.55 Jul med Ernst
14.55 Bonde söker fru
15.55 Herngrens husbil
16.55 Hela Sverige bakar
17.55 Keno
18.00 Tillsammans med Strömstedts
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Bingolotto
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Bingolotto, forts
00.10 Sthlm rekviem
01.10 Brottsjournalen
02.05 Happy Christmas
03.55 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Frasier
06.00 Amazing race
06.50 Frasier
07.40 Community
08.00 Last man on earth
09.00 Nitro circus crazy train
10.00 Cops
10.55 Karate Kid: Sanningens ögonblick
13.30	 Tattoo	fixers
14.30 NCIS: Los Angeles
16.25 Shrek
18.15 Childhood's end
19.55 Ghostbusters
22.00 The night before
00.00 Krampus
02.00	 X-files
02.55 Fresh off the boat
03.40 Superstore
04.30 American dad

06.00 Drottning Silvia 75 år
07.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
10.00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.15 En fröjdefull jul
10.25 Program ej fastställt
11.25 I rovdjurens spår
12.25 Jul med Carola
13.25 Alla hästar hemma
13.55 Andra åket
14.25 Tomten - en vintersaga
14.40 Julkalendern
15.00 Kalle Anka och hans vänner 
 önskar God Jul
16.10 Kan du vissla Johanna?
17.10 Jul på Centralen, Julbön
18.00 Rapport
18.15 Svenska tv-historier: Hipp hipp
18.45 Julkalendern
19.00 Karl-Bertil Jonssons julafton
19.30 Rapport, Svensson, Svensson
20.30 Änglagård
22.35 Rapport
22.40	 Nattfilm:	Måste	gitt
00.20 Jul med Carola
01.20 Drottning Silvia 75 år
02.20 Silyas julparty

10.00 Konsert: Beethovens Eroicasymfoni
10.55 Åbo julfred
11.10 Jorden runt på 50 konserter
12.05 Prat och människor
14.25 Nötknäpparen
16.00 Julens berättelser
16.05 Rapport
16.10 Kyrkbyggarna i Särkilax
17.10 Judarna som skrev julen
18.05 Engelska Antikrundan
19.05 Klassisk jul med Per och Frode
20.00 Julkonsert
21.30 Midnattsmässa från Rom
23.00 Söka ljus
23.30 Vinterljuset
00.00 Engelska Antikrundan
01.00 Konsert: Beethovens 
 Eroicasymfoni

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Flyttlass på Antarktis
18.20 Så lever du längst
19.20 Det vilda Kanada
20.15 Den bortglömde polarhjälten
21.00 Världens natur: Isbjörnsmammans
 kamp
21.55 Djurvärldens bästa föräldrar
22.50 Sydkorea - framtidslandet?
23.45 Klostrens tusenåriga historia
00.45 Alaska
01.35 Isländska möten

20.00 Svensson, Svensson - syntolkat
20.30 Kan du vissla Johanna? - syntolkat
21.25 På spåret - syntolkat
22.25 Lördagsbio: En underbar jävla jul
00.10 Svenska tv-historier: Julkalendrar
00.40 Klassisk jul med Per och Frode
01.35 Jakttid
02.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
02.35 36 dagar på gatan 
 - teckenspråkstolkat

05.05 Jamie Olivers stora 
 familjejul
06.15 Pettson & Findus 
 – Roligheter
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Karlsson på taket
13.05 Köket
13.15 Borta bra, hemma värst
15.00 Mandelmanns jul
16.10 Ett päron till farsa i Las Vegas
18.00 Historien om Solsidan
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Christmas night – en julkonsert
21.30 Tomten är far till alla barnen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Tomten är far till alla barnen, forts
23.55 Ett päron till farsa: Nästa 
 generation
01.55 Fading gigolo
03.50 Tooth fairy 2

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
08.55 Kung av Queens
09.25 Brooklyn nine nine
09.55 Childhood's end
11.35 Seinfeld
12.05 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 Die hard 2
23.30 The heat
01.55 The night before
03.35 Simpsons
04.25 Family guy

