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RÄTT MATERIAL
RÄTT KUNSKAP
RÄTT TJÄNSTER
RÄTT ATTITYD
Vi strävar efter att förenkla  
för dig i dina byggprojekt

SK Granan firar 50 år under 2019 och det började man fira med en rivstart i föreningen. Den 3-6 januari deltog cirka 40 vuxna och barn på ett skidläger i Idre som bland annat omfattade lek och teknikövningar. Foto: Privat.

– Sidan 11 –

50-årsfirande började med skidläger

– Sidan 5 –

Maria anställd som 
butikschef på Coop

Det är Maria Fredriksson, Bengtsfors, som fått 
tjänsten som butikschef på Coop, Mellerud. Hon 
börjar sin tjänst 1 februari och ska vara med och 
utforma den nya butiken på Västerråda. 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Priserna gäller mån 14/1 – sön 20/1 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

4995

för Bonuskunder
/kg

2995
 

/stGräddprodukter
Milda, flera sorter, fetthalt 4-26%, 250 ml,

jfr-pris 20,00/lit
Max 5 köp/hushåll/vecka 3

5:-
Garant, Sverige, färsk,
fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 3

Svensk blandfärs

Sverige, olika färger, 10-pack

Tulpaner
Ariel, Lenor, gäller tvättmedel 900-945 ml, 675 g,
sköljmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,37-0,75/tvätt
Max 3 köp/hushåll/vecka 3

Tvättmedel,
Sköljmedel

Bonjour, flera sorter, 90-100 g,
jfr-pris 50,00-55,56/kg

Bullar

15:-
för Bonuskunder

/st

5:-
för Bonuskunder

/st

– Sidan 8 och 9 –

Inspirerande om
studier och arbete

Möt Natalie Bäckström som studerar på Irland. 
Gymnasiets yrkesprograms lärlingsvariant leder 
ofta direkt till anställning. Verkstadsbranschen 
möter unga som vill utbilda sig till mekaniker.

– Sista sidan –

Vad tjänar de 
styrande egentligen?

Vad tjänar Dalslands och Vänersborgs kom-
munchefer och ordförande i kommunstyrelser-
na? Melleruds kommunstyrelseordförande har 
lägst månadslön och Vänersborgs har högst. 
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

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

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 17/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Kvällens film

Britt-Marie var här
Fredag 25/1 kl. 19.00

Söndag 27/1 kl. 19.00

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

  

Glass
Söndag 20/1  kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

2 tim 9 min

Hunter Killer
Onsdag 16/1  kl. 19.00

Från 15 år.  Pris 100 kr

2 tim 2 min

FISKBILEN
Nykokta havskräftor  

helt kilo 179:-

99:- 

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor
helt kilo 179:-

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Måndagar kl. 10.00
Stavgång Start 4/2
Tisdagar kl. 11.00

Gymnastik Start 22/1
Onsdagar kl. 10-12

Stickcafé Pågår
Torsdagar kl. 10

Bingo Ojämna veckor. Start 17/1
Välkommen!

 Onsdag 23 jan • kl. 19.00
Martina Haag: ”Mitt författarskap”
Martina Haag är skåde-
spelaren som började 
skriva vid 39 års ålder och 
nu kan kalla sig både skå-
despelare och författare. 

Tio böcker har det blivit 
hittills. Hon arbetar också 
som krönikör i olika tid-
ningar och har spelat hu-
vudrollen i filmatiseringen 
av hennes böcker Under
bar och älskad av alla och
Glada hälsningar från
 Miss ångerträsk. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 150 kr för vuxna; 
100 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.
Gratis för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen 
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställningen.

Arr:  Melleruds bibliotek/Kulturbruket på Dal/Miljö- och 
hälsorådet i Mellerud

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 januari – 23 januari 2019
2:a söndagen efter Trettondedagen
”Livets källa”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 16/1 14.30-16 Grinstads café i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Sön 20/1 09.30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Kyrkkaffe.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 16/1 12.00 Ekumenisk andakt i Kyrkans Hus, Daniel 
  Westin, därefter lunch. Anmälan till lunchen. 
  (anmälningstiden har gått ut)
Tor 17/1 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 17/1 19.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan.
Fre 18/1 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Mejeriet, Samuel 
  Lundgren m.fl.
Lör 19/1 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Smyrna, Tommy 
  Pettersson m.fl.
Sön 20/1 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, kyrkoledare 
  Lasse Svensson m.fl.
Sön 20/1 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans Hus, Eva 
  Marklund m.fl. Avslutning för kyrkornas
  gemensamma bönevecka.  Kyrkkaffe.
Tis 22/1 11.30 Andakt på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 22/1 14.15 OBS! Ny tid. Andakt på Berg, Pär-Åke 
  Henriksson.
Ons 23/1 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson, 
  därefter lunch. Anmälan till lunchen senast 
  tisd kl.11.00 till exp 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 20/1 16.00 Meditationsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
  Kerstin Öqvist. 

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 20/1 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Eva Marklund.
Ons 23/1 12.15 Mässa på Karolinen, Eva Marklund.

Besök på Föreningshuset  

i Åsensbruk

  
Rotary
Mellerud

Måndag 14/1 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 
Tingshuset, MELLERUD • Lördag 19 januari

11.00 Kända och okända bilder  
från museets arkiv 

Håkan Hultman och Axel Ljung.  Inträde 40:- 
Öppet hus på Släktarkivet 12.00-15.00 

Släktforskare på plats hjälper till

Välkomna!

