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56-årige Morgan E Andersson (C) från Åsensbruk är Melleruds nya kommunalråd kommande mandatperiod. I Tingshuset i bakgrunden håller kommunfullmäktige sina sammanträden. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Ny handlare
i Dals Rostock
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FCM segrade i 
Wintercupen

– Sista sidan –

Ledamöter i 
nämnderna

Melleruds nya kommunalråd

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Smörgåsmat
Garant, flera sorter, 80-120 g,  

jfr-pris 83,33-125.00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 2

Torskfilé

Priserna gäller mån 7/1 – sön 13/1 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Köttbullar

Garant, kylda, 350 g, jfr-pris 28,57/kg 
Max 3 köp/hushåll/vecka 2

Omega, fryst, 400g, jfr-pris 62,50/kg
Max 4 köp/hushåll/vecka 2

25:-
för Bonuskunder

/kg 25:-
för Bonuskunder

/st

Kronfågel, Sverige, färsk, ca 1,3 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 2

Hel kyckling

10:-
för Bonuskunder

/st

Handla andra varor för 100:-  
så får du köpa hel kyckling för

Eldorado, 28% fetthalt, ca 0,5-2,2 kg

10:- 3995
 

/kg

Goudaost
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Torsd 24/1 kl. 18.00, Föreningshuset, Åsensbruk
Årsmöte

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 10/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.200:- 

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.

DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
med café
kommer att vara öppet lördagar 
och söndagar 12/1-24/2 kl. 11-17 
Vårens första vernissage 
är 23 mars 
Varmt Välkomna!

Öppet: 
lör-sön kl  11-17 

Upperud, Åsensbruk 
Tel: 0530- 300 98

www.dalslandskonstmuseum.se 

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

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

NEDRE HALLEN:  
Tova Mozard

GALLERIET:  
Mats Theselius

M
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s 
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Fri 
entré

Ekebro - Filmkväll
Tisdag 15 januari kl. 18.30

Visning av Jan G Anderssons dokumentärfilm  
Sommarauktion Ekebro 2018 ”Bakom kulisserna” 

efter filmen tittar vi på SVT1 och ”vårt” avsnitt 
av Auktionssommar

Endast förköp, först till kvarn!!!  
Pris inkl. fika: 100:-/person (kontant) 

”Rappetappen” Ingo Frändefors • Gunnar 070-336 40 08

Välkomna!             Ekebro Bygdegårdsförening

Nu har vi satt i gång start
21/1 resp. 24/1 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 270:- 2 ggr 370:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Kafferepets historia 
och 7 sorters kakor

Föreningshuset, Åsensbruk 
Sönd 20 januari, kl. 15.00

Birgitta Rasmusson 
från Hela Sverige bakar föreläser 
om kafferepets historia och ni har 
möjlighet att smaka vår buffé av 
hembakade kakor med kaffe

Pris: 150:- begränsat 
antal deltagare

Förköp hos Melleruds Bokhandel, 
Coop Åsensbruk 
Maria Carlsson 070-586 86 12 
Linnéa Sörqvist 070-353 93 90

Arr: Skålleruds Sockens Byalag 
tillsammans med

Välkomna!

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

Göteborgsoperans musikal

Mitt livs berättelse
En gripande hyllning till vänskap som formar våra liv 

Fredag 18 jan. kl. 19.00
Bubbel serveras från 18.30. I pausen kaffe och kaka

Allt ingår i biljettpriset.
Förköp: QStar i Brålanda och på vår Facebooksida

 Välkommen! 
Åttersruds bygdegårdsförening    www.åttersrud.se

ÅTTERSRUDS 
BYGDEGÅRD 

Årets bygdegård 2011 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

9 januari-16 januari 2019
1:a söndagen efter Trettondedagen
”Jesu dop ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 13/1 15.00 Gudstjänst i Erikstads bygdegård, Martin 
  Edström. Kyrkkaffe.
Ons 16/1 14.30-16 Grinstads café i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10/1 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Daniel Westin.
Tor 10/1 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Anders Fredriksson.
Sön 13/1 17.00 Gudstjänst med musik i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Sång: Caroline Anderberg.
Mån 14/1 18.30 Alpha kurs i kristen tro i Kyrkans hus Daniel Westin.
Tis 15/1 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 15/1 14.15 OBS! Ny tid. Mässa på Berg, Anders Fredriksson. 
Tis 15/1 19.00 Ekumenisk bön i Smyrna.
Tis 15/1 14.00 Melleruds kyrkliga syförening startar i Kyrkans Hus.
Ons 16/1 12.00 Ekumenisk andakt i Kyrkans Hus, Daniel 
  Westin, därefter lunch. Anmälan till lunchen 
  senast tisd. kl. 11.00 till exp. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 3/1  11.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Vi sjunger ut julen med Skålleruds församlingskör. 
  Grötservering i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 9/1 12.15 Andakt på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 13/1 09.30 Mässa i Örs kyrka, Daniel Westin. Kyrkkaffe.
Tis 15/1 15.00 Örs kyrkliga syförening symöte hos Berith Pettersson.

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

  

Glass
Söndag 20/1  kl. 19.00

Under en öppen himmel
Onsdag 9/1 kl. 19.00

Från 11 år.  Pris 100 kr

1 tim 44 min

Mary Poppins kommer 
tillbaka

Söndag 13/1 kl.16.00

Barntillåten  Pris 80 kr

2 tim 10 min

Hunter Killer
Söndag 13/1  kl.19.00

Onsdag 16/1  kl. 19.00

Från 15 år.  Pris 100 kr

2 tim 2 min

Filmpremiär
Tisdag 15 januari är det pre-
miärvisning av filmen ”Som-
marauktion Ekebro 2018 
bakom kulisserna.

Det är Jan G Andersson i 
Troneberg som dokumente-
rat dagen då SVT spelade in 
ett avsnitt i serien Auktions-
sommar vid Ekebro bygde-

gård, på uppdrag av bygde-
gårdsföreingen.

Efter filmpremiär och fika 
kan publiken gemensamt 
titta på det aktuella avsnittet 
på SVT.

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

Det händer på biblioteket
Ljusglimtar 
Lotta Lagerlöf

Konstrummet Melleruds Bibliotek 12/1-1/2
Vernissage lördag 12 januari kl. 11-13

Välkomna!

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Besök på Föreningshuset  

i Åsensbruk

  
Rotary
Mellerud

Måndag 14/1 

FISKBILEN
Nykokta havskräftor  

helt kilo 179:-

99:- 

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor
helt kilo 179:-
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Underhållning 
av Anderberg

Caroline Anderberg, känd och älskad sångerska från många samman-
hang, besöker Kyrkans Hus i Mellerud den 13 januari. Hon spelar och 
sjunger under gudstjänsten som leds av Eva Marklund.

Hunter Killer
Den oprövade ubåtskapte-
nen Joe Glass söker i norra 
ishavet efter amerikansk 
ubåt i nöd, när han upptäcker 
en hemlig militärkupp mot 
den ryska presidenten, något 
som hotar världsordningen. 
Med sitt och sin besättnings 
liv på spel måste de ta sig 
igenom fiendens vatten och 
samtidigt samarbeta med en 
Navy Seal-trupp för att rädda 
presidenten och stoppa ett 
nytt världskrig.  

Visas söndag 13 januari på 
Centrumsalongen i Mellerud

Idag visas Under en öppen 
himmel.

Aktuellt
 på bio

Göteborgsoperan till 
Åttersruds bygdegård

Göteborgsoperan kom-
mer till Åttersruds byg-
degård fredagen den 18 
januari med musikalen 
”Mitt livs berättelse”. 
Föreställningen är en 
gripande hyllning till vän-
skap som formar våra liv.

Prisbelönta Mitt livs berät-
telse (The story of my life) 
av Neil Bartram hade urpre-
miär i Toronto 2006 och 
Broadwaypremiär 2009. 
Sverigepremiären ägde rum 
26 oktober 2018 på Göte-
borgsoperan. 

Den 18 januari gästar Göteborgsoperan Åttersruds bygdegård med mu-
sikalen ” Mitt livs berättelse”.

Brånasmedens bössa

Bössan Qvanta som en tid tillhörde bondepoeten Brånasmeden. Foto: Bo Andersson.

I Södra Dals Fornmin-
nesförenings samlingar 
finns en bössa som kall-
las Qvanta. Den tillhörde 
en tid bondepoeten och 
smeden Johannes Ols-
son i Bråna, Järns socken 
som uppmärksammades 
mycket förra året då det 
var 200 år sedan han föd-
des. 
Brånasmeden hade namn på 
sina bössor och att han döpte 
denna till Qvanta berodde på 
att den tidigare ägts av von 
Qvanten på Sunnanå herr-
gård. Efter Brånasmedens 
död köptes den av fornsaks-
samlaren Anders Svensson i 
Täppan, Holms socken. På 

auktionen efter denne ropa-
des bössan Qvanta samt en 
pistol  in av Anders Petters-
son i Högeskogen, Bolstads 
socken. 

När hembygdsforskaren 
A. G. Bördh besökte Anders 
i hans ryggåsstuga i Höge-
skogen visade han bössan 
Qvanta och berättade att med 
detta gevär skulle en tjuv ha 
blivit skjuten till marken vid 
Barrud. Siktet i form av ett 
silverhjärta förvarades i en 
ask. I den blå färgen på pipan 
fanns en färglös triangel och 
där hade Anders tänkt att 
sätta fast siktet. Men det blev 
aldrig gjort. 

I augusti 1931 dog Anders 

Pettersson i sömnen på sin 
vanliga liggplats på golvet 
vid spisen i ryggåsstugan. 
Bössan Qvanta hade han ti-
digare sålt till landstingsman 
Carl Jakobsson på Norra 
Rödjan, Bolstads socken 
som i sin tur skänkte den till 
Södra Dals Fornminnesför-
ening. Anders Petterssons 
ryggåsstuga i Högeskogen 
räddades åt eftervärlden ge-
nom att den först flyttades till 
Gärdserudsparken utanför 
Mellerud. Numera finns stu-
gan vid Tingshuset i Melle-
rud. 

Gudrun Rydberg

Musikalen är en hyllning 
till livet. En musikalisk resa 
som påminner oss om lyckan 
i att vara olika och om vikten 
av vänskap. Kanske kan 
denna lekfulla resa visa vä-
gen tillbaka till de vänner vi 
själva försummat, men fort-
farande älskar. Kan äkta 
vänskap dö? Eller slumrar 
den bara, i väntan på att åter 
väckas till liv? Mitt livs be-
rättelse inspirerar oss att ta 
upp kontakten med dem vi 
stod nära i våra egna livsbe-
rättelsers första kapitel.

Skådespelare är Mattias 
Ermedahl och Lars Hjertner. 
Dessutom medverkar fyra 
musiker på piano, cello, kla-
rinett och saxofon.

Arrangör är Åttersruds 
bygdegårdsförening. 

Ali tar över butiken
Byxfickans Livs-Handlarn 
i Dals Rostock drivs från 
och med årsskiftet i ny 
regi. När Karin och Gök-
han Aydemir efter sju år 
som handlare går mot 
nya mål är det 25-årige 
rostocksbon Ali Makiya 
som tar över.
Ali och Gökhan står bakom 
disken och kunder börjar 
droppa in. Stämningen är 
familjär, alla kunder känner 
redan Ali som är ett bekant 
ansikte  efter 1,5 år på Byx-
fickans Livs, först som prak-
tikant, sedan som anställd.

– Det är för tungt att driva 
butik när man har barn, vi 
kände att vi behöver ha mer 
tid för familjen. Vi sökte 
någon som vill jobba mycket, 
som gillar service och att 
prata med folk. Vi ville abso-
lut inte att butiken skulle 
läggas ner, den är viktig, sä-
ger Gökhan, uppenbart nöjd 
med att finna denna person i 
Ali.

– Nu blir det jag som tar 
över ansvaret. Jag tänker på 
alla människor, här bor 
många gamla och många 
barnfamiljer. Jag tänker satsa 
allt på butiken, den är så 
viktig för orten och jag 
tycker det är roligt. Jag har ju 
ingen egen familj ännu hel-
ler, så jag har tid, säger Ali.

Karin och Gökhan Aydemir, Ali Makiya med Volkan Aydemir på armen, till höger Naseem Makia, Alis bror.

Ali Makiya tar över Byxfickans Livs-Handlarn i Dals Rostock.

IOGT-NTO skänker lotter
Logen Lf 948 har under 
hösten 2018 besökt kom-
munens äldreboenden 
och överlämnat lotter 
alternativt pengar. 
Dessa kommer att användas 
till exempelvis vinster vid 
något lotteri. Det är upp till 
varje boendeenhet att göra 
någon trivselaktivitet för er-
hållna medel. 

Kjell Sanding uppger att 
logen skänkt dessa gåvor i 
minst 15 år. Genom kort och 
hälsningar visas stor upp-
skattning.

Kan också nämna att det 
görs en insamling varje år i 
samband med Folknykterhe-
tens dag. Logen lägger sedan 
till lika mycket samt höjer Britt Karlsson, Karolinen Dals-Rostock samt Kjell Sanding, IOGT.

upp till jämna tusental kro-
nor. Under 2018 var det FUB 
i Mellerud och Idégruppen 
på Älvan som erhållit en 
slant för att ordna aktiviteter.