05.00 Alla hästar hemma
05.30 Svenska tv-historier: Hipp hipp
06.00 Jul med Carola
07.00 I rovdjurens spår
08.00 I Amundsens fotspår
08.30 Jul på Centralen
09.00 Livet på Dramaten
09.30 En familjehistoria
10.00 Kari-Anne - julspecial
10.50 Matmagasinet, På spåret
12.20 Matiné: En underbar jävla jul
14.05 Bugatti - en bildröm
15.05 Matiné: Åsa-Nisse i raketform
16.10 Svenska tv-historier: Hipp hipp
16.40 Matiné: Upp i det blå
18.00 Rapport, Härlig är jorden
18.30 Nordisk julkonsert
19.30 Rapport
19.45 H.M. Konungens jultal
20.00 Jerry Williams
21.00 Seriestart: Systrar 1968
22.00 Elvis Presley: The searcher
00.15 Rapport
00.20 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
00.50 Systrar 1968, I rovdjurens spår
02.50 Vägen till Fredspriset
03.05 Byggänget, PK-mannen
04.40 Kärlek, tårar och cheerleading

07.00 Julotta
08.00 Julbön
08.30 Judarna som skrev julen
09.25 Ankungen
09.30 Vinterljuset
10.00 Julotta
11.00 Konsert: Mozart och Schumann
11.40 Klassisk jul med Per och Frode
12.35 Julkonsert
14.05 Julens berättelser
14.10 Fanny och Alexander
19.10 Seriestart: Frozen planet
20.00 Julkonsert med Aurora
21.00 Blåsningen
23.05 Fotografen Cecil Beaton
00.05	 Kortfilm	på	årets	kortaste	dag
01.10 Frozen planet
02.00	Min	squad	XL	-	finska

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med havet
17.40 Sydkorea - framtidslandet?
18.35 Expedition Nya Guinea
19.30 Studio natur
20.00 Klostrens tusenåriga historia
21.00 Djurvärldens bästa föräldrar
21.50 Sidenvägen
22.40 Flyttlass på Antarktis
23.30 Gertrude Bell, rebell och diplomat
00.25 Alaska
01.15 De stora våtmarkerna

20.00 H.M. Konungens jultal 
 - teckenspråkstolkat
20.15 Jul med Carola
21.15 Systrar 1968 - syntolkat
22.15 Barnmorskorna i East End 
 - julspecial
23.35 George Michael: Freedom
01.10 Nötknäpparen
02.45 Systrar 1968 - syntolkat

05.40 Leilas söta jul
06.15 Madagaskar
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Rasmus på luffen
13.10 Tsatsiki, farsan och olivkriget
15.10 En gång i Phuket
17.25 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kungahuset 2018
21.00 Sällskapsresan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Sällskapsresan, forts
23.30 Lara Croft: Tomb raider
01.30 Revolutionary road
03.50 Mindscape

05.10 American dad
05.35 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 Ghostbusters
12.05 Stargate SG-1
13.05 Kung av Queens
13.35 How I met your mother
14.35 2 1/2 män
15.05 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 Men in black
23.00 Die hard 2
01.30 Simpsons
02.30 Family guy
03.20 American dad
04.10 Seinfeld

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

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

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:-

SÅLD!

SÅLD!

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

 Pris 2.980.000:-

NYBYGGT!

RYR – Ryr Ödegården 5 
Gård om ca 2,9 ha. Fördelat på två skiften, ett skogs-
skifte om ca 1,5 ha och ett skifte om ca 1,4 ha med 
betesmark, trädgård, bostadshus, gäststuga, vedbod, 
äldre tvättstuga, brygga i egen vik i Svanefjorden. 

Pris 4.000.000:-

Boka visning!

Rätt svar var 0,008 kvm
Tack alla ni som gissat, gillat och 
delat på Facebook. Stefanssons 
Fastighetsbyrå skänker till Barn-

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

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

Följ oss på

Mellerud

    

Chokladask 

God Jul 

Personalen önskar er alla

OCH GOTT NYTT ÅR

25:-

1490
/st

Öppettider
Julafton Stängt 
Juldagen Stängt 
Annandag jul 11-17

Nyårsafton 10-14 
Nyårsdagen Stängt

Julpapper 
3 rullar

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:-

Succé för julshowen med Jimsons

Jimsons, bandet som startades 1963 är ”still going strong” och bjöd på en härlig julshow på Kulturbruket på Dal..