Släktforskare på Dahl och Melleruds Museum

Göteborgsoperan till Åttersruds bygdegård
Göteborgsoperan kom-
mer till Åttersruds byg-
degård på fredag den 18 
januari med musikalen 

Den 18 januari gästar 
Göteborgsoperan Åt-

tersruds bygdegård med 
musikalen ”Mitt livs 

berättelse”.

”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. 

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. 

Glass
Från Unbreakable ser vi 
återigen Bruce Willis i rollen 
som David Dunne och Sam-
uel L. Jackson som Elija 
Price, även känd under sin 
pseudonymen Mr Glass. Ja-
mes McAvoy återvänder från 
Split och repriserar sin roll 
som Kevin Wendell Crump 
och alla de olika personlig-
heter som finns inom honom.

Även Anya Taylor-Joy, 
som spelade Casey Cooke, 

Aktuellt på bio
den enda fången som över-
levde mötet med The Beast, 
återkommer i sin roll. Glass 
tar vid där Split slutade och 
Dunn jagar nu Crumbs över-
naturliga alter ego The Beast 
i en allt intensivare jakt. I 
skuggorna väntar Price, som 
sitter inne med avgörande 
hemligheter rörande de bäg-
ge männen.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 20 januari. 

Ikväll visas Hunter Killer.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 17/1 kl. 10
Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget
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Samråd om ny översiktsplan, nu-2030

ÖPPET HUS
23 JANUARI kl 11-18
HÖRNLOKALEN, KOMMUNHUSET

Lämna synpunkter direkt i kartan:
www.mellerud.se/oversiktsplan

NY ÖP
Melleruds kommun ska ta 
fram en ny översiktsplan. 
En översiktsplan visar hur vi 
använder mark- och vatten-
områden och planerar för ny 
bebyggelse. Planen är lång-
siktig och är vägledande vid 
ny planläggning, bygglov 
och förhandsbesked. Den 
nya planen sträcker sig fram 
till 2030. 

Lämna dina synpunkter 
senast 31 januari!

Premiär för vårens program:

Martina Haag gästar Mellerud på onsdag 23 januari då hon berättar om 
sitt författarskap. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Sedan skådespelerskan 
Martina Haags tidnings-
krönikor samlades och 
gavs ut i bokform 2004 
har hon hunnit ge ut yt-
terligare tio böcker. 
Den senaste som kom för ett 
drygt år sedan tar sin avstamp 
i tonåren – Tiden går så fort. 
Och så långsamt.

Onsdag 23 januari kom-
mer Martina till Kulturbru-
ket på Dal i Mellerud och 
berättar om sitt författarskap.

Martina Haag är skådespe-
lare och började skriva vid 39 
års ålder. Tio böcker har det 
blivit hittills och ofta bygger 
de på berättelser ur hennes 
eget liv.

När böckerna Underbar 
och älskad av alla och Glada 
hälsningar från Missånger-
träsk filmatiserades spelade 
hon själv huvudrollen och 
boken om hennes egen skils-
mässa, Det är något som inte 
stämmer här, älskades och 
hyllades av såväl läsare som 
kritiker.

Nu är hon aktuell med 
boken Tiden går så fort. Och 
så långsamt, som kom hösten 
2017. Där tar Martina Haag 
avstamp i tonåren, skolans 

Martina Haag berättar
om sitt författarskap

Ljusglimtar i konstrummet
I lördags öppnade Lotta 
Lagerlöfs utställning 
”Ljusglimtar” i konstrum-
met på biblioteket i Mel-
lerud.
Det är en färgkick att komma 
in i konstrummet. Bilderna i 
klara färger lyser upp hela 
rummet och får grådasket 
utanför att blekna.

– Detta är min första ut-
ställning. För 2,5 år sedan, 

när jag blev sjuk, började jag 
måla. Målningen bidrog till 
att jag blev frisk, berättar 
Lotta, som bor i Tösse.

Någon konstutbildning har 
hon inte, måleriet kommer 
från hjärtat och bilden tar 
form i själva målandet.

– Jag har ingen plan när jag 
börjar, det blir det det blir, 
säger hon.

Det är bilder fulla av ljus 

Lotta har målat. Vad man ser 
ligger i betraktarens öga, 
men visst är det tydligt vilka 
känslor som satt sin prägel på 
många av bilderna. Frihet, 
flykt, glädje, kärlek, energi 
och vintern utanför fönstret 
talar sitt tydliga språk.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lotta Lagerlöf ställer ut i konstrummet på Melleruds bibliotek. Målningar i akryl som får hela rummet att lysa.

värld, skolgårdens hierarkier 
och i händelser som avgör 
hur man formas som person.

Martina Haag arbetar 
också som krönikör i olika 
tidningar och hennes debut-
bok, 2004, var just en kröni-

kesamling: Hemma hos 
Martina.

Arrangörer är Melleruds 
bibliotek, Kulturbruket på 
Dal samt Miljö- och hälsorå-
det i Mellerud.
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan
Vecka 4 

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

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

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

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

Fredag Stekt kycklinglårfilé* 
med currysås, kokt ris och skivade 
morötter. 
Alt: Marinerad quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 21/1: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Ananassoppa. 