Kjell Sanding och  ordfö-

rande Ingvar Asp åkte i år ut 
och överlämnade medlen till 
chefer eller övrigt ansvariga.

Text: Evert Magnusson 
Foto: Ingvar Asp

Utökat sortiment
Han tänker sköta ruljansen 
själv varje dag. Lite hjälp då 
och då, när det kommer leve-
ranser, eller med att fronta 
varor, får han av pappa, 
mamma och sina två bröder 
när de har tid över efter sina 
arbeten och studier. 

– Sortimentet blir detsam-
ma men jag vill satsa ännu 
mer på lokala produkter och 
på mer grönsaker och frukt. 
Går allting bra har jag också 
planer på att köpa en ugn och 
sälja butiksgräddat bröd, sä-
ger Ali. 

Öppet mer
Några förändringar blir det i 
butiken och de är  säkerligen 
välkomna för alla kunder.

– Öppettiderna kommer 
jag att utöka och ha öppet 
från tidig morgon och till 
senare på kvällen än nu. Jag 
testar i ett år och jag ska ge 
allt! säger Ali Makiya.

Familjen Aydemir, Karin, 
Gökhan och sonen Volkan 
kommer i januari att flytta till 
Gökhans hemtrakter, till 
Kalkan på Turkiets sydvästra 
kust.

– Där är det sol 300 dagar 
om året och vi startar ett för-
medlingsföretag som hyr ut 
semestervillor, berättar Gök-
han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan
Vecka 3 

Senior
Måndag Fläskköttgryta* kokt 
bulgur och kokt broccoli. 
Alt: Linsgryta.

Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
kokt potatis, kokta skivade  
morötter och lingonsylt. 
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

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

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

Fredag Skivad grillad kyckling* 
med potatisgratäng och bukett-
grönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff med dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 14/1: Fläskköttgryta med kokt potatis 
och kokt broccoli. 
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 15/1: Kålpudding med brunsås, kokt 
potatis, kokt skivad morot och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 16/1: Fiskbullar i dillsås, kokt potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 17/1: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 18/1: Skivad kyckling med potatisgra-
täng och bukettgrönsaker.  
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 19/1: Krögarbiff med rosépepparsås, 
kokt potatis och blomkål.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 20/1: Fisk- och skaldjursgratäng med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 3
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

Upplev Nordtyskland

Leibers Galerie-Hotel ��� 

i Dersau
Mellan Kiel (35km) och Lübeck  
(62km) ligger det natur-
sköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med 
mer än 200 små och stora sjöar. 
Vid den största av dessa sjöar, 
Plöner See, hittar du den lilla 
staden Dersau, där värdparet 
Leiber står redo att välkomna 
dig till deras charmiga hotell, 
endast 500 meter från sjön. 
Här kan du se fram emot både 
konst, gastronomi och en 
avkopplande atmosfär. Besök 
t.ex. rosenstaden Eutin (27 km) 
och se det vackra slottet.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod från 1.799:-

Pristillägg 1/5.-30/9: 300:-
1/10-29/12: 50:-

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

på 3 golfbanor
•   10 % rabatt i Designer 

Outlet Neumünster

Pris per person i dubbelrum

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-13 år ½ priset

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 26/12 2019.

2 nätter från 1.199:-4 nätter från 2.099:- 

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

BILSEMESTER

LÄSARERBJUDANDE: Upplys reskoden ”MELLERUD”
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I SAMARBETE MED

”Ni utgör ryggraden i den 
kommunala verksamheten”

Trotjänare fr.v: Anette Lundgren, Charina Dagström, Annelie Ek, Kerstin Svensson, Marita Eliasson, Yvonne 
Lindberg och Björn Lindqvist. För 25 år som anställda, men utan att att finnas på plats vid julbordet, upp-
märksammdes även Anita Olsson, stödassistent, Lars Pihlström, lärare, Anders Edén , driftstekniker, Marie 
Louise Gustavsson, undersköterska, Anne-Lie Olsson, undersköterska, Ann-Sofie Rydberg, undersköterska 
och Evalis Johansson, diversearbetare.

Eva Pärsson (M) har varit förtoen-
devald i 25 år. Hon uppmuntrade 
alla till att engagera sig politiskt.

Rune Stenén (C), avtackades efter 
att ha varit ordförande i Kultur- 
och utbildningsnämnden under 
tre mandatperioder.

Val av ledamöter och 
revisorer präglade
sista KF-mötet 2018

19 december bjöds kom-
munfullmäkige och 
trotjänare på julbord i 
Rådarestaurangen på 
Rådaskolan. Kostchefen 
Martin Zetterström med 
personal stod för maten. 
En mängd medarbetare i 
kommunens tjänst upp-
märksammades.
Till bords satt KF:s ledamö-
ter och presidium. Mötet som 
hållits innan var inte klart 
utan ajournerades i dryga 
timmen för att tas upp efter 
avnjutet julbord.

För 25 år i Melleruds kom-
muns tjänst uppmärksam-
mades ekonomichef Björn 
Lindqvist och förärades ett 
tacktal på vers av kommun-
chefen Sophia Vikström.

Vidare uppmärksamma-
des Charina Dagström, de-
menssköterska i hemvården, 
Anette Lundgren, stöd-och 
service, Marita Eliasson, 
hemvården, Kerstin Svens-

son, Lundens förskola, 
Yvonne Lindberg, lärare på 
barn- och fritidsprogrammet 
och Annelie Ek, Ymers för-
skola, för sina 25 år.

– Ni utgör ryggraden i den 
kommunala verksamheten, 
sade Sophia Vikström.

Även Eva Pärsson som 
varit förtroendevald M-poli-
tiker i 25 år uppmärksam-
mades. Hon uppmuntrade 

alla att engagera sig politiskt, 
något som Eva själv upple-
ver vara både roligt och läro-
rikt.

Rune Stenén (C), under tre 
mandatperioder ordförande i 
kultur- och utbildnings-
nämnden, avtackades efter 
lång och trogen tjänst.

Även Gunnar Karlsson 
(C), Annika Briving (S), 
Karin Hilmér (C), samt Ro-

land Augustsson och Joa-
chim Magnusson i revisionen 
avtackades.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sista KF-mötet 2018 den 
19 december hade en re-
kordlång dagordning, 52 
ärenden skulle avhandlas. 
En stor del av dem hand-
lade om val av ledamöter 
till olika nämnder.
Ärende ett, investeringsbud-
get och investeringsplan 
2109 – 2021, hade två alter-
nativ till förslag. Ett som 
stöds av S och V och ett som 
stöds av den nya majoriteten 
C, KD, L och KIM.

Marianne Sand Wallin (S) 
varnade för alternativ två och 
sade att det i det förslaget 
fattas fem miljoner till en 
förskola.

– Det vore en katastrof om 
vi inte kan erbjuda förskole-
platser i centrala Mellerud, 
samtidigt som vi söker per-
sonal till våra verksamheter, 
sade hon från talarstolen.

Morgan E Andersson (C) 
yrkade bifall till förslag två, 
där återhållsamhet och sats-
ningar på näringslivet står i 
fokus och menade att det 
finns alternativa lösningar 
och andra vägar man kan gå 
i kärva tider.

Ulf Rexefjord (SD) efter-

lyste ett utförligare underlag 
för att kunna ta ställning på 
vettigt sätt och yrkade på 
återremiss.

Ärendet gick efter vote-
ring på återremiss med syftet 
att att förbättra och förtydliga 
beredningen. 

Ingen fritidsbank
Delårsbokslut för Dalslands 
miljö- och energiförbund, 
revisionsrapporten Gransk-
ning av hantering av allmän 
handling, plan för POSOM, 
frister för sotning, revidering 
av kommunstyrelsens, bygg-
nadsnämndens. kultur- och 
utbildningsnämndens, soci-
alnämndens och valnämn-
dens reglementet klubbades 
raskt igenom. 

En motion om att starta 
fritidsbank besvarades. Det 
finns inga förutsättningar för 
en sådan just nu, ingen för-
ening har visat intresse och 
lämplig lokal fattas.

Omröstningar
En stor del av mötet bestod 
av val av ordinarie ledamöter 
och ersättare i styrelser och 
nämnder. Det följde en rad 
slutna omröstningar efter 

yrkan av SD som ville se sina 
ledamöter oftare än vad som 
var fallet i valberedningens 
förslag. I samtliga omröst-
ningar fick valberedningens 
förslag fler röster än SD:s 
förslag.

Mötet fick ajourneras för 
intag av julbord och upptogs 
igen klockan 21.

Val av revisorer och ersät-
tare i flera bolag och nämn-
der genomfördes, så långt 
det gick. Det uppstod diskus-
sioner om enskilda namn kan 
återremmitteras, vilket i flera 
fall yrkades då Tommy W 
Johansson, tidigare kommu-
nalråd, fanns föreslagen i 
revision och styrelser. Mor-
gan E Andersson (C) menade 
att det inte är lämpligt att 
föregående mandatperiods 
ordförande i kommunstyrel-
sen har dessa uppdrag. 

Slutligen beslutades att 
återremittera val av Tommy 
W Johansson, på grund av 
lämplighet och Helena 
Karlsson-Hultman på grund 
av att jävsfrågan behöver 
belysas. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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”Viktig att alla får komma till tals”
Morgan E Andersson 
(C), är sedan årsskiftet 
förtroendevald som kom-
munalråd och kommun-
styrelsens ordförande i 
Mellerud. Han framhåller 
vikten av att kunna lyssna 
och skapa trygghet så att 
människor vågar komma 
till tals.
Vi träffar Morgan på hans 
andra arbetsdag och han er-
känner att det är lite nervöst 
då det är många områden att 
sätta sig in i.

– Men det är jättegott att 
vara här, jag har fått ett väl-
digt fint mottagande. Vid 
fullmäktigemötet i december 
tackade jag för förtroendet 
att leda det politiska arbetet i 
kommunen. Jag sade också 
att jag ska göra mitt bästa för 
Mellerud. Jag vet att alla 31 
kommunfullmäktigeleda-
mötena drivs av den visionen 
– att göra Mellerud bättre. Vi 
har sagt att Mellerud mår 
bäst av att styras av en majo-
ritet, långt ifrån alla kom-
muner styrs av en majoritet, 
säger Morgan.

Han understryker att han 
har ett gott stöd i sin center-
grupp och att den nya majo-
titeten utgör ett bra lag, med 
en god stämning i gruppe-
ringarna.

Namn: Morgan E (står för Evald) 
Andersson (C)
Ålder: 56 år
Bor: Åsensbruk
Familj: Sambon Madeleine Hart-
man, rektor på Vuxenutbildningen 
i Åmål, och 18-åriga dottern Tova 
som pluggar i Vänersborg.
Fritidsintressen: Lyssnar på 
musik, är allätare. Gillar båt- och 
friluftsliv. Är multiinstrumentalist, 
spelar gitarr, bas, trummor och 
klaviatur.
Viktig egenskap: Att lyssna 
och tillvarata medarbetarnas 
kunskaper.
Detta visste du inte om Morgan: 
Har ett förflutet som dansbands-
musiker på fritiden. Morgan var 
med och startade bandet Chans 
där han spelade keyboard och 
sjöng, dock inte som leadsinger.
Aktuell som: Melleruds nya 
kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen.

FAKTA

Morgan har ett förflutet som dansbandsmusiker i bandet 
Chans. Morgan syns längst till vänster på bilden.

56-årige Morgan E Andersson (C) är Melleruds nya kommunalråd kommande mandatperiod. Han började sin heltidstjänst förra veckan.

Författarstipendium till Lars Brink
Sveriges Författarför-
bund har genom en av sina 
fonder tilldelat författa-
ren Lars Brink, Mellerud 
ett kulturstipendium på 
60 000 kr.  
Brink som också är verksam 
som humanistisk forskare, 
bland annat om Raoul Wal-
lenberg, tror att ”det nog inte 
bara är kvaliteten på det jag 
skriver som har haft bety-
delse utan också fliten vid 
skrivbordet. Jag har ju gett ut 
eller medverkat i minst en 
bok om året på senare tid, 
utöver min löpande produk-
tion som kulturjournalist.” 

Lars Brink, är bördig från 
Åsensbruk och var under fem 
år i ungdomen fabriksarbe-

tare där. Han har i många år 
varit verksam vid Göteborgs 
universitet, mest som fors-
kare. 2009 lade han fram en 
licentiatavhandling i etnolo-
gi. 

Författare, journalist, 
föreläsare 
Som pensionär är han sedan 
fem år bosatt i Ör utanför 
Mellerud. ”Dock fullt yrkes-
verksam, påpekar han ”det 
blir sällan mindre än åtta 
timmar om dagen vid datorn 
eller i läsfåtöljen. Att forska 
och skriva böcker betyder 
mycket stillasittande, bra 
sittfläsk är en tillgång.” 

Men han påpekar att god 
fysik är ett måste för att hålla 

hjärnan igång. Går detta 
ihop? Ja, menar Brink, ”med 
hjälp av djuren i skogen.” 
Han har tillgång till jaktmar-
ker i Värmland där han utö-
var jakt och viltvård. 

Som kulturjournalist har 
han en stående spalt i tid-
ningen Hemvärnet där han 
ger lästips och skriver om 
böcker. Som föreläsare tur-
nerar han med en föreläsning 
om Raoul Wallenberg. 2012 
stod han på Utrikesdeparte-
mentets talarlista över spe-
cialister på denne internatio-
nellt kände svensk. 