Ulrika Claesson och Johan Petterssen bildar Lilla Bandet. Johan precis 
gjort ett framträdande i en egenskriven sketch, som renen som säger 
upp sig innan jul. 

Birgitta Källman, Douglas och Lisbeth Svensson besöker ofta och gärna 
Kulturbruket, även om detta var första gången på det här julshowstemat.

sons stämde upp till lörda-
gens julshow och det var nog 
flera som gick hemåt med 
dansande steg efter denna 
kväll. Jimsons bjöd, som de 
alltid gjort, på sin taktfasta, 
inbjudande musik. Tillsam-
mans med Lilla Bandet blev 
det en mycket trevlig före-
ställning.  

Jimsons inledde kvällen 
med Sven-Ingvars ”Ett litet 
rött paket” och sedan följde 
fler gamla kända låtar på te-
mat jul. Innan Jimsons spe-
lade upp hade dock Lilla 
Bandet gjort entré med ett 
annorlunda luciatåg. Lilla 
Bandet, som består av Ulrika 
Claesson och Johan Petters-
sen, bjöd på mer stillsamma 
låtar, varvat med sketcher 
och skämt. När de efter pau-
sen stämde upp i ”Stad i ljus” 
tillsammans med Lars Stam, 
Jimsons förgrundsman, var 
stämningen i salongen full-
ändad.

Inleddes med mingel
Kvällen inleddes med ming-
el och bland besökarna fanns 
flera utställare. 

Här fanns bland annat 
Inger Andersson från Hör-
selskadades förening i Mel-
lerud som menade att kvällen 
var ett bra tillfälle att synas 
och träffa människor. 

Vid hennes monter träffar 
vi på Birgitta Landegren och 
Börje Jonsson, som brukar 
besöka Kulturbruket då och 
då. 

– Vi tycker här är bra, spe-
ciellt när Jimsons spelar, sä-
ger de. 

Flera av utställarna har 
också nära kopplingar till 
ABF som stod som arrangör 
till julshowen. 

– Detta är ett bra sätt att 
avsluta året på och att nät-
verka både för oss och de 
organisationer som står oss 
nära, säger Sara Claesson, 

Det bjuds på mycket jul-
musik på Kulturbruket på 
Dal så här veckorna före 
jul. I lördags var det dags 
igen med både mingel och 
stämningsfulla, såväl som 
lite rockigare, toner.  
Det var inte många platser 
som stod tomma, när Jim-

som är alldeles ny på ABF:s 
mötesplats i Mellerud.

Betyder mycket
Flera av kvällens besökare 
tycker att Kulturbruket på 
Dal betyder väldigt mycket 
för orten och att det bjuds på 
ett bra och varierat utbud. 

 – Dessutom ligger det 
nära, alla har möjlighet att 
åka hit, säger Gun och Bosse 
Gustafsson från Brålanda 
som brukar besöka etablis-
semanget ett par gånger per 
år.  

Lisbeth och Douglas 
Svensson besöker Kultur-
bruket tillsammans med 
Birgitta Källman. För dem är 
det första gången de är med 
vid detta jultemat.  

– Men vi brukar komma hit 
då och då, speciellt när det är 

musikevenemang, det är jät-
teroligt att Kulturbruket 
finns, säger Douglas som 
själv varit musiker.

Denna kväll består publi-
ken mestadels av pensionä-
rer. I cafeterian dricks det 
kaffe innan föreställningen. 
Här kommer också ett önske-
mål fram om fler föreställ-
ningar på Kulturbruket med 
pensionärsrabatt. 

– Vi går väldigt gärna hit, 
här är trevligt och vi har tid, 
men pensionen räcker inte 
till alltid, säger de. 

(Alla föreställningar som 
arrangeras av Kulturbruket 
på Dal har rabatt både för 
barn, ungdomar, studerande 
och pensionärer.Red. anm)

Ing-Marie Norrman

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Anna och 
hennes glada 
medarbetare  
på Hemköp Torget!

Sill  

5:- /st
Garant, flera sorter, 

220-/106-220g, 

Följ oss!

Vi önskar 

God Jul 
och ett Gott Nytt År