Tisdag 22/1: Kalops med kokt potatis,  
blomkål och inlagda rödbetor. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 23/1: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 24/1: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 25/1: Stekt kyckling med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 26/1: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 27/1: Helstekt skivad kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 4
Mån-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. 

Släktforskningens Dag 
– bilder som berättar

På lördag är det dags för 
den årligen arrangerade 
Släktforskningens Dag, 
platsen är Melleruds mu-
seum i Tingshuset.
Hembygdsföreningen och 
Släktforskare på Dahl visar 
då bilder hämtade från muse-
ets arkiv och har Öppet hus 
på släktforskningsavdel-
ningen.

Bilderna visas i Tingssalen 
och arrangörerna hoppas få 
hjälp att identifiera okända 
personer. Det är miljöer från 
Mellerud och ett antal por-
trätt som visas. Släktforsk-

ningens Dag arrangeras över 
hela landet, och årets tema är 
”Fotografierna och släkt-
forskningen”.

Efter att ha tittat på bildvis-
ningen kan man gå upp till 
tredje våningen. Där kan du 
få hjälp och tips med släkt-
forskningen. Där finns ett 
antal datorer att låna och 
släktforskare som kan hjälpa 
till. På vägen upp eller ner 
kan man dricka kaffe på an-
dra våningen. Tider–se an-
nons i denna tidning.

Håkan Hultman

En av de gamla bilder som finns på Melleruds museum.

Bjuder in till intressant
kväll på Nuntorp

Gröna Klustret Nuntorp 
bjuder nästa onsdag in 
till en kväll, som inte bara 
går i utbildningens tecken, 
utan här ser man även på 
möjligheterna hur en hel 
kommun kan bli självför-
sörjande på närproduce-
rade livsmedel. Under vå-
ren görs också en satsning 
på landsbygdsutveckling i 
samverkan med både Vä-
nersborgs och Melleruds 
kommuner, som man 
kommer att berätta mer 
om.
En av kvällens föreläsare är 
Jonny Jones. Han kommer 
från Rättvik, där han tidigare 
varit kommunalråd och är 
initiativtagare till Återtaget 
som är ett projekt som syftar 
till att;

- återta egen produktion av 
kött och potatis

- återta makten och kon-
trollen över matproduktio-
nen samt att 

- återta igenväxta marker 
och återfå det öppna landska-
pet, allt inom Rättviks kom-
mun.

Tidigt ute
Projektet startades redan 
2006 och det har varit en lång 
och kostsam procedur att 
komma dit man idag är, men 
effekten har blivit att nu kan 
kommuner agera så här. Idag 
produceras nära nog allt nöt-

kött som serveras i de kom-
munala köken i Rättvik inom 
kommunen.  Samma sak 
gäller för potatis samt en del 
fläskkött, lamm och vissa 
grönsaker. För produktionen 
står Stiernhööksgymnasiet i 
Rättvik, som drivs av kom-
munen. 

Här har man således skapat 
ett återtag av den mat som 
produceras på den egna gym-
nasieskolan. Eleverna har 
hand om djur och växter som 
efter förädling serveras i de 
kommunala köken. Detta 
kallas återtagsprojektet och 
har blivit ett föredöme i Sve-
rige och ett inlägg i debatten 
om hållbarhet. Den mat som 
man inte producerar själva 
köps in så lokalt det går. 
Dessutom ställs krav på leve-
rantörerna, exempelvis att 
maten måste vara produce-
rad enligt svensk djurskydds-
lag.

– Antalet djur och mark 
därtill är anpassat efter kom-
munens behov. I och med att 
kommunen själva driver 
skolan och vi återtar det vi 
själva producerar, blir det 
inte heller någon upphand-
lingsfråga av det hela. Vi har 
även arbetat mycket med 
utbildning i anbudsförfaran-
det för andra lokala produ-
center, som ofta tycker det är 
besvärligt, berättar Anders 
Frodig, kostchef inom Rätt-
viks kommun. Ska man äta 

Utflyttade dalslänningar 
ska välkomnas tillbaka

Dalsland kommer på be-
sök. Så är benämningen 
på det evenemang som 
genomförs under kom-
mande söndag till måndag 
i Stockholm och där samt-
liga fem dalslandskommu-
ner plus dalslandsdelen 
av Vänersborgs kommun 
medverkar. 
Genom ett nätverk mellan 
kommunerna, organisatio-
ner och företag arrangeras en 
hemvändardag på Juniback-
en som morgonen därefter 
följs upp med ett frukost-
möte, där fokus ligger på allt 
positivt som händer och sker 
i Dalsland, genom korta te-
maföredrag.

Under stockholmsbesöket 
representeras Dalsland av 
eDIT – ett Dalsland i tillväxt, 
ovannämnda kommuner, 
Dalslands Turist AB, Dals-
lands Sparbank samt det 
dalsländska näringslivet. 

De näringslivsansvariga i 
kommunerna har utgjort ar-
betsgruppen för tvådagarsar-
rangemanget tillsammans 
med Dalsland Turist AB och 
Dalslands Sparbank.

Utflyttade tillbaka 
Syftet med arrangemanget är 

Viconia IT (Tony Ericsson och Jesper Andersson) är ett av de två företag 
som representerar Mellerud under Stockholmsbesöket. Tony är dess-
utom en av föredragshållarna under måndagens frukostmöte.