Militär bakgrund
Det är väl bekant att Lars 
Brink också har en militär 

bakgrund, i utlandsstyrkan 
där han har tjänstgjort vid 
FN-bataljoner i Gaza, Kongo 
och Cypern. På senare år i 
hemvärnet i Dalsland där han 
slutade som bataljonschef 
för ett antal år sedan. 

I Kongo var han med vid 
tiden för Dag Hammar-
skjölds förolyckande (1961) 
och hör till de svenskar som 
har mycket dramatiska 
krigserfarenheter. 19 svens-
ka soldater stupade eller 
omkom i Kongo 1960-1964, 
utöver Dag Hammarskjöld 
och den civila flygplansbe-
sättningen. Många sårades. 

Om denna tid i Afrika dri-
ver Brink ett nytt forsknings-
projekt, som skall resultera i 

en bok. Det kommer också 
att handla om flyktingfrågor 
berättar han; den svenska 
bataljonen hade att skydda 
och utspisa ca 40 000 flyk-
tingar ur Balubastammen 
under det krigstillstånd som 
rådde. 

För detta projekt har han 
redan fått några forsknings-
anslag; från Lars Johan Hier-
tas Minnesfond, Helge 
Ax:son Johnsons Stiftelse 
och Stiftelsen Tornspiran. 
Det förpliktar, säger Brink, 
bara att arbeta på. Egna och 
andras foton skall ingå. 

Sveriges Författarförbund 
organiserar de etablerade 
och yrkesverksamma förfat-
tarna i Sverige. Förbundet 

Författaren Lars Brink har fått 
ett kulturstipendium på 60 000 
kronor.

disponerar några fonder med 
medel från bibliotekens utlå-
ning och från den kopiering 
som sker vid skolor och uni-
versitet.

tiskt klimat och visar varan-
dra respekt och lyssnar på 
varandra. Det är ett fram-
gångsrecept. Man kan ha 
olika uppfattningar i sakfrå-
gor, men det hindrar inte att 
vi lyssnar på varandras argu-
ment och får så kloka och 
genomtänkta beslut som 
möjligt, säger Morgan.

Mycket går Melleruds väg 
nu, menar han, med ett livs-
kraftigt näringsliv, allt från 
besöksnäring till lantbruks-
företag som är konkurrens-
kraftiga och som utvecklas. 
Han framhåller även ett rikt 
föreningsliv och företags-
parken i Åsensbruk är en 
viktig styrkefaktor. Men kol-
lektivtrafiken är ett område 
som kan bli bättre, med ex-
empelvis kvällståg.

Morgan konstaterar att 
kommunen har en viktig 
uppgift i att underlätta för 
företagen att hålla rätt kom-
petens, bland annat med ut-
bildningar. Vad gäller det nya 
köpcentret som byggs på 
Västerråda vill Morgan 
ogärna se det som en konkur-
renssituation till centrum-
handeln.

Västerråda kan bidra
– Jag tror att Västerråda kan 
bidra till ytterligare utveck-
lad handel. Med gångavstånd 
mellan köpcentret och 
centrum ökar chansen att 
utveckla centrumhandeln, 
menar Morgan. 

Melleruds kommun genom-
för stora investeringar, den 
största kostnaden är det sär-
skilda boendet på Ängenäs. 

– Därför måste vi vara 
kostnadsmedvetna och åter-
hållsamma med övriga in-
vesteringar. En ordnad eko-
nomi är A och O. Genom åren 
har detta varit en röd tråd och 
här finns också en tydlig 
samsyn inom den nya majo-
riteten. Nu ska jag sätta mig 
in i allt och har suttit ner med 
kommunchefen och ekono-
michefen, dessutom ska jag 
besöka förvaltningar, nämn-
der och styrelser, säger Mor-
gan.

Att kommunen växer invå-
narantalsmässigt skapar un-
derlag och kraft, menar 
Morgan, och det är viktigt att 
nya invånare – oavsett vari-
från de kommer – ges bra 
möjligheter att etablera sig 

här. Det finns en mellerud-
sanda, en framtidstro. Det 
byggs på många platser i 
kommunen och detta skapar 
en rörlighet och dynamik 
som är att räkna med.

– Mellerud har lägesförde-
lar, det är tydligt att vi är en 
del av en större arbetsmark-
nad. Regionen har blivit 
rundare för vår del, påpekar 
Morgan.

Morgans bakgrund
Morgan är uppväxt i Väners-
borg och utbildade sig till 
civilekonom i Göteborg, 
Han har varit reservofficer 
med kaptensgrad i det mili-
tära och har arbetat som 
controller på Vargön Alloys. 
Dessutom har han jobbat 
som avdelningsdirektör på 
länsstyrelsen och förbunds-
chef på Kommunalförbundet 
Dalsland.

Idag är han tjänstledig från 
en tjänst som universitetslä-
rare i företagsekonomi på 
Högskolan Väst.

Vad är viktigt för dig?
– Det är viktigt att lyssna 

på andra och tillvarata med-
arbetarnas kunskaper. Laget 

är viktigt. Det känns väldigt 
gott när människor kommer 
till sin rätt och kompetens 
tillvaratas. Det är viktigt att 
skapa trygghet så att männ-
iskor vågar komma till tals, 
att ha en konstruktiv debatt.

Vilka är dina största ut-
maningar?

– Att utveckla mellerud-
sandan och lyssna till med-
spelarna inom politiken och 
kommuninvånarna, för mig 
är det jätteviktigt. Medbor-
gardialogen har varit bra, den 
är givande och driver utveck-
lingen framåt. Ett dalslands-
samarbete är viktigt, jag har 
sett på nära håll hur viktig vår 
landskapsidentitet är.
      Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Kommande man-
datperiod samarbetar följan-
de partier i Melleruds kom-
mun: Centerpartiet, 
Moderaterna, Kommunpar-
tiet i Mellerud, Kristdemo-
kraterna, Miljöpartiet och 
Liberalerna. Tillsammans 
får dessa partier majoritet 
med 16 av 31 mandat.

Bred politisk förankring
– Min inställning är att ha en 
så bred politisk förankring 
som möjligt i de stora och 
viktiga frågorna. När jag tit-
tar tillbaka under min tid som 
ordförande i kommunfull-
mäktige har voteringar inte 
varit ofta förekommande. Vi 
har fattat besluten i bred 
enighet. Vi har ett gott poli-
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Vår älskade

Ellen Bratt
* 11 november 1924

har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad

Älvdalen
 13 december 2018

Berndt, Lena, Åsa
med familjer

Släkt och vänner

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå 
denna dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt
Tack för våra lyckliga 

år tillsammans

Begravningen äger rum i
Älvdalens kyrka fredag den

11/1 kl. 10.00. Alla som
önskar närvara hälsas varmt

välkomna. Anmälan om
deltagande vid minnesstund

till Siv Holms begr. byrå
senast 8/1 tel. 0251-10510.

Vår älskade

Märta Carlsson
i Hallstorp

* 15 oktober 1950

� 12 december 2018

BO
Jenny

Annevi och Pelle
Tora, Greta, Svea
Emelia och Erik

Eida
Carl-Erik och Erick

Louise
May och Bengt

Tack för allt
Du oss har skänkt
För oss Du strävat

på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne

hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Gestad kyrka
fredagen den 25 januari

klockan 11.00. Efter akten
inbjudes ni till minnesstund
i Gestad bygdegård. Svar
om deltagande önskas till

blixtbyra.se eller på telefon
0521-71 11 63 senast den 22

januari. Tänk gärna på en
gåva till Gestad bygdegårds-

förening bg. 5865-9848
eller till Rädda Barnen på

tel. 020-52 52 00.

Ett varmt och innerligt tack
till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Carin Larsson

vid hennes bortgång.

Moster Gunborg

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

TACK
till arbetskamrater och er 
som med blommor och 
kramar önskade mig lycka 
till när jag nu går i pension.

Gunilla på Konsum

TACK
MELLERUD

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
T. Pettersson. Tisd 19 Böne-
samling. 

Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Kyr-
kornas gemensamma böne-
vecka Tisd 19 Bön i Smyr-
na. Onsd 12 Bön i Kyrkans 
Hus.

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons

ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Predikan Pether Åstrand, 
nattv. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Inför ett nytt år 
- Tankar och förväntningar 

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes.

Christina Svanbäck

UPPVAKTNING

med Simon Persson, Helén 
Eriksson och Victoria Ols-
son. Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Veck-
omässa i fsh. Bönekväll 

19-21. Fred 15 Gudstj. på 
Servicehuset med nattv. 
Thomas Holmström. 19-21 
Bönekväll i fsh. Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Anette J Carl-
son. Ssk och kyrkkaffe.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads byg-
degård. 11.30 ”Tid för ef-
tertanke”. Sönd 14 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Se Brålanda 
Equmeniakyrka, tankar in-
för ett nytt år. 
Frändefors: Tisd 13.30 
Gudstj. m nattv. på Ring-
hem. Ralph Liljegren. Sönd 
10 Gudstj. Nils Lundbäck.

Veckans 
ros...

...till möbelbutiken i Brålanda. 
Utan er service och hjälp 
hade det blivit mer än besvär-
ligt.

Ann-Katrin Jénomica 
Gränsgatan

JORDFÄSTNINGAR

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Nils 
Erik Hanson, Assarebyn. 
Som inledning på akten spe-
lades ”Koppången” av P. E. 
Moraeus. Den framfördes av 
kyrkomusiker Maria Anders-
son och officiant Daniel 
Westin på orgel respektive 
fiol. Därefter sjöng Margare-
tha Grimstad ”Var inte rädd 
för mörkret” av E. Blomberg/ 
K. Rehnqvist. Tillsammans 
sjöng man psalmerna 113, 
313 samt 189. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Till minnet av 
Nils Erik var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Kistan fördes i procession till 
graven på Örs kyrkogård där 
avsked togs av släkt, vänner 
och grannar. Efter ceremonin 
bjöds det in till minnesstund 
i Krokfors bygdegård.
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sonja Johansson, Mellerud. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Jag har hört om 
en stad”. Akten förrättades av 
Daniel Westin och man sjöng 
tillsammans psalmerna 297 
och 249. Som avslutnings-
musik spelades ”Amazing 
grace”. Vid kistan togs av-
skedet av de närmaste. Till 
minnet av Sonja var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyrko-
gård. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Majbritt Löf. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Koppången” av P. E. 
Moraeus vartefter solist Jose-
fin Dahlqvist sjöng ”Mor lilla 
mor” av A. Gullstrand/E.
Heijkorn. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 113, 190 och 297. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner därefter sjöng 
solisten ”Amazing grace”. 
Som avslutningsmusik fram-
fördes ”Nu tändas tusen jule-
ljus” av E. Köhler. Till min-
net av Majbritt var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyrka för 
Karin Andersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Es ist ein Ros ent-
sprungen” av J. Brahms. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och tillsammans 
sjöng man psalmerna 113, 
249 och 116. Avsked vid kis-
tan togs av familj, släkt och 
vänner. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Amazing gra-
ce” – skotsk folkmelodi. Till 
minnet av Karin var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning ägde rum 
på Grinstads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Ingrid Pettersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Barbro Mag-
nusson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg vart-
efter hon sjöng ”Jag har hört 
om en stad” av L. Lithell. 
Akten förrättades av Anette 
Jarsved Carlson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
271, 285 och 300. Avsked vid 
kistan togs av familj, släkt 
och vänner. Solisten sjöng 
också ”Där rosor aldrig dör” 
av Osborn/Miller. Därefter 
fick man höra avslutnings-
musiken ”Amazing grace” – 
Trad/arr:J-O Kulander. Till 
minnet av Ingrid var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

JORDFÄSTNINGAR Öronmat en uppskattad show

Alva Lindwall framför här låten ”A million dreams”. I bakgrunden syns 
Indra Lundqvist som dansare.

Sara Sannebro, musiklärare på både Råda- och Kulturskolan, var berättare i Katrin Jonssons julafton.

För kvällens musik svarade bland andra Hugo Pettersson Arwedahl, Benjamin Mabäcker och Elliot Eriksson.

Amanda Svensson, Ebba Lindberg, Alice Wallin, Alva Lindwall och Agnes Gustavsson var några av de elever 
från Rådaskolan som framförde Katrin Jonssons Julafton.

Julotta i Erikstad
Tidig på juldagsmorgonen 
var det julotta i Erikstads 
kyrka. Mässan hölls av 
Kerstin Öqvist för dryga 
50-talet församlingsbor.
Besökarna möttes av ljus och 
värme inne i kyrkan efter att 
kommit in från en kall och 
grå juldagsmorgon. Med 
många levande ljus som 
lyste upp kyrkan infann sig 
en lugn och harmonisk 
känsla av trygghet och tack-
samhet för det vi har.  

Kyrkvärden Gertrud Hil-
mér hälsade alla välkomna 
och läste därefter ur Gamla 
Testamentet. Julevangeliet 
framfördes av veniat Kerstin 
Öqvist och Lennart Magnus-
son var organist.

Kollekten uppgick till 
drygt 1 400 kronor som gick 
till Svenska Kyrkans interna-
tionella arbetes julkampanj 
”En flicka är född”. 

G. Landegren

Grötfest på Karolinen
Ett 70-tal deltog vid den 
årliga grötfesten på Ka-
rolinen i Dals Rostock 
den 20 december. För un-
derhållningen stod Järns 
Sångkör.
Den uppskattade grötfesten 
har varit en tradition sedan 
drygt 25 år. Nästan lika länge 
har Järns Sångkör varit med. 
Denna kväll deltog 29 kör-
medlemmar under ledning 
av Anders Fredriksson. 
Sköna julsånger sjöngs i 

matsalen för besökare och 
inneboende. Den goda grö-
ten serverades med ”smör-
höla” på och en mycket god 
kaka till kaffet som Lilian 
Olofsson lagat med ledning 
av Carina Hammar. Men för 
att det skall kunna genom-
föras hjälper flera personer 
till. För arrangemanget stod 
Kroppefjälls Rödakorskrets.

Det hela började med att 
anhöriga tillsammans med 
boende på hemmet hade en 

gemensam stund så här före 
julen. Numera har det också 
tillkommit några utifrån som 
har eller haft anknytning till 
hemmet och Dals Rostock.

En tradition som de besö-
kande hoppas skall fortsätta.  

Tillställningen avslutades 
av Gunnar Rydberg som 
läste dikten Tomten av Viktor 
Rydberg.

G. Landegren

Sista föreställningen 
innan jul på Kulturbruket 
på Dal stod Rådaskolans 
elever för, som traditions-
enligt bjöd på sin populära 
julshow ”Öronmat”. Ett 
lite nytt upplägg, men lika 
omtyckt som tidigare år.
Tage Danielssons berättelse 
om Karl-Bertil Jonssons jul-
afton känner de allra flesta 
till. Sagan är lika aktuell nu 
som då den först visades som 
kortfilm 1975. 

I Rådaskolans tappning 
handlade det nu istället om 
Katrin Jonssons julafton, 
som precis som Karl-Bertil 
har varuhusdirektör Tyko 
Jonsson till far, är en stor 
beundrare av Robin Hood 
och hon feriearbetar under 
julen på postens paketavdel-
ning. Här plockar Katrin 
Jonsson undan paket som är 
adresserade till rika perso-
ner, för att ge till de som 
bättre behöver dem, resone-
rar hon. Hon har noga kollat 
de rikas inkomster i taxe-
ringskalendern innan.

Eleverna tolkade sagan
Rådaskolans elever valde 
således i år att göra en egen 
musikal på sagan. Berättel-
sen, som lästes av musiklä-
rare Sara Sannebro, varvades 
med utvalda låtar vars texter 
passade bra in i innehållet. 
Här bjöds exempelvis på 
”Man in the mirror”, ”Julen 
är här”, ”They don´t care 
about us” och ”A million 

dreams”. Här fanns dansare, 
solister och musiker.

Även i Katrin Jonssons 
värld fick publiken uppleva 
julafton hemma hos Jons-
sons och sedan en taxifärd till 
förorten för att dela ut de 
undansmusslade klapparna.

Man ser ensamma hemlösa 
utanför Seven Eleven och 
Katrin Jonsson knackar på, 
på de mest nerklottrade dör-
rarna, för att dela ut paket. En 
något överberusad, vinglig 
familjefar fick ett paket med 
sig hem medan en fattig ga-
tumusikant, i läraren Sofia 
Petréns tappning, sjunger 
”Maybe this christmas”.

Mycket trevlig  
föreställning
När Katrin Jonssons tilltag 
uppdagas, blir fadern mycket 
arg och Katrins drömmar går 
i kras. Under förlåtelseresan 
som han tvingade sig ut på 
tillsammans med dottern 
vände förlägenheten över 
dotterns påhitt till stolthet, 
när det visade sig att ingen av 
de som blivit utan sina klap-
par är ledsna utan istället 
tycker att Katrin Jonssons 
idé är riktigt strålande.  

Publiken bjöds på en rik-
tigt fin föreställning. Elev-
erna från klasserna sju till nio 
på Rådaskolan, som medver-
kade, var väl värda alla app-
låder och de stående ovatio-
nerna.

 Ing-Marie Norrman
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Brålanda • Frändefors

Systrar ”Årets Brålandabo 2018”

Camilla Frendberg, Carl-Anders Magnberg och Carina Karlsson. 
Foto Lions.

I samband med Lions de-
cembermöte tilldelades 
Camilla Frendberg och 
Carina Karlsson, ICA Cy-
pressen, Brålanda av Li-
ons president Carl-Anders 
Magnberg, priset som 
”Årets Brålandabo 2018”. 
Här följer motiveringen: 
”Systrarna Carina Carlsson 
och Camilla Frendberg, dri-
ver på ett förtjänstfullt sätt 
ICA Cypressen i Brålanda 
genom att serva Brålanda-
borna med matvaror och 
postförsändelser, vilket där-
med bidrar till att Brålanda-
modellen är en förebild för 
andra småorter i Dalsland”.

De är i princip uppvuxna i 
affären. Redan som mycket 
små var de med föräldrarna 
och hjälpte till med att exem-
pelvis förpacka ägg. Av kar-
tonger byggde de kojor på 
lagret.

Efter avslutad skolgång 
har Camilla jobbat här i 30 år 
och Carina i 28 år. Sedan 
2016 som handlare. De job-
bar tillsammans men Carina 
har mer ansvar för beställ-
ningar och Camilla för bok-
föring. Företaget har sju 
årsanställda.

Goa kunder
De trivs gott med det stimu-
lerande arbetet och kunderna. 
Det är de trogna kunderna 
som gör det möjligt att ha en 
affär och gör den till en viktig 
serviceinrättning och träff-
punkt i Brålanda. 

– Vi vill hålla ett utbud 
utifrån kundernas önskemål 
och vi kan ta hem det mesta, 
allt kanske inte finns ute i 
affären, men det kanske finns 
på lagret, det är bara att fråga, 
säger Camilla Frendberg.

Det kämpar de för varje 

Grön flagg i 
Frändefors

Nu är även de drygt 100 
barnen i förskolan i Frän-
defors med i det världsvi-
da arbetet för att vår värld 
ska bli bättre. Barnen lär 
och praktiserar miljövet-
tig hantering av det som 
finns runt omkring dem. 
Nyligen hissade de Grön 
Flagg.
Ett år har de arbetat för att få 
hissa den gröna flaggan. De 
började med att utse ett grön-
flaggråd som tog reda på vad 
som skulle göras och skrev 
en plan. Sedan började det 
praktiska arbetet som doku-
menterades. Efter godkänd 
plan, utvärdering och rapport 
till organisationen Håll Sve-
rige rent, som står bakom 
projektet, kan de nu hissa 
Grön Flagg. 

Alla tycker de är roligt att 
kunna hjälpa till med det man 
kan för att vara rädda om 
miljön och de är stolta över 
att de fått beviset för det.

– Förskolan har gjort en 
resa i sex steg mot Grön 
flagg, de äldre barnen har 
jobbat med ”Konsumtion 
och sopsorteringsmönster”. 

De yngre barnen med ”Håll-
bar livsstil – rörelse”. Nu är 
vi så glada och stolta att få 
fira och hissa flaggan, som är 
ett tecken på det fina arbete 
personal och barn genomför 
tillsammans. Så nu hurrar vi 
tillsammans för vår fina 
flagga, sade rektor Maritta 
Linder Larsson i högtidsta-
let. 

När flaggan hissats och 
man hurrat blev det kex och 
varm saft.

– Jag brukar följa med 
mamma till återvinningen 
och tala om var hon ska 
slänga soporna, säger en liten 
tjej medan hon gungar på en 
sköldpadda.

– Avdelningarna Ge-kla-
ven, Blåbär, Smultron, Hum-
lan och Myran arbetar med 
lite olika saker och de är 
mycket duktiga. Vi har 
skickat in en ny plan för det 
kommande året. Då ska vi 
jobba med Djur och natur 
samt Klimat och energi, be-
rättar Martina Walter, Grön-
flaggrådet.

 Marianne Karlsson

De äldsta barnen hurrar för den gröna flaggan.

Här firas det med varm saft och kex att man nu kan hissa den Gröna 
flaggan. Rektor Maritta Linder Larsson gläds över ”Grön flagg” tillsam-
man med barn och personal.

Fullsatt vid hemvändarkonserten

Hemvändarna och gästande Frändefors kyrkokör sjöng tillsammans.

En i det närmaste fullsatt 
Frändefors kyrka fick i 
mellandagarna avnjuta 
ännu en Hemvändarkon-
sert. Årets tema var ”Jul i 
världen”.  Med ett bildspel 
av Göran Forsell kunde be-
sökarna se julfirande från 
olika delar av världen.
Bildspelet och förra årets 
succé med glöggmingel före 
konserten bidrog även 2018 
till stor trevnad. 

Kommittén Erica Wendt, 
Sanna Andersson Janfalk 
och Anna K. Larson bjöd 
tillsammans med hemvän-
dare och tidigare stipendia-
ter, Karin Wirenborg, Hertha 
Dahlgren, Gustav Ekmark, 
Gustav Hauri och Maj Berg 
på ett mångsidigt sång och 
musikprogram i olika kon-
stellationer.    

Kvällens gäster var Frän-
defors kyrkokör under led-
ning av kantor Ruben Bengt-
son samt Sanna Andersson 
Janfalk. 

2017 års stipendiater Eme-
lie Johansson, Brålanda, 
tvärflöjt och Erika Johans-
son, Frändefors, fiol, spelade 
”Som stjärnan uppåt himlen” 

2018 års stipendiat Jacob Malmsköld, Sundals Ryr, spelar piano och 
skriver egna texter. Till nästa Hemvändarkonsert får vi kanske lyssna 
till någon av hans låtar.

Stipendiaterna för 2017 Emelie Johansson, Brålanda, tvärflöjt och Erika 
Johansson, Frändefors, fiol, framförde Som stjärnan uppåt himlen och 
Gånglåt från Mockfjärd till pianoackompanjemang av Gunilla Andersson.

dag och utvecklar verksam-
heten så gott det går på den 
yta de har.

– Vi hoppas det tänkta tåg-
stoppet här i Brålanda snart 
blir verklighet, det borde ge 
arbetstillfällen och kundun-

derlag, säger Carina Karls-
son.

Systrarna är jätteglada för 
utmärkelen Årets Brålanda-
bo.

Marianne Karlsson

och ”Gånglåt från Mock-
fjärd”, Traditionell, bearbet-
ning Sigurd Ågren. De ack-
ompanjerades av Gunilla 
Andersson på piano. 

Gustav Ekmark utnämnde 
17-årige Jacob Malmsköld, 
Sundals Ryr, musikstude-
rande i Mellerud, till 2018 års 
stipendiat.

– Jacob spelar piano och 

skriver  musik och egna tex-
ter, sade Gustav.

Publiken uppmanades att 
nominera musicerande unga 
mellan 13-19 år.

Prästen Margareta Olsson 
har besökt länder där svenska 
kyrkan bedriver mission och 
berättade om möten med 
människor som bär på sam-
ma drömmar om fred, vän-

skap och gemenskap som vi 
gör och där julens budskap 
bidrar till det.

En frivillig kollekt till 
Hemvändarnas stipendium 
togs vid utgången.

Marianne Karlsson

 
Författardag i Brålanda

lördag 12 jan. kl. 10-14
Besök Brålanda Bibliotek samt 

Brålanda Galleria m.fl.
För mer info se

www.brålandaföretagarförening.se
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Marie Dahlin (S), har nyligen av-
gått som kommunstyrelsens ord-
förande i Vänersborgs kommun 
och är numera mellerudsbo. 

Jag trodde aldrig att det 
skulle hända. Att jag skulle 
behöva intyga något så själv-
klart som min övertygelse 
om alla människors lika 
värde och rätt. Den värde-
ringen har jag medvetet levt 
efter ända sedan jag som 
tonåring blev politiskt aktiv 
i SSU.

När jag blivit anklagad för 
att ha uttryckt mig rasistiskt 
och sexistiskt känns det vik-
tigt att säga ifrån:

Jag känner inte igen mig i 
de beskyllningarna.

Titta på verkligheten.
Under och efter de kritiska 

åren med stora flykting-
strömmar till Sverige, fick 
jag ofta berätta varför Vä-
nersborg ställde upp och tog 
emot så många hjälpsökande. 
Jag var med och tog emot 
mängder av studiebesök, 
nationella och internationel-
la, där man ville veta mera 
om hur vi arbetar med flyk-
tingmottagning i Väners-
borg.

Att Vänersborg blev en 
förebild förstår jag efter ota-
liga möten med företrädare 
för bland andra EU, riksdag, 
regering, regioner, andra 
kommuner och en mängd 
olika medier.

För mig var det självklart.
Alla människor har lika 

värde och rätt. Vi visar soli-
daritet med dem som behö-
ver. När det var som värst 
fanns inte tid att vänta. Det 
handlade om att agera direkt 
för att ge människor en plats 

att bo, mat, kläder, förskola 
och skola till barnen, fritids-
aktiviteter med mera och 
senare språkutbildning, vux-
enutbildning, möjligheter att 
hitta arbete och att etablera 
sig i Vänersborg.

Jobbet gjorde vi tillsam-
mans; nyanlända, ideella or-
ganisationer, föreningar, nä-
ringsliv, frivilliga… Ja, alla 
som är en del av det som 
kallas för civilsamhället. 
Vänersborgs kommun tog 
rollen som sammanhållande 
länk.