Melleruds näringslivschef Marie 
Hörnlund kommer också att vara 
på plats när ”Dalsland kommer på 
besök” i Stockholm.

att locka tillbaka utflyttade 
dalslänningar och att sätta 
Dalsland i fokus. Samtidigt 
vill man visa att Dalsland har 
ambitioner. Med en sådan 
här hemvändardag är tanken 
att det ska underlätta att ta 
steget att flytta hem igen och 
att de som en gång flyttat ut 
känner sig välkomna tillba-
ka. Samtidigt som de in-
bjudna med familjer får 
uppleva Junibacken får de en 
minimässa där Dalslands 
möjligheter gällande jobb, 
boende, skola, fritid och be-
söksnäring visas upp.

Rekryteringsbehoven är 
mycket stora i alla branscher 
och yrken inom både privat 
och offentlig sektor, men det 
framkommer inte i media 
och når inte heller potentiella 
hemvändare och nybyggare, 
menar man.

Mellerud bjuder på mycket
För Melleruds del betyder 
det mycket att tillsammans 
med övriga Dalsland få visa 
upp vad kommunen kan er-
bjuda. 

Hellbergs dörrar deltar 
genom Sebastian Hellberg, 
både Tony Eriksson och Jes-
per Andersson kommer med 

för Viconia IT:s del och Ka-
rin Hilmér representerar 
LRF. Från kommunens sida 
finns kommunalrådet Mor-
gan E Andersson ( C ), kom-
munchef Sophia Vikström, 
HR-chef Jeanette Johansson, 
HR-konsult Sofie Edvinsson 
samt näringslivschef Marie 
Hörnlund, med. 

Till måndagens event 
”Dalsland bjuder på frukost”, 
är riksdagsledamöter, mi-
nistrar, branschorganisatio-
ner, influensers och andra 
aktörer inbjudna för en dia-
log och paneldebatt om ett 
Dalsland i tillväxt. Samtalen 
kommer att fokusera på allt 
positivt som finns och händer 
i landskapet genom korta 
temaföredrag.

Visa på möjligheter
 – Det finns tillväxtmöjlighe-
ter i Mellerud, köpingen 
växer. Här finns möjlighet till 
arbete, både kommunala 
tjänster och företag söker 
arbetskraft. Här finns affärs-
lokaler och mark, även cen-
tralt, för den som vill nyetab-
lera sig. Här finns bra skola 
och utbildningsmöjligheter, 
en fin miljö och natur för 
aktiviteter och för att bo och 
leva i, säger Marie Hörnlund. 
Hon framhåller också att 
man i en enkätförfrågan hos 
företagen i kommunen fått in 
hela 63 svar med rekryte-
ringsbehov och 44 svarade 
att de har möjligheter att ta 
emot praktikanter och som-
marjobbare. 

Alla dalslandskommuner 
har genomfört samma enkät-
undersökning som nu har 
sammanställts inför jobbre-
kryteringen i Stockholm.

Dalslandsdelen av Väners-
borgs kommun representeras 
av Brålanda Företagarfören-
ings ordförande Christina 
Milén Jacobsson, som till-
sammans med Karolin Ols-
son, näringslivsutvecklare, 
också finns med på tåget.

– Det händer jättemycket 
just nu med etableringar och-
företag med stor tillväxt. Vi 
vill ju gärna vara med och 
synliggöra detta och vad som 
planeras i framtiden, exem-
pelvis tågstopp, säger Chris-
tina Milen Jacobsson.

Ing-Marie Norrman

kött, så ska man också äta bra 
kött, tillägger han.

Ligger i linje med Gröna 
Klustrets arbete
Stiernhööksgymnasiet är så-
ledes ett naturbruksgymna-
sium, men inte bara det. Här 
är naturbruk-, lärlings-, yr-
kes- och studieförberedande 
program samlat på en och 
samma skola. Mer om hur det 
fungerar och hur man jobbat 
i Rättvik kommer således 
Jonny Jones att informera 
om, när han kommer till 
Nuntorp. I övrigt på pro-
grammet denna onsdags-
kväll står information från 
Kunskapsförbundet Väst 
genom Johan Olofsson, som 
kommer att tala om möjlig-
heterna att även etablera yr-
keshögskola, yrkesvux samt 
lärlingsgymnasium på Nun-
torp, samt för Nuntorpsgym-
nasiet Göran Holmberg. Allt 
sammantaget ligger helt i 
enlighet med de framtidsmål 
man har inom Gröna Klustret, 
Nuntorp. 

 – Vi tror detta kommer att 
bli en mycket intressant 
kväll. Det här ligger helt i 
linje med det arbete vi vill 
driva. Dels gynnar det de 
gröna näringarna lokalt, dels 
får vi bättre kvalitet på maten 
och en mer långsiktigt håll-
bar produktion, säger Lars-
Göran Berg, från Gröna 
Klustret Nuntorp, och påpe-
kar samtidigt att det är 
mycket viktigt att de som vill 
vara med, anmäler sig i enlig-
het med den inbjudan som 
gått ut.

Ing-Marie Norrman

www.mellerudsnyheter.se
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Maria blir butikschef i
Dalslands största matbutik

Maria Fredriksson från Bengtsfors har anställts som ny butikschef på 
Coop i Mellerud. Hon kommer att vara med och utforma den nya butiken 
i köpcentret på Västerråda. Foto: Privat.