Under hela den långa pe-
rioden var jag kommunsty-
relsens ordförande i Väners-
borg. Jag tror knappast att 
någon av de nyanlända såg 
mig som rasistisk. Jag tror 
inte att så många andra 
gjorde det heller.

För att jag engagerat mig 
så hårt i dessa frågor, har jag 
fått ta emot ett flertal dödshot 
och fått leva med det i flera 
år.

I kommunalvalet i septem-
ber blev jag oerhört glad och 
stolt över att fler än 500 per-
soner i Vänersborg valde att 
sätta kryss framför mitt namn 
på en valsedel. Med det fick 
jag flest personvalsröster i 
kommunen. Samtidigt var 
Vänersborg en plats där So-
cialdemokraterna gjorde ett 
ganska bra valresultat.

Jag är samma Marie Dah-
lin nu som under arbetet med 
de många nyanlända, under 
de stora satsningarna för att 
öka bostadsbyggandet i 

kommunen, under processen 
för att skapa ny industri i 
Vargön genom att etablera 
Wargön Innovation och så 
vidare.

Kanske anser några perso-
ner i politiken, i både Social-
demokraterna och i andra 
partier, att jag fick för 
mycket utrymme när Vä-
nersborg ibland framhölls 
som ett föredöme.

Kanske har de rätt.
Men någon måste ta ledar-

rollen.
Mitt mål var alltid att pro-

filera Vänersborg och sätta 
kommunen på kartan – som 
en bra plats att bo och leva.

Den som tar vid har chan-
sen. Stå ut. Våga göra offen-
siva insatser som är bra för 
Vänersborg.

Att vara kommunstyrel-
sens ordförande är inget nio-
till-fem-jobb. Inget för poli-
tiker som hellre kollar på 
Facebook på en surfplatta än 
hänger med under samman-
träden. Inget för politiker 
som ofta sover på mötena – 
alla som är där vet, men 
ingen pratar om det. Det är 
heller inget för politiker som 
fegar ur och avvaktar hellre 
än att ta hårda debatter och 
tuffa beslut.

Under mina 42 år som 
politiskt aktiv har jag fått ta 
emot många hårda ord och 
smällar. Att vara kvinna i den 
här världen har långtifrån 
alltid varit lätt. Politiken var 
under alldeles för många år 
männens självklara domän. 

Min självklara plattform: 
Alla människors lika värde och rätt

Jag läser protokoll från Mel-
leruds fullmäktige den 19 de-
cember och blir allt mer för-
bryllad. För det första så väljer 
man redovisningsskyldiga  i 
styrelser och nämnder före 
revisorer. För det andra så åter-
remitterar man två förslag av 
en enig valberedning.  I det 
senare fallet är motiveringen 
för återremittering något dun-
kelt. 

Det är så här att ur demokra-
tisk- och rättssäkerhetsper-
spektiv är revision en utomor-
dentligt noggrann uppgift. 
Kommunen anlitar auktorise-
rad revisor (yrkesrevisorer) 
samt fem förtroendevalda re-
visorer valda av fullmäktige.  
Yrkesrevisorerna är auktorise-
rade av Kommerskollegiet och 
är i regel medlemmar i FAR 
(Föreningen Auktoriserade 
Revisorer). Båda är utomor-
dentligt krävande vad gäller 
etik såväl som kunnighet.

Emellertid kan man inte 
begära att yrkesrevisorer ska 
kunna en kommuns mycket 
komplicerade verksamhet utö-
ver räkenskaper och det är där 
förtroendevalda revisor kom-
mer in i bilden. Numera ska 
revision omfatta även förvalt-
ning och verksamhet. Reviso-
rerna ska vara oberoende av 
redovisningsskyldiga vilket 
har skärpts 5 kap 20 a § kom-
munallagen  (KL) SKL (Sve-
riges Kommuner och Lands-
ting) uttrycker det så här ”För 
att undvika att valen av reviso-
rer kommer i konflikt med 
såväl reglerna för valbarhet 
som för deltagande i val av 
revisorer bör alltid dessa ske 
före valen av ledamöter och 
ersättare i styrelser, nämnder 

och beredningar.” Den här 
viktiga passusen har inte full-
mäktige beaktat.

Motivering för återremiss 
anges att den ene var ordfö-
rande för kommunstyrelsen 
2018 och för den andre före-
slagne saknas motivering. 16 
fullmäktigeledamöter anser att 
en före detta ordförande i kom-
munstyrelsen i den egenska-
pen är ”olämplig” och jävig. 

Men enligt KL och ovan 
nämnda cirkulär så ska man 
inte blanda ihop valbarhet med 
jäv. Jävshantering gäller alla 
förtroendevalda och ansvariga 
tjänstemän och det löser man 
genom att meddela jäv och inte 
delta vid det aktuella beslutet.  
Det är ett skäl till att det ska 
finnas minst fem revisorer som 
kan ersätta varandra. 

Nu är det så här att av hävd 
så är revisorsgruppens ordfö-
rande hämtad från oppositio-
nen, det är skäligt. Till hederlig 
kutym hör också att majorite-
ten inte lägger sig i oppositio-
nens val av revisor såvida inte 
brist på valbarhet kan påvisas 
och det har man inte vad fram-
går av protokollet. Tilläggas 
bör att ingen av de föreslagna 
revisorerna har, eller kan ha, 
något annat uppdrag i kom-
munen inför den aktuella 
mandatperioden.

Det finns anledning till att 
fråga sig vad som orsakat 
denna drastiska åtgärd från 
majoritetens sida? Två orsaker 
kan det vara. Det ena är att 
okunnighet föreligger och det 
andra att det inte är rent mjöl i 
påsen. Det ena utesluter inte, 
som bekant det andra. 

Karl-Axel Nordström

Dunkelt om  
återremittering

Här i Västra Götalands region 
kommer genomsnittspensio-
nen år 2019 att ligga på cirka 
13 800 kronor efter skatt. Pen-
sionsnivåerna blir alltför låga 
för många äldre. Dessutom 
halkar pensionerna successivt 
efter löner, hyror och andra 
utgifter de kommande åren – 
pensionärernas köpkraft för-
sämras. 

Samtidigt bedöms en må-
nadsbudget – utan bil – med 
vanliga räkningar och mat-
kostnader hamna på strax un-
der 4 800 kronor. Till detta 
kommer bostadskostnader, där 
genomsnittshyran för en två-
rumslägenhet ligger på strax 
under 6 000 kronor. 

Breda grupper pensionärer 
har alltså så skrala pensioner 
efter ett långt arbetsliv att de 
antingen inte klarar av alla 
basutgifter eller bara gör det 
precis. Det är orimligt att man 
som senior inte har råd att 

träffa vänner eller barnbarn, 
eller kan skaffa en ny smart-
telefon eller byta ut sina glasö-
gon. Det är tyvärr inte konstigt 
att förtroendet för det svenska 
pensionssystemet dalar, bland 
unga såväl som äldre. 

Livet som senior ska inte 
handla om att ekonomiskt 
tvingas välja bort saker mot sin 
vilja. Man ska känna trygghet 
och frihet att leva väl efter ett 
långt liv i arbete och många års 
skatteinbetalningar. Pensions-
systemet måste därför ses över 
i sin helhet med målet att ge 
trygga pensioner för både da-
gens och framtidens pensionä-
rer. 

Eva Eriksson 
förbundsordförande  

Siv Gustavsson 
distriktsordförande  

Norra Älvsborg

Stig Larsson 
ordförande SPF Seniorerna 

Mellerudsbygden

Pensionssystemet 
måste ses över

I Melleruds Nyheter (19/12) 
dundrar de tre S-märkta riks-
dagsledamöterna Hellman, 
Holmqvist och Wiking mot 
den budget som M och KD 
gemensamt presenterat och 
som glädjande nog också 
vann riksdagens stöd i förra 
veckan. Man skriver att bud-
geten är ”stockkonservativ”. 
Att det ska löna sig bättre att 
arbeta och att samhällskon-
traktet ska återupprättas kan 
så klart ses som konservativt. 
Men oavsett vad man kallar 
våra reformer så är de precis 
vad Sverige behöver. Sverige 
behöver fler poliser, lägre 
skatt, kortare vårdköer och 
ett försvar värt namnet. 

Den M/KD-budget som 
riksdagen nu antagit, och 
som utgår ifrån Alliansens 
gemensamma reformagen-
da, syftar till att här och nu ta 
tag i Sveriges problem och 
rusta vårt land för sämre ti-
der. Riksdagen är ingen 
övergångsriksdag utan vi ser 

det som vårt självklara an-
svar att driva igenom refor-
mer för att knäcka gängkri-
minaliteten, förbättra 
integrationen och höja skol-
resultaten. 

Bakom oss har vi fyra för-
lorade år då S och MP slösat 
bort den högkonjunktur som 
vi varit inne i. Nu bedömer 
EU-kommissionen att Sve-
rige kommer att tillhöra de 
EU-länder som under kom-
mande år har lägst tillväxt 
per capita. Det är förödande 
för ett land med höga väl-
färdsambitioner. Ska vi lång-
siktigt klara av att utveckla 
välfärden och trygga dess 
finansiering behöver Sverige 
en politik som förbättrar för-
utsättningarna för företa-
gande och entreprenörskap. 
Och där det lönar sig bättre 
att arbeta och utbilda sig. 
Därför sänker vi skatten för 
alla som arbetar och vi höjer 
gränsen för statlig inkomst-
skatt. Det är inte rimligt att 

många lärare och sjuksköter-
skor ska betala halva sin lö-
nehöjning i skatt. 

Vi vill som sagt också åter-
upprätta samhällskontraktet. 
Det handlar om att det of-
fentligas kärnuppgifter ska 
fungera. Att lag och ordning 
upprätthålls, att man får vård 
i tid och att våra barn lär sig 
tillräckligt i skolan. Därför 
tar vi nu viktiga steg mot 
10 000 fler polisanställda och 
vi skjuter till 5 miljarder 
kronor till Sveriges kommu-
ner och landsting i generella 
tillskott. Därutöver satsar vi 
bland annat på en återinförd 
och utökad kömiljard och vi 
gör riktade satsningar för 
mindre barngrupper i försko-
lan och fler förstelärare i ut-
anförskapsområden. Inte-
grationen måste radikalt 
förbättras. Arbetslösheten är 
idag nästan fem gånger högre 
för personer födda utanför 
Europa som för personer 
födda i Sverige. Genom ett 

högre tak för RUT-avdrag 
kan fler enkla jobb skapas 
vilket betyder fler öppnade 
dörrar in på arbetsmarkna-
den. 

Sverige och Mellerud kan 
inte vänta på viktiga refor-
mer. Därför är vi stolta över 
att ha drivit igenom en bud-
get som stärker svensk eko-
nomi och som ger våra kom-
muner ökade resurser till 
skolan och äldreomsorgen. 
Detta samtidigt som poli-
serna blir fler och skatten 
lägre för pensionärer liksom 
för alla som arbetar. 

Ludwig Mossberg, grupple-
dare Moderaterna i Mellerud

Johan Hultberg,  
riksdagsledamot (M)

Daniel Jensen, gruppledare 
Kristdemokraterna i Mellerud

Magnus Jacobsson,  
riksdagsledamot (KD)

En budget för en ny riktning för Sverige

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.

Unga kvinnor tvingades all-
tid vara mer hårdhudade för 
att kunna ta och behålla plats 
i politiska sammanhang.

Kanske gjorde den tuffa 
världen att jag ibland blev 
hård i överkant. Att jag ibland 
uttryckte mig klumpigt eller 
olämpligt. Såvitt jag förstår 
är det något som jag yttrat för 
sju – åtta år sedan som nyli-
gen kommit till ytan. Oavsett 
vad jag kan ha sagt då, hade 
jag vare sig rasistiska eller 
sexistiska uppfattningar. Det 
har jag inte idag. Och det har 
jag garanterat inte i morgon 
heller. 

Bara så ni vet … Hade jag 
varit man, då hade det aldrig 
hänt…

Tack för ordet!
Marie Dahlin 

Socialdemokrat och tidigare 
kommunstyrelsens  

ordförande i Vänersborg
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Foto från toppen. Foto: Vänersborg museum.

Den stora skifferhögen vid 
Halängens skifferbrott i Dal-
skog blev helt förstörd da-
garna före jul. Natt och dag 
har stora anläggsmaskiner 
kört bort det mesta av skif-
fern. Skifferhögen från 
1880-åren är nu förlorad för 
all framtid!

När skifferbrytningen star-
tade är osäkert, men förmod-
ligen redan på 1700-talet. 
1856 köpte O. och L. Anders-
son skifferbrottet och drev 
det med 15-20 män fram till 
att de sålde till norska järn-
vägsingenjören Jonas Wes-
sel i 1876. Han hade tillsam-
mans med svensken Erik 
Sandell fått kontraktet för 
byggandet av Dalslandsba-
nan från Högen vid gränsen 
till Norge och fram till Sun-
nanå. 

I detta sammanhang be-
hövde han stora mängder 
skiffersten till takläggning 
av stationer och banvakts-
stugor.

När järnvägen kom i drift 
var det av stor vikt för skif-
ferbrottet. Nu kunde skiffer 
transporteras till Norge och 
skickas till England. Dess-
utom fick många byggnader 
i Dalsland takskiffer från 
Halängen. Järns kyrkas 
vackra klockstapel blev 
klädd med skiffer från 
Halängens skifferbrott 1882. 
Skifferbrottet hade blivit en 
av de viktigaste arbetsplat-
serna i Dalskog och det har 
arbetat upp till 30 män där 
under den perioden. Efter 

Är det fritt fram för alla 
att ta bort ett kulturminne?

Resterna av högen på 44 gånger 32 meter. Foto: Privat.

Kvinna misstänkt för dödsolycka

Olycksplatsen på E45 strax norr om Mellerud där en man i 70-årsåldern blev påkörd av en smitare. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

En man i 70-årsåldern blev 
påkörd under nyårsnatten 
på E45 strax norr om Mel-
lerud vid busshållplats 
Vässby. En kvinna i 30-års-
åldern är misstänkt för att 
ha orsakat mannens död.
Larmet kom klockan 02.50 
och räddningstjänsten från 
Mellerud ryckte ut till plat-
sen liksom ambulans och 
polis. Mannen var då avliden 
och bilen som kört på honom 
hade avvikit från platsen. 

Det fanns dock plastdetal-
jer kvar från bilen som kört 
på mannen och vid 06-tiden 
samma morgon hittade poli-
sen bilen i mellerudsområ-
det. Plastdetaljerna från 
olycksplatsen stämde in på 
den upphittade bilen. 

En kvinna, dock inte bilens 
ägare, hämtades för förhör. 
Kvinnan är misstänkt för vål-
lande till annans död, vårds-
löshet i trafik och smitning 
från olycksplatsen. 

Bytt sina skyltar
Natten mellan 30-31/12 stoppades en bil i Mellerud. En 
kvinna hade då bytt ut registreringsskyltarna på bilen. Hon 
visade sig vara ägare till båda bilarna.

Drograttfylleri
31/12 på em stoppades en bil på E45 vid Mellerud. Föraren, 
en man i 25-årsåldern, är misstänkt för drograttfylleri och 
eget bruk av narkotika. Mannen hade dessutom inte stannat 
vid stopplikt.

Stölder av reg-skyltar
Vid ett par tillfällen har stulna registreringsskyltar lämnats in 
på Preem. Mellan 31/12 och 1/1 har någon ryckt loss en reg-
skylt på en bil, skylten hittades senare vid Preem. Samma sak 
hände natten innan. Men då syns det på en övervakningsfilm 
hur en bil med den stulna reg-skylten kommer. Någon går ur 
bilen och drar loss den och lämnar kvar den på marken. På 
em den 2/1 stals båda reg-skyltarna (XWE 890) från en bil i 
Mellerud.

Olovlig körning
På nyårsdagens eftermiddag inträffade en misstänkt olovlig 
körning i Mellerud. Föraren var en man i 25-årsåldern som 
uppvisade ett körkort från ett annat land som inte var giltigt. 
Har man varit folkbokförd mer än ett år i Sverige måste kör-
kortet bytas ut till ett svenskt, vilket inte mannen gjort.

Grov olovlig körning
Vid lunchtid den 3/1 ser en polispatrull en bil i Mellerud och 
ska göra en kontroll. Bilen drar iväg, men patrullen lyckas få 
stopp på den. Det visar sig att bilföraren, en man i 30-årsål-
dern, har ett återkallat körkort och är känd av polisen sedan 
tidigare. En person blir också misstänkt för tillåtande till grov 
olovlig körning för att ha lånat ut bilen till mannen, trots 
vetskap om att han inte hade något körkort.

Man i 40-årsåldern är misstänkt för grov olovlig körning i 
Mellerud den 5/1, då han körde bil trots återkallat körkort.

Skadegörelse
En man i 30-årsåldern sköt på grannens bil i Mellerud med 
luftvapen på em den 6/1 så att det uppstod skador på bilen.

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

Satsar på elbil 

Melleruds Elektriska Affär 
(MEA) tänker på miljön 
och satsar därför på en 
elbil till företaget.
Bilen, en Renault Kangoo, 
har ett batteri på 33 kW och 
en räckvidd på 20-30 mil 
under optimala förhållanden.
Hur länge batteriet räcker 
beror på körstil och tempera-
tur.

– I verkligheten kan man 
köra 15-20 mil på en ladd-
ning, säger Carl-Johan An-
dersson, säljare på Brandt Bil  
i Mellerud.

Det räcker fint för MEA:s 

tekniker som sällan kör 
längre än så på en dag. 

Bilen hämtades ut från 
Volvo Brandt av Sten och 
Johan Engqvist några dagar 
innan jul och rullar nu mellan 
uppdragen i Dalsland. 

Det tar 15-17 timmar att 
ladda batteriet. En snabb-
laddning tar 5-6 timmar.

–  Vi har sålt 15-20 elbilar 
under 2018 från våra olika 
anläggningar. Der är pris och 
räckvidd som påverkan ef-
terfrågan, säger Carl Johan 
Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sten och Johan Engqvist, MEA, med säljaren Carl-Johan Andersson, 
Volvo Brandt i Mellerud.

Debatt
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– Vi tror det rör sig om en 
olycka, sade Tobias Land, 
jourhavande förundersök-
ningsledare i Trollhättan, på 
nyårsdagen.

Åklagare Daniel Veivo 
Pettersson är förundersök-
ningsledare.

– Kvinnan är hörd, men 
förnekar brott. Hon har be-

rättat om körningen och hur 
det har gått till. Vad gäller 
utredningen inväntar vi svar 
från rättsläkaren och svar 
från tekniska som undersö-
ker bilen. I fredags gjordes 
också en platsundersökning. 
En del i utredningen hoppas 
vi ska klargöra varför man-
nen befann sig på platsen. Jag 

hoppas på svar inom de när-
maste veckorna, sedan får vi 
se hur vi går vidare i ärendet, 
säger Pettersson.

Kvinnan är inte misstänkt 
för rattonykterhet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Wessels död 1884 gick det 
utför med verksamheten.

I Sverige fanns tre viktiga 
områden med bra skifferfö-
rekomster; Grythyttan, Gla-
va och Kroppefjäll. I Dals-
land var Hällan i Dals 
Rostock, Källsviken i södra 
änden av Teåkersjön och 
Halängen i Dalskog de vikti-
gaste. Alla är en viktig del av 
den svenska skifferhistorien.

Skifferblocken blev hugg-
na ut ur berget och splittrades 
med kilar före de höggs till i 
rätt storlek. Under det här 
arbetet blev det stora mäng-
der vrakskiffer. 

På Halängen finns vrak-
skiffer dumpat överallt. Men 
den stora skifferhögen som 
ruvade högt i terrängen och 
som nu är borta, var helt unik 

och mycket välbevarad. Från 
toppen var det en fantastisk 
utsikt över dalen och Teåker-
sjön.

Även för sex år sedan gjor-
des försök att ta bort skiffer 

från platsen. Detta stoppades 
av Västarvet och markägare 
fick besked om att detta var 
ett kulturminne.

Stein Hagen
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Foto: Marcus Palmqvist

Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:

Vuxen: 500:-, ungdom (13-20 år) 300:-
endast Soft: 200:-  
Walking endast medlemsavgift
Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:-
Familjejympa: 20:-/barn, Swish eller bankgiro-
betalning

Nyheter:
– Jympa Celebrate - ett hyllningspass till Friskis 40år 
– Walking - ytterligare träning på dagtid, torsdagar kl 10.00 
 utgår från scoutstugan på Ängenäs. Rask promenad utomhus (ca 4 km)
– Yoga, step explode, skivstång och jympa  – det finns som vanligt något 
 för alla 
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud Instagram –friskissvettismellerud

Friskis&Svettis i Mellerud
våren 2019 v 3-17
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar med

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
 12.00  10.00  10.00
 JYMPA SOFT  WALKING  FAMILJEJYMPA
 Karin  Karin m.fl.  v. 3-12

  17.00  17.15 
  JYMPA CELEBRATE  CORE 
  Kajsa  Anders

18.00 18.00  18.00 
JYMPA MEDEL/BAS SKIVSTÅNG  JYMPA PULS BAS
Agnetha / Anders Madeleine  Karin  

 19.00 19.00 19.00 
 JYMPA MEDEL YOGA HIT/FLEX 
 Ann-Sofie Agnetha Belinda / Terese

19.45     
STEP EXPLODE 
Terese  

Med reservation för eventuella ändringar 
Walking utgår från Scoutstugan, Ängenäs 
Startdatum för Cross kommer senare

Mellandagscup över förväntan

Det var inga fingrar emellan när mixade lag drabbade samman i Melleruds IBK:s interna mellandagscup i 
Rådahallen. Foto: Marcus Ek.

Delar av lag grön vilar mellan sina matcher. Christina Svensson Callh, 
Mikael Bergman och Vera Svensson. Foto: Marcus Ek.

Carlos Rodén försöker ta sig förbi Linda Hamrin i MIBK:s mellandagscup 
som både lockade mycket spelare och publik. Foto: Marcus Ek.

SPORT

INNEBANDY 
Melleruds Innebandy-
klubb arrangerade i da-
garna mellan jul och nyår 
en intern turnering för 
klubbens medlemmar. Ett 
60-tal spelare snörade på 
sig skorna och delades 

upp i fem mixade lag i 
denna nya succé.

– Jag hade en idé om att vi 
skulle göra något med och 
för föreningen och att vi 
skulle få spela innebandy 
tillsammans. Vi har haft 
öppna träningar på fredagar 

för alla åldrar och det har 
fungerat väldigt bra, så vi 
drog ihop den här cupen, 
berättar föreningens ordfö-
rande Filip Falander, som 
ligger bakom mellandagscu-
pen.

Cupen gick ut på att spe-
lare i alla åldrar skulle spela 
med varandra. Så tävlingsle-
daren Filip delade upp de 
närvarande i fem lag, där den 
yngsta var åtta år och den 
äldsta hade fyllt 50 år. Lagen 
spelade sedan mot varandra 
enligt ett turneringsschema, 
ivrigt påhejade av en fullsatt 
läktare i D-hallen.

– Alla visste vilka premis-
ser som gällde, att det skulle 
vara blandade åldrar. Det var 
också mycket tjejer med, det 
var väldigt lyckat, säger Fi-
lip.

Turneringen har spelats en 
gång förut, i väldigt liten 
skala, då med bara 15 spelare. 
Nu har man hittat ett koncept 
som ser ut att bli en tradition.

– Jag tänker att vi kommer 

FCM vann wintercupen
FUTSAL 
I helgen spelades Wintercu-
pen i Bengtsfors, en turne-
ring Ärtemarks IK arrange-

rar. Där gick Futsal Club 
Mellerud hem som vinnare. 

Förutom FC Mellerud del-
tog även Håfreströms IF och 

FC Mellerud vann Wintercupen i 
Bengtsfors, här med både pokal 
en check med en ansenlig summa 
pengar. Foto: FC Mellerud

Frändefors IF Futsal. Håfre-
ström lämnade turneringen 
tidigt, medan Frändefors IF 
gick vidare till slutspel. 

Bäste målskytt blev FCM:s 
Valon Gashi med sina fem 
mål och även turneringens 
bäste spelare tillföll FC Mel-
lerud när Iba Ramic prisades. 

Turneringens bästa mål-
vakt blev Frändefors IF Fut-
sals Arvid Maciej Slusarc-
zyk.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

köra mellandagscupen igen 
och sedan skulle man kunna 
utöka turneringen till andra 
klasser, som en herrklass där 
man bjuder in andra klubbar, 
säger Filip, som dragit i trå-
darna och är väldigt nöjd 
med både arbetet runt om och 
turneringen i sig.

– Vi har haft många enga-
gerade, framför allt föräldrar, 
så det har varit lätt att arrang-
era det. Jag är jättenöjd, vi 
har fått mycket positiv feed-
back efteråt. Så cupen blev 
över alla förväntningar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nu är ledarstaben spikad
FOTBOLL 
I måndags drog träning-
arna för Åsebro/Brålanda 
igång för säsongen 2019, 
med huvudtränaren 
Christian Berglund vid 
spakarna.
I söndags kunde klubben 
presentera den stab som 
kommer att finnas vid sidan 
av tjejerna och det ser ut som 
om man gjort allt för att ge 
Åsebro/Brålanda de bästa 
förutsättningarna för att 
lyckas i återkomsten till divi-
sion 2.

– Tack vare den här upp-

LEDARSTABEN
Huvudtränare:
Christian Berglund
Assisterande tränare:
Jörgen Nordquist
Assisterande tränare:
Torgny Jacobsson
Fystränare:
Jennie Larsson
Målvaktstränare:
Mathias Skoogh-Ohlsson

Lagledare:
Annika Eriksson
U-lagsansvariga(division 4):
Jessica Wänerlöv och 
Cecilia Wänerlöv
Kostansvarig:
Michaela Landström
Media/foto:
Johan Wahlén

sättningen kan varje ledare 
fokusera på sin uppgift. Vi 
vill göra allt för att tjejerna 
skall lyckas och utvecklas, vi 

vill inte lämna något åt slum-
pen, säger tränaren Christian 
Berglund.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 9 JANUARI 2019

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

olesensbygg@gmail.com

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

 SÖKES
Hyresrätt 
2 rok. Varmhyra. Markplan. 
Centralt i Mellerud. 
Tel. 076-161 15 30.