Nu är det klart. Maria Fre-
driksson, 56, från Bengts-
fors blir ny butikschef 
på Coop i Mellerud. Hon 
kommer att vara med 
under övergången till de 
nya lokalerna i köpcen-
tret på Västerråda, som 
blir Dalslands största 
matbutik med sina 3 000 
kvadratmeter.
– Jag har väntat på det här i 
fyra-fem år. Jag är verkligen 

Maria Fredriksson
Ålder: 56
Bor: Bengtsfors
Familj: Tre barn; 25, 23 och 20 
år gamla. Yngsta barnet bor kvar 
hemma.
Intressen: Gillar att ta en 
löprunda i skogen för att koppla 
av från jobbet. Tycker om att laga 
mat och resa.
Aktuell som: Nyanställd som 
butikschef på Coop i Mellerud. 
Ska vara med och utforma den 
nya Coop-butiken i köpcentret på 
Västerråda.

FAKTA

Första arbetsdagen för Erik

I fredags var det första dagen på jobbet som Melleruds Bostäders vd för Erik Josefsson.

I fredags började Erik Jo-
sefsson sin heltidstjänst 
som vd på AB Melleruds 
Bostäder (Mellbo). Han 
är utbildad ekonom och 
kommer närmast från en 
tjänst som controller på 
Melleruds kommun.
Vd-tjänsten är lite annor-
lunda jämfört med den som 
förre vd:n Hans Wikström 
haft. En ekonom har slutat på 
Mellbo och det innebär ett 
större ansvar för den ekono-
miska delen för Erik.

– Min tjänst innebär mer 
strategiskt och ekonomiskt 
arbete än tidigare. Den ope-
rativa delen hamnar på fast-
ighetsansvarige Sören Ask-
lund. Det känns jättebra att 
börja, här arbetar duktig 
personal och jag tror de 
tycker att det är skönt med en 

ny vd på plats som jobbar 100 
procent, säger Erik. 

Erik är utbildad ekonom 
och har sysslat med ekonomi 
sedan han slutade skolan.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att utveckla verksam-
heter och företag. Att kunna 
påverka är en drivkraft för 
mig, understryker Erik.

Han hamnar mitt i en ut-
redning som planeras bli klar 
sommaren 2019. Den hand-
lar om en omorganisation där 
Mellbo och Melleruds kom-
mun tillsammans ska ut-
nyttja varandras resurser för 
att bli mer effektiva var för 
sig.

– Det är två arbetsgrupper 
som jobbar med den utred-
ningen. Man tittar på hur en 
omorganisation skulle fung-
era praktiskt för både drifts-
personal och kanslipersonal. 

Namn: Erik Josefsson.
Ålder: 42 i februari.
Bor: Bengtsfors.
Familj: Hustrun Anneli, en dotter 
på 15 år och en son på 13 år.
Intressen: Mycket sport. Vinter-
tid består dagarna av arbete och 
innebandy. Tränar bland annat 
dotterns innebandylag.

FAKTA

Det är ett jättearbete, men 
inga beslut är tagna ännu, 
poängterar Erik.

AB Melleruds Bostäder 
bygger, förvaltar och hyr ut 
lägenheter i Mellerud, 
Åsensbruk och Dals Ro-
stock. 

Mellbos underhållsplan 
för fastighetsbeståndet, som 
omfattar cirka 730 lägenhe-
ter, är klar. I nuläget finns det 

lediga lägenheter enbart i 
Åsensbruk.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

sugen på att vara med och 
bygga upp den nya butiken. 
Jag tror på läget vid E45, det 
blir en kanonfin butik, säger 
Maria, som utbildade sig till 
butikschef som 23-åring.

Hennes första jobb som 
butikschef var på Coop i 
Gustavsfors, där hon var i tre 
år. Därefter var det Coop-
butiken i Billingsfors som 
gällde, fram till 1993.

– Mellan 1993 och 2000 
var jag biträdande butikschef 
i Billingsfors då jag fick 
mina tre barn under den pe-
rioden, berättar Maria.

Efter barnafödslarna åter-
gick hon till tjänsten som 
butikschef igen. Sedan följde 
fem år som chef i Mustadfors 
innan hon bytte till sin se-
naste arbetsplats, Coop i 
Dals Ed, där hon varit butiks-
chef i 13 år.

Är aldrig tråkigt
– Jag trivs jättebra, det är 
aldrig tråkigt att gå till job-
bet. Vi har byggt om buti-

kerna i både Mustadfors och 
i Dals Ed, där invigningen 
var i november 2018. Det blir 
samma nya koncept i Mel-
lerud som här i Ed, förklarar 
hon.

Från och med 1 februari 
ska Maria jobba ett par dagar 
i veckan i Coop-butiken vid 
Köpmantorget i Mellerud, 
resterande dagar är hon sta-
tionerad i Dals Ed.

– Jag ska hjälpa nuvarande 
butikschefen Dan Berg, som 
blir kvar som anställd i buti-
ken. Jag har varit med på alla 
byggmöten och sett ritning-
arna. Detta kan bara bli bra, 
jag är jättepositiv till den nya 
butiken, säger Maria.