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Flexitrac LRF 1126 minilastare 
inkl. skopa

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

189 000:-
+ moms

finansiering till 1,77% ränta

KAMPANJPRIS

Två lagermaskiner för 
omgående leverans

PRO Mellerud: Fredags-
kaffet öppnar åter den 11/1 
kl. 10-12. 

Studiecirkel i praktisk ma-
tematik startade tisdagen 8/1 
kl. 14. PRO-lokalen. Ledare: 
May Larsson.

FÖRENINGSNYTT

Nytt år och nytt träningsår

Friskis & Svettis drar igång verksamheten under vecka tre med elva pass i veckan. Foto: Friskis & Svettis.

JYMPA 
Efter en förhoppningsvis 
lugn julledighet är det 
skönt att komma igång 
med träningen igen. Friskis 
& Svettis i Mellerud startar 
upp vecka tre och med to-
talt elva pass i veckan finns 
det något för alla. 
Hela schemat finns på hemsi-
dan och facebooksidan. Vår 
hemsida är ny sedan årsskiftet 
och väl värd ett besök, här 
informeras om eventuella 
ändringar men också om an-
nat som händer i vår förening.

Vår med flera nyheter…
Jympan är själva kärnan i 
Friskis & Svettis träningsidé 
och vi är glada att kunna er-
bjuda flera olika jympapass 
utspritt under veckan. Mån-
dagspasset varierar och vi 
erbjuder Jympa medel varan-
nan vecka och Jympa bas 
varannan vecka – håll koll på 
schemat för att se vad som 
gäller för respektive vecka.

Måndagarna bjuder också 
på Step explode – ett kraftfullt 
pass där stepbrädan ger dig 
både extra träningseffekt och 
mer dansutmaning. Varje låt 
har sin egen karaktär, koreo-
grafi och sätt att använda 
brädan. Karaktären på passet 
är energirik, explosiv och ef-
fektfull.

Tisdagarna är bekanta se-
dan innan, Jympa soft för alla 
som har möjlighet att träna 
dagtid följt av ett härligt skiv-
stångspass samt ett Jympa 
Medel.

Onsdagarna kommer att 
bjuda på en av vårens nyheter. 
Jympa Celebrate är träning 
för hela kroppen, funktionella 
övningar, skön stämning och 
driv från musiken. Jympa 
Celebrate är skapat av 50 
friskisledare för att fira Jym-
pans 40 år och det är baserat 
på klassikern Jympa Medel.

Vårt populära yoga-pass 
fortsätter på onsdagar och vi 
är glada över att kunna fylla 
hallen med yogamattor i regn-
bågens färger.

Walking
På torsdagar har vi vårens 
andra nyhet – Walking, pro-
menad i grupp i sann Friski-
sanda. Raska promenader 
räcker långt för att nå bättre 
kondition, helst varje dag. 
Men det kan vara motigt att 
komma sig för och många har 
kanske inte någon att gå till-
sammans med. Dagsljus be-
höver vi också under den 
mörka tiden på året. Då gör vi 
det tillsammans och med en 
bestämd tid blir det av!

Tanken är att vi gör en la-
gom rask promenad på gång- 
och cykelvägarna i området 

vid Ängenäs, Vita Sandar, 
Golfbanan med mera. Vi star-
tar vid scoutstugan på Änge-
näs där det finns plats att 
parkera. Vi håller på i omkring 
en timme, som ett vanligt 
träningspass. Aktiviteten är 
gratis men för att du ska vara 
försäkrad under passet (och 
resan till och från) behöver du 
vara medlem i Friskis&Svettis.

Torsdagarna innehåller som 
vanligt Jympa PulsBas samt 
vårt tuffa pass HIT/Flex, det 
är ett kombinerat pass som 
inleds med 35 min styrketrä-
ning med HIT (Hög Intensiv 
Träning med högt tempo) och 
avslutas lite lugnare i 20 mi-
nuter med Flex och fokus på 
rörlighet.

Core på fredagar visade sig 
passa bra för många, det ger 
även möjlighet till After 
Training då och då som av-
slutning på veckans arbete 
och träning. Och så veckans 
roligaste pass, Familjejym-
pan på lördagar – alla våra 
yngre motionärer är välkomna 
att träna med oss på lördags-
förmiddagarna.

Variera din träning
På hemsidan kan du läsa mer 
om inriktningen i de olika pas-
sen för att se vad som kan 
passa dig bäst. Det är bäst med 
en varierad träning, så växla 
gärna mellan olika typer av 

Vi söker en kunnig produktionstekniker för 
att utveckla befintliga och nya tillverknings-
processer. Du är ingenjör och har erfarenhet 
från modern, kundorderstyrd samt flödes-
orienterad tillverkningsindustri.

Läs mer och ansök på daloc.se/jobb

DALOC AB I MELLERUD SÖKER:

Produktionstekniker

LEDIGA PLATSER

pass under veckan när du trä-
nar flera dagar. 

Träningslust är Friskis & 
Svettis idé. Det betyder att du 
kan komma precis som du är 
och göra så gott du kan, allt 
efter dina egna förutsättningar 
och framförallt känna glädjen 
i att röra på dig. Första veckan 
kan ni prova på alla passen 
kostnadsfritt.

 Lina Sjödelius, 
 Friskis & Svettis, Mellerud
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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
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
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

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
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
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

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

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

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!

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78
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Melodikrysset v.2 - 12 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. 2 – 12 januari

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Sjukt oklar
11.10 De dagar som blommorna 
 blommar
14.10 Jerry Williams
15.10 Matiné: Kungligt bröllop
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: Uppdrag 
 granskning
21.00 Helt lyriskt
22.00 Samernas tid
23.00 Kolla myten
23.10 Rapport
23.15 GW berättar 
 - Göring i Sverige
00.15 Stjärnorna på slottet
01.15 Jerry Williams
02.15 Hemma igen
03.05 Rederiet
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Planet Earth
12.55 En idiot på resa
13.40 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
15.10 Planet Earth
16.00 Rapport
16.05 Sanningen om skönhets-
 produkterna
16.55 Övergivna rum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Drömyrke: veterinär
18.30 Europas återhämtning 
 efter Hitler
19.15 Stammaren, Förväxlingen
20.00 Hundra procent bonde
20.45 Jddra med dn hjrna
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The Interceptor
23.10 Blind donna
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Planet Earth
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Örtskolan
17.05 Den bortglömde 
 polarhjälten
18.05 Vår mätbara värld
19.05 Pappa, jag och Pinochet
20.00 Medelhavet med Simon 
 Reeve
21.00 Seriestart: Astronaut:
 Universums tuffaste jobb
21.50 Spela gud
22.45 Galapagosöarnas unika 
 djurliv
23.35 Klostrens tusenåriga 
 historia

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Svenska tv-historier: 
 Macken
21.15 Edit
21.45 Falsk identitet
22.40 Ketanes/Tillsammans
23.10 En idiot på resa
23.55 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
00.55 Min sanning - tecken-
 språkstolkat
01.55 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.05 Doktorn kan komma
14.05 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Dirigenten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Get him to the Greek
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.00 2 1/2 män
03.25 Brooklyn nine nine
03.50 Family guy
04.40 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Go'kväll
10.35 Året var 1969
11.35 Helt lyriskt
12.35 Uppdrag granskning
13.35 Mord och inga visor
14.25 Skidskytte: Världscupen
15.50 Inför Idrottsgalan
16.00 Gustav III:s äktenskap
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: Antikrundan
21.00 Seriestart: Veckans brott
22.00 Säsongstart: Opinion live
22.45 Seriestart: Patty Hearst: 
 Miljardären som blev 
 terrorist
23.25 Rapport
23.30 Året var 1969
00.30 Världens natur: Barriärrevet
01.30 Landet runt årskrönika 
	 2018
02.15 Best of Skavlan
03.05 Rederiet
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Planet Earth
12.55 En idiot på resa
13.40 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
14.30 Sändningsuppehåll
15.10 Planet Earth
16.00 Rapport
16.05 Hundra procent bonde
16.50 Christines nya liv
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Seriestart: Pia liftar genom 
 Finland
18.30 Europas återhämtning 
 efter Hitler
19.15 Presenten, Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt, Walesa
00.20 Planet Earth, Blind donna
01.45 Sportnytt, Nyhetstecken
02.15 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
03.00 Europas återhämtning

14.00 UR Samtiden
17.00 Slöjdreportage
17.20 Vår mätbara värld
18.20 Min rosa mamma
19.20 Tundrans vita vargar
20.15	 Seriestart:	00-talets	USA
21.00 Seriestart: Antikmagasinet
21.30 Galapagosöarnas unika 
 djurliv
22.20 Fjällens lilla härskare
23.10 Spela gud

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Gustav III:s äktenskap
  - syntolkat
22.15 Anders, jag och hans 23 
 andra kvinnor
23.45 Studio Sápmi
00.15 En idiot på resa
01.00 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Dirigenten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Fast & furious 5
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.30 Scrubs
03.15 2 1/2 män
03.40 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Inför Idrottsgalan
10.00 Go'kväll
10.45 Jerry Williams
11.45 Anders, jag och hans 23 
 andra kvinnor
13.15 Antikrundan
14.15 Inför Idrottsgalan
14.25 Skidskytte: Världscupen
15.55 Columbo
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Säsongstart: Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.50 Sjukt oklar
23.20 Rapport
23.25 Gustav III:s äktenskap
00.55 Helt lyriskt
01.55 Anders, jag och hans 23 
 andra kvinnor
03.25 Rederiet, Sverige idag
04.55 Go'kväll

10.30 Docstop: Stjärnor på youtube
11.00 Drömyrke: veterinär
11.30 Studio Sápmi
12.00 Rapport
12.05 Planet Earth
12.55 En idiot på resa
13.40 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
15.10 Planet Earth
16.00 Rapport, Kulturveckan
17.05 Klipp ur Strömsö
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Vinterdrömmen
18.30 The Island
19.20 Svenska hemligheter
19.30 Förväxlingen
20.00 Ikonen Barbra Streisand
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.23 Väder, Lokala nyheter
21.30 Sportnytt, Out of Sight
23.45 The Interceptor
00.40 Planet Earth
01.45 Sportnytt, Nyhetstecken
02.10 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
02.55 Ketanes/Tillsammans

14.00 UR Samtiden
17.00 Örtskolan
17.05 Arkitektens hem
17.35 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
18.25 Seriestart: Vita vidder
19.05 På äventyr i Norden
19.35 Framtidens drömhem
20.05 Världsmästare mot legender
21.00 Det vilda Skandinavien
22.00 Drottningens hemliga 
 agenter
22.55 Den bortglömde polarhjälten
23.55 Djurens nattliga hemligheter
00.45 Dokument utifrån

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Året var 1969
22.45 Uppdrag granskning
23.45 Hundra procent bonde
00.30 En idiot på resa
01.15 De dagar som blommorna 
 blommar - syntolkat
02.15 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.0	 0Fabriken	inifrån
17.00 Efter fem
17.50 V75-Klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 The rock
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The rock
00.30 Are you here
02.55 Assumed Killer

05.25 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Twilight
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Scrubs
03.20 Nattsändningar

06.25 Året var 1969
07.25 Opinion live
08.10 Uppdrag granskning
09.10 Go'kväll
09.55 Inför Idrottsgalan
10.30 Alpint: Världscupen
11.45 Alpint: Världscupen
12.45 Skidskytte: Världscupen
13.20 Skidor: Världscupen
15.00 Skidskytte: Världscupen
15.45 Vinterstudion
16.20 Svenska tv-historier: Macken
16.50 Svenska folkfester: My dog
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
21.00 Henrik Schyffert: Var inte 
 rädda
22.30 Operation Klotty
22.45 Rapport
22.50 Små citroner gula
00.25	 Nattfilm:	Osage	County
02.20 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
03.00 Veckans brott

08.10 Förväxlingen
10.10 Hundra procent bonde
10.55 Vetenskapens värld
11.55 Planet Earth
12.45 En idiot på resa
13.30 Alpint: Världscupen
14.20 Slåss som en tjej
14.50 Min sanning
15.50 Sverige idag
16.15 Tundrans vita vargar
17.10 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
18.00 Det svenska dataundret
19.00 Kulturstudion
19.02 Stina Ekblad och musiken
20.30 Kulturstudion
20.35 Liv Strömquist Tänker på dig!
21.50 Kulturstudion
21.55 Falsk identitet
22.50 Dox: Déjà Vu - en kärleks-
 historia
00.20 Kulturveckan
01.45 Sportnytt
02.00 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
02.45 Drömyrke: veterinär
03.15 Docstop: Stjärnor på 
 youtube

09.00 UR Samtiden
15.00 Slöjdreportage
15.10 Djurens nattliga
  hemligheter
16.00 Drottningens hemliga 
 agenter
16.55 Det vilda Skandinavien
17.55 Medelhavet med Simon 
 Reeve
18.55 Antikmagasinet
19.25 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
20.15 Asiens nationalparker
21.00 Tundrans vita vargar
21.55 Hitlers örnnäste
22.45 Världsmästare mot legender
23.40	 00-talets	USA

20.00 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Henrik Schyffert: Var inte 
 rädda - teckenspråkstolkat
22.30 Operation Klotty 
 - syntolkat
22.45 Gustav III:s äktenskap 
 - syntolkat
00.15 Nattsändningar

05.00 Paul Hollywood 
 bakar jorden runt
06.00 Antiques roadshow
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Strömstedts storhets-
 vansinne
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre – guld-
 korn
21.35 Good morning, Vietnam
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Good morning, Vietnam
00.15 Get smart
02.30 Fading gigolo
04.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt

05.00 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Nitro circus crazy 
 train
07.40 My name is Earl
08.35 Community
11.00	 Tattoo	fixers
12.00 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
13.00 NCIS: Los Angeles
16.05 Cops
17.00 Last man on earth
18.00 Simpsons
19.00 Jack and Jill
21.00 Django unchained
00.25 Legion
02.25 Shoot 'em up
03.50 American dad

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Gustav III:s äktenskap
07.30 Antikrundan
08.30 Helt lyriskt
09.35 Vintermagasin
10.30 Alpint: Världscupen
11.30 Alpint: Världscupen
12.45 Skidor: Världscupen
13.30 Alpint: Världscupen
14.30 Skidskytte: Världscupen
17.00 Ridsport: Världscupen hoppning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Säsongstart: Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: Så ska det låta
21.00 Seriestart: Mannen under trappan
21.45 Seriestart: Mitt perfekta liv
22.15 Seriestart: Biljett till kärleken
22.45 Rapport
22.50 Svenska folkfester: My dog
23.50 Mord och inga visor
00.35 Anders, jag och hans 23 andra 
 kvinnor
02.05 Antikrundan
03.05 Scott & Bailey

08.10 Sverige idag
08.30 Historiejägarna
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Ikonen Barbra Streisand
11.40 Skidskytte: Världscupen
13.10 Stina Ekblad och musiken
14.40 Liv Strömquist Tänker på dig!
16.00 Sverige idag
16.25 Ketanes/Tillsammans
16.55 Anslagstavlan
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.49	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.56 Gordon & Penny
18.00 Seriestart: Dollagattis
18.30	Min	squad	XL	-	meänkieli
19.00 Världens natur: Katternas planet
19.50 Djurens märkliga beteenden
20.00 Min sanning
21.00 Aktuellt
21.15 Säsongsstart: Agenda
22.00 Dokument utifrån: Plast överallt
22.55 Gudstjänst
23.40	 Intuition	-	vår	värdefulla	kunskap
00.40 The Island
01.30 Blind donna
01.55 Pia liftar genom Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Aktion fjällräv
15.25 Världsmästare mot legender
16.20 Vita vidder
17.00 Asiens nationalparker
17.45	 Dox:	Déjà	Vu	-	en	kärlekshistoria
19.10 Vår mätbara värld
20.10 Galapagosöarnas unika djurliv
21.00 Medelhavet med Simon Reeve
22.00 Min matresa i Bangladesh
23.00 Spela gud
23.55 Say something
00.50 Den bortglömde polarhjälten

20.00	Min	sanning	-	teckenspråkstolkat
21.00	Mannen	under	trappan	-	syntolkat
21.45 Sverige!
22.15 Veckans brott
23.15 Helt lyriskt
00.15	 På	spåret	-	syntolkat
01.15	 Gustav	III:s	äktenskap	-	syntolkat

05.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre – guldkorn
13.00 Mandelmanns gård
13.55 Rika vänner
15.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Farmen
21.00 Crocodile Dundee 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Crocodile Dundee 2, forts
23.30 Dirigenten
01.30 Brottsjournalen
02.30 MacGyver
03.25 Elementary
04.20 Paul Hollywood bakar jorden runt

05.05 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My Name Is Earl
08.40 Last man on earth
09.40 Cops
10.35 Nitro circus crazy train
11.35 Jack and Jill
13.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Jorden runt på 80 dagar
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 Homeland Security USA
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Advokaten
23.00 American dad
23.30 Brickleberry
00.30 The Lizzie Borden chronicles
01.30 Face off
02.30 Amazing race
03.15 Cops
04.00 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Inför Idrottsgalan
11.15 Så ska det låta
12.15 Mitt perfekta liv
12.45 Kolla myten
12.55 Stjärnorna på slottet
13.55 Skavlan
14.55 I 90 graders värme
15.10 Matiné: Kvinnor i fångenskap
16.45 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Hemma igen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Husdrömmar
21.00 Mannen under trappan
21.45 Världens natur: Barriärrevet
22.40 Rapport
22.45 Midnight run
00.50 Hemma igen
01.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.49	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.56 Gordon & Penny
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Seriestart: Små mer eller mindre 
 kända museer
17.10 Seriestart: Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Historiejägarna
18.30 Ikonen Barbra Streisand
19.25	 K-märkt	form,	Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: I huvudet på Schakalen
23.30 Agenda, Dollagattis
00.45 Hundra procent bonde
01.45 Sportnytt, Nyhetstecken
02.10 Vinterdrömmen
02.40	Min	squad	XL	-	meänkieli

14.00 UR Samtiden
17.00 På äventyr i Norden
17.30 Världsmästare mot legender
18.20 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
19.10 Det vilda Skandinavien
20.10 Seriestart: Till fots genom 
 Centralamerika
21.00 Världens natur: Katternas planet
21.50 Asiens nationalparker
22.35 Hitlers örnnäste
23.30 Min matresa i Bangladesh

20.00	 Husdrömmar	-	syntolkat
21.00	Mannen	under	trappan	-	syntolkat
21.45	 Rederiet	-	syntolkat
22.30 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
23.15	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
00.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
00.30 Stjärnorna på slottet 
	 -	teckenspråkstolkat
01.30	 På	spåret	-	syntolkat
02.30	 Rederiet	-	syntolkat

05.10 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Robert Gustafsson 25 år
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Frasier
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30	 2	1/2	män
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
19.30 Simpsons
20.00 Face off
21.00	 Simpsons	–	filmen
23.50 Family guy
00.55 American dad
01.55 Scrubs
02.45	 2	1/2	män
03.10 Brooklyn nine nine
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.15 Vem vet mest?
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Alpint: Världscupen
11.00 Samernas tid
12.00 Världens natur: Barriärrevet
12.55 Alpint: Världscupen
14.00 Inför Idrottsgalan
14.05 Husdrömmar
15.05 Matiné: Kärlek och störtlopp
16.35 Hemma igen
17.30 Ishockey: CHL
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Auktionssommar
21.00	 Dagny	-	om	jag	sätter	mig	ner	nu	
 dör jag
22.00	 Seriestart:	Butterfly
22.45 Rapport
22.50 Sjukt oklar
23.20 Skavlan
00.20 Mannen under trappan
01.05 Hemma igen
02.00 Rederiet

08.30 Pia liftar genom Finland
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: CHL
20.00 Seriestart: Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Killarna som vill förändra Indien
23.40 Ikonen Barbra Streisand
00.35 Min sanning
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Historiejägarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Vinterliv
17.05 Vita vidder
17.45 Min matresa i Bangladesh
18.45 Hitlers örnnäste
19.35 Antikmagasinet
20.05 Tundrans vita vargar
21.00 Dokument utifrån: Plast överallt
21.55 Medelhavet med Simon Reeve
22.55 Drottningens hemliga agenter
23.50	 00-talets	USA

20.00	 Auktionssommar	-	syntolkat
21.00	 Rederiet	-	syntolkat
21.45 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
22.30 Patty Hearst: Miljardären som 
 blev terrorist
23.10 The Island
00.00 Henrik Schyffert: Var inte rädda 
	 -	teckenspråkstolkat
01.30	Min	sanning	-	teckenspråkstolkat
02.30	 Agenda	-	teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.05 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Mandelmanns gård
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30	 2	1/2	män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 The expendables
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 

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!

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

Pris: 500.000:-

Boka visning!

MELLERUD – Torpgatan 23
Enplansvilla med hel källare och garage, 1972. 4 rok 
varav 3 sovrum. Boa 85 kvm. Bia 150 kvm. Källarplan 
med gillestuga och öppen spis. Två sovrum, förråd. 
Luft/luftvärmepump. Säljes i befintligt skick.

Pris: 700.000:-

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 675.000:-

Boka visning!

Visning: Torsd 30/1 kl. 17

00

-18

00

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40www.mellerudsnyheter.se
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Ledamöter i kommunala  nämnder 2019-2022

Morgan E Andersson (C), 
ordförande i kommunstyrelsen.

Eva Pärsson (M), 
1:e vice ordförande.

Michael Melby (S), 
2:e vice ordförande.

Daniel Jensen (KD),  
ledamot.

Marianne Sand-Wallin (S),  
ledamot.

Jörgen Eriksson (KIM),  
ledamot.

Peter Ljungdahl (C),  
ledamot.

Liselott Hassel (SD),  
ledamot.

Thomas Hagman (S),  
ledamot.

Sofia Falander (MP),  
ledamot.

Ulf Rexefjord (SD),  
ledamot.

Fyrbodal kan få nytt centrum mot hedersvåld
Regeringen har beslutat 
att avsätta pengar för fyra 
nationella center mot våld 
i nära relationer, med sär-
skilt fokus på hedersrela-
terat våld och förtryck. Ett 
av dessa föreslås hamna i 
Fyrbodal.
– Det är riktigt roligt att Fyr-
bodal utsetts till en av plat-
serna för dessa center. Det är 

ett kvitto på att vi i vår delre-
gion är väldigt duktiga på att 
arbeta mot våld på olika sätt, 
säger Titti Andersson, team-
chef Välfärdsutveckling på 
Fyrbodals kommunalför-
bund.

Centret ska till att börja 
med vara statlig finansierat 
och rikta sig till unga mellan 
13 och 26 år som riskerar 

hedersrelaterat våld. Sådan 
verksamhet kan innebära 
samlokalisering av polis, 
hälsosjukvård och social-
tjänst. Det kan även innebära 
mobila enheter. Metoderna 
kommer att utvecklas i sam-
råd med berörda kommuner.

– Behovet av stöd till 
människor som lever med 
våld är stort, och särskilt stort 

för de som lever med heders-
relaterat våld och förtryck. 
Både socialtjänsten och sko-
lan möter unga och vuxna i 
svåra livssituationer där he-
dersnormer råder och kon-
kret stöd i det arbetet är 
mycket välkommet, säger 
Anders Sandberg, som är 
projektledare på Fyrbodals 
kommunalförbund och arbe-

tar med att ge stöd till med-
lemskommunerna i deras 
arbete mot våld i nära relatio-
ner.

Nästa steg är att starta en 
process i samverkan mellan 
länsstyrelsen, Fyrbodals 
kommuner och andra parter 
som hälso- och sjukvården 
och polisen för att hitta for-
merna för satsningen.

– Det finns goda förutsätt-
ningar för att starta ett re-
surscenter i Fyrbodal då ett 
flertal verksamheter redan 
drivs gemensamt av kom-
munerna i Fyrbodal, exem-
pelvis barnahus, socialjour 
och utbildningsverksamhe-
ten Hälsokällan, säger An-
ders Sandberg.

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022

Ledamöter:
Morgan E Andersson (C) ordförande
Eva Pärsson (M), 1:e vice ordförande
Michael Melby (S) 2:e vice ordförande
Peter Ljungdahl (C)
Daniel Jensen (KD)
Sofia Falander (MP) 
Jörgen Eriksson (KIM)
Marianne Sand-Wallin (S)  
Thomas Hagman (S)
Ulf Rexefjord (SD)
Liselott Hassel (SD)
Ersättare: 
Martin Eriksson (C), Mauri Simson (L), Harald Ericson (M), 
Mohamed Mahmoud (MP), Ludwig Mossberg (M),  
Sture Bäckström (KIM), Christine Andersson (S), Kent Bohlin (S), 
Florence Jonasson (S), Gert Lund (SD), Martin Andersson (SD).

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022

Ledamöter:
Anette Levin (L), ordförande
Jörgen Eriksson (KIM), 1:e vice ordförande
Kent Bohlin (S), 2:e vice ordförande
Henrik Nilsson (M)
Frida Wännman-Kvantenå (C)
Johnny Stücken (S)
Berny Dahlberg (SD)
Ersättare: 
Henrik Sandberg (MP), Zoran Firis (KD), Katarina Kvantenå (M), 
Maria Pettersson-Lans (C), Annika Briving (S), Hussin Khalaf (S),  
Tony Andersson (SD)

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I  
  SOCIALNÄMNDEN 2019-2022
Ledamöter:
Daniel Jensen (KD), ordförande
Karin Nodin (C), 1:e vice ordförande
Kerstin Nordström (S), 2:e vice ordförande
Ann-Sofie Fors (M)
Anita Augustsson (KIM)
Eva Larsson (S)
Liselott Hassel (SD)
Ersättare:
Paula Törnqvist (KD), Daniel Berglöv (M), Maja Holmgren (C),  
Sofia Falander (MP), Olof Sand (S), Christine Andersson (S), 
Lillis Grödem (SD).

Ledamöter:
Tomas Nilsson (C), ordförande
Ludwig Mossberg (M), 1:e vice ordförande
Marianne Sand-Wallin (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Christin Larsson (KD)
Carina Walterlin (KIM)
Anwar Rasul (S)
Ulf Rexefjord (SD)
Ersättare:
Anna Sanengen (C), Mauri Simson (L), Patrik Tellander (M), 
Marie Uhrbom (MP), Anders Andersson (S), Gittan Andersson (S), 
Liselott Hassel (SD).

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I
KULTUR- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-2022

LEDIG ANNONSPLATS
Christina Svensson Callh eller 

Marie Robertsson

Kontakta

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