Hon kommer att vara med 
och avveckla nuvarande 
Coop-butik vid Köpmantor-
get samt uppbyggnaden av 
den nya på Västerråda. Från 
maj – juni är tanken att Maria 
ska jobba heltid i Mellerud.

Hur väl känner du till 
Mellerud?

– Jag var mycket i Melle-

rud som barn. Farmor bodde 
här och pappa är född utanför 
Mellerud, svarar Maria.

Har rätt erfarenhet
Fredrik Fast, regionchef 
Nord, är mycket nöjd med 
rekryteringen av Maria.

– Vi hade många som 
sökte tjänsten, både internt 
och externt. Men det är vik-
tigt att ha rätt erfarenheter 
och Maria har jobbat länge 
inom Coop och alltid haft 
välskötta butiker med bra 
resultat, konstaterar Fredrik 
Fast.

Han avslöjar att rekryte-
ringen av personal till den 
nya butiken, totalt mellan 
20-30 medarbetare, startar i 
månadsskiftet maj – juni.

Den 2 februari är det 
”Medlemsfredag” i butiken 
och då finns Maria på plats 
så att kunderna får tillfälle att 
hälsa på henne. Det blir 
också servering av kaffe.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Julkorsordsvinnarna
Melleruds Nyheters jul-
korsord, har lockat många 
att gnugga sina geniknö-
lar. 
Lösningen på korsordet var 
”Födelsedagsfirande”.

Vinnare: Gun Stefansson, 
Mellerud, Margareta Bohlin, 
Mellerud och Li Jaanus, Dal-
skog. 

Alla vinster skickas till 
vinnarna med posten.



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 16 JANUARI 2019

model: 6804

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 10 januari - 10 februari 2019
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Gäller endast bågar som finns i vårt lager i butiken

Rea 40% 
på alla bågar

     

Följ oss på
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Varmt tack
 för allt deltagande 
vid vår kära mor

Karin Anderssons
bortgång och begravning

Kent och Lisbeth
med familjer

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

SORGTACK

PREDIKOTURER

All ev. uppvaktning
undanbedes. Bortrest.

Erland Löf

UPPVAKTNING

Uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des. 

Gunvor Strömberg

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Sven Vahlne, Gunnarp. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Air” av J. S. Bach. Akten 
förrättades av Daniel Westin 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 297 och 249. Man 
fick även lyssna på Tove 
Vahlne som sjöng ”O come 
all ye faithful” av J. F. Wade 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Himlen är oskyl-

digt blå” av T. Gärdestad. Vid 
kistan togs avskedet av släkt 
och vänner. Till minnet av 
Sven var koret vackert deko-
rerat med blommor. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Bolstad kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Carin Larsson, Nygården. 
Som inledning på akten spe-
lade kantor Maria Andersson 
”Ave Maria” av J. S. Bach/C. 

Gounod. Solist Ulf Esborn 
sjöng till eget pianoackom-
panjemang ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson. Man sjöng tillsam-
mans psalmerna 249, 190 och 
248. Solisten sjöng ”O helga 
natt” av A. Adam. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Air” av J S Bach. Urnan 
gravsattes och avsked togs av 
släkt och vänner.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 12 Equme-
niska böneveckan: Bön i 
Kyrkans Hus. 19 Bibelklass 
i Smyrnakyrkan. Torsd 17 
Språkcafé. 19 Bön i Mis-
sionskyrkan. Fred 19 Gudstj. 
i Mejeriet. Lörd 18 Gudstj. 
i Smyrnakyrkan. Sönd 11 
Gudstj. i Missionskyrkan. 

18 Gudstj. i Kyrkans Hus. 
Tisd 9.30 Bönedag för Dals-
land.
Equmeniakyrkan: Onsd 
12 Bön i Kyrkans Hus. Torsd 
19 Bön i Equmeniakyrkan. 
Fred 19 Gudstj. i Mejeriet. 
Samuel Lundgren m.fl. Lörd 
18 Gudstj. i Smyrna. Tom-
my Pettersson m.fl. Sönd 11 
Gudstj. i Equmeniakyrkan. 
Kyrkoledare Lasse Svens-
son m.fl. 18 Avslutnings-
gudstj. i Kyrkans Hus. Eva 
Marklund m.fl. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Daniel Linquist. Ssk. Kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Samtal om ”Trons 
grund”. Fred 15 Gemen-
skapsträff Servicehuset. 
Sigward K. kåserar. Kaffe 
m dopp. Andakt. Lörd 18 
Festkväll med program och 
andakt. Sönd 11 Gudstj. för 
alla åldrar. ”Himlakul” Sara 
L. Björn, Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i Brålanda 
fsh. Välkommen på enkel 
frukost med en stund av vil-
sam gemenskap och tid för 
bön och eftertanke. Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Thomas Holm-
ström. Ssk och kyrkkaffe.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. m nattv. i fsh. Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 
308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Samtal om tre bibeltexter. 
Sigward K. Sönd 18 Sön-
dagskväll i kyrkan. Sigward 
K. Servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Tisd 13.30 Gudstj. på Ring-
hem. Ralph Liljegren.

Vår älskade

Barbro

Johannesson Vase

* 24 juni 1948

har idag stilla insomnat.
I ljust och tacksamt

minne bevarad

Hällefors
9 januari 2019

TOMAS

Ann-Sofie och Marcus

Syskon med familjer
Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningen äger rum
fredag 25 januari kl.11

i Hällefors kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
på Hellefors Herrgård.

Anmälan om deltagande
till Kyrkans Begravnings-

byrå, tel. 0591-139 99
senast 22 januari.

Tänk gärna på
Cancerfonden
pg. 90 19 86-0

Veckans 
ros...

...till Er alla som gemensamt 
ordnat med allt för en fin ad-
vent, jul och nyår åt oss.

Äldreboendet på  
Karolinen, Dals Rostock

Allmogekor och oxar
Sedan 1976 arbetar de för 
att bevara lantraser av 
höns, anka, gås, gutefår 
och ko. I onsdags kväll 
berättade de för intres-
serade hos Bolstad Präst-
gårds Vänner.
Krister och Elisabeth Korte-
bäck, Rud, Brålanda, har vid 
sidan av läraryrket tagit hand 
om och bevarat gamla raser 
av djur som varit på väg att 
dö ut.

Lantraser har funnits i en 
miljö där de fötts upp för 
folks behov av föda och klä-
der. De har ofta egenskaper 
som passade för det självhus-
hållande jordbruket. För att 
bevara sina egenskaper får de 
inte korsas med djur utifrån. 
Fjällko och rödkulla var fram 

till 1992 de enda kända all-
mogekorna. 

Vänekon
– Då träffade vi på Tore Tors-
son i Väne-Ryr som hade en 
oförädlad sluten besättning 
av 20 allmogekor som hållits 
i släkten i drygt hundra år och 
med obetydlig inblandning 
av andra raser. På många år 
hade de inte mjölkats utan 
hållits som betesdjur och di-
kor utan någon föräd-
lingsavel. Tore levde med 
sina kor som var mycket 
kärvänliga. Det blev start-
skottet till att försöka rädda 
kvar denna lilla rest av den 
behornade allmogekon. Ra-
sen fick namnet Vänekon 
efter socknen Väne Ryr. 

Bild på en Väneko-tjur tillsammans med Tore Torsson

Elisabeth och Krister Kortebäck med hornen efter den sista oxen på 
Rinhusta säteri, Eskilstuna. De var kvarlämnade i ett hus som deras son 
köpte.

Marcus har stans nöjdaste kunder

Nu kan mellerudsbördige Marcus Ljungdahl titulera sig ”Stockholms 
mest rekommenderade mäklare 2018”. Arkivbild.

28-årige Marcus Ljung-
dahl från Mellerud kan nu 
titulera sig ”Stockholms 
mest rekommenderade 
mäklare 2018”.
– När jag fick min registre-
ring 2016 så var detta det pris 
jag helst ville vinna. Genom 
att ha Stockholms nöjdaste 

kunder ger det mig ett kvitto 
på att jag inte bara säljer 
mycket bostäder utan även 
att jag genomför mina för-
säljningar med högsta möj-
liga kvalité, skriver Marcus 
på sociala medier och tilläg-
ger:.

– Jag trodde aldrig jag 

Väne betyder bete i fornnor-
diskan. Vi bildade föreningen 
Allmogekon, berättade Kris-
ter.

Krister berättade sedan hur 
arbetet med att bevara Bo-
huskullan, Ringmålakullan 
och Vänekon går till och att 
raserna ökat i antal.

Oxar
Under 4 000 år har det körts 
med oxar, ända fram till 
1850, sedan med häst och 
sedan 100 år körs det mesta-
dels traktor i jordbruket. 

– Det är inte helt enkelt att 
köra in och köra oxar. Man 
styr dem ofta genom att ha 
tömmarna rullade runt öro-

nen. Även kor användes 
ibland då de var lättare, men 
de fick inte köras så hårt att 
mjölkavkastning minskade, 
sade Krister. 

Några i publiken hade kört 
med oxar och man utbytte 
erfarenheter.

Krister Kortebäck berät-
tade också om dalbohunden 
som var en stor hund till 
skydd mot björn och varg för 
boskapen under 1700- och 
1800-talet.

Vid borden avnjöts hemba-
kat fika och man diskuterade 
flitigt det som föredragits.

Marianne Karlsson

skulle vinna priset 2018 då 
jag var borta från marknaden 
i tre månader, men skam den 
som ger sig.

Marcus blev alltså klar 
fastighetsmäklare 2016. Ef-
ter två år som anställd  på en 
mäklarbyrå i Stockholm tog 
han steget 2018 och upp-

fyllde sin dröm och startade 
egen mäklarbyrå tillsam-
mans med två av Stockholms 
bästa mäklare. Karriären går 
spikrakt uppåt och han har 
tilldelats flera fina utmärkel-
ser genom åren.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Ett Mellerud med rätt politisk riktning
Vi som är socialdemokrater i 
Mellerud läste lite förundrat 
om ”En budget för en ny rikt-
ning för Sverige” i Melleruds 
Nyheter. Insändaren handla-
de om hur förträfflig statens 
budget för 2019 skulle vara 
för Sverige. Den budget som 
moderater och kristdemo-
krater röstat igenom i Riks-
dagen med stöd av Sveri-
gedemokraterna. 

I media kom budgeten att 
kallas för ”servettskiss” och 
i skrivelser från bekymrade 
småföretag i Svenskt Nä-
ringsliv dömdes den ut. Våra 
S-riksdagsledamöter reage-
rar och vi menar att statens 
budget 2019 är tveksam på 
flera punkter för de flesta av 
oss som lever våra liv och 
kämpar på i Melleruds kom-
mun. 

Melleruds kommun tar 
årligen emot hundratals mil-
joner i stöd från den statliga 
budgeten, utjämningsbidrag 
och riktade bidrag till skola, 
äldreomsorg, socialtjänst, 
miljöarbete, småföretagare, 
arbetsmarknadsstöd med 
mera. ”Servettbudgeten” har 
en huvudinriktning på att 
minska skatter och effekten 
av detta blir mindre pengar 
till Melleruds kommuns bud-
get.

När det gäller kommunens 
ekonomi under 2014-2018 
har den utvecklats mycket 
väl och det beror bland annat 
på kraftigt ökade bidrag från 
statens budget direkt till Mel-
leruds kommun. Nu skryter 
Jensen och Mossberg över att 
M-KD budgeten innehåller 
en ökning av stödet till kom-
muner och landsting med 

fem miljarder. Färska siffror 
visar att staten 2018 gjorde 
ett överskott på 80 miljarder 
kronor! Under den röd-gröna 
regeringen ökade de statliga 
bidragen betydligt mer än 
fem miljarder per år. Det 
innebär med denna budget att 
kommunen troligen behöver 
genomföra ett sparprogram 
för första gången på flera år. 
Vad det innebär vet alla som 
bodde i Mellerud i början av 
2000-talet.  

Vi socialdemokrater har 
väldigt svårt att förstå hur 
gruppledarna för M och KD 
i Mellerud med rent samvete 
kan påstå att Er budget för 
staten är något som gynnar 
alla invånare i Melleruds 
kommun.

Ni har dessutom antytt att 
ni vill öka skatten för de som 
är sjuka på längre sikt. Det 
känns inte heller som att ni är 
för att ge de som faktiskt inte 
kan arbeta ett hyggligt liv. 
Det ser ut som om ni vill att 
de som är sjuka också ska 
drabbas ekonomiskt. 

Hur kan ni på fullt allvar 
påstå att det ska gå att leva på 
sin lön, när ni vill lagstifta om 
att det ska vara lägre löner 
och sämre anställningsvill-
kor för det ni brukar kalla för 
”enkla jobb”? 

Dessutom har ni stöd av 
SD i riksdagen för denna 
budget som på fullt allvar 
hävdar att de som arbetar i 
skattefinansierade RUT/
ROT-arbeten minsann har 
”riktiga jobb” medan de ex-
tratjänster som vi inrättat i 
kommunen under förra man-
datperioden ska vara så kall-
lade ”hitte på jobb”!

Vi socialdemokrater häv-
dar bestämt att alla arbeten 
med avtalsenlig lön är riktiga 
och går att leva på. Det spelar 
ingen roll om man arbetar 
som snickare, lokalvårdare, 
undersköterska eller på en 
extratjänst, alla jobb i Mel-
leruds kommun är på riktigt.

I den budget ni hyllar ska 
alla extratjänster inom Mel-
leruds kommun tas bort. 
Varför då?

Ni menar med stolthet att 
samhällskontraktet ska åter-
upprättas med hjälp av fler 
poliser i Mellerud. Vi social-
demokrater menar att natur-
ligtvis skall vi ha fler poliser 
– men det räcker inte för de 
som har en sämre position i 
samhället. De får det inte 
bättre av en sådan åtgärd. 

Vi socialdemokrater har en 
mycket bredare syn och me-
nar att utbildning och stora 
sociala satsningar för att få 
alla människor i egen försörj-
ning är viktiga. Det är effek-
tivare för att få ett tryggt 
Mellerud. 

Under perioden 2014-
2018 genomförde vi tillsam-
mans med Centerpartiet en 
kraftig utbyggnad av skolor 
i Mellerud när befolkningen 
ökade. Vi bemannade, effek-
tiviserade och fördubblade 
vuxenutbildningen inom 
kommunen som nästan inte 
fanns tidigare.

 För att kunna studera som 
vuxen är studiestödet en vik-
tig del för att klara försörj-
ningen. Den budget 2019 
som ni hyllar föreslår att hela 
det nya studiestartstödet för 
vuxna tas bort. Ni hävdar på 
fullt allvar att den som är runt 

25-40 och studerar ska göra 
det på samma ekonomiska 
villkor som ungdomar. Er 
budget innebär att många av 
de som vuxenstuderar i Mel-
lerud kan komma att gå 
miste om den särskilda er-
sättningen och tvingas att 
avbryta sina studier.

Dessutom sparar er budget 
bort en del av de miljösats-
ningar som går direkt in i 
olika projekt som pågår. Vi 
vill vara i fronten när det gäl-
ler miljöomställning, inte 
bara med solceller och ladd-
stolpar. 

Vi socialdemokrater note-
rar att vårt nyvalda kommu-
nalråd, Morgan Andersson 
vill att alla i kommunen ska 
få komma till tals. Det känns 
bra i tider när det finns krafter 
som inte vill värna vår demo-
krati och fria press. Dessa 
krafter vill ofta ta saker i egna 
händer och inte blanda in vårt 
gemensamma ansvar inom 
kommunen.

Vi socialdemokrater tän-
ker ta fasta på Morgans för-
hoppningar och driva en ak-
tiv oppositionspolitik i 
kommunens fullmäktige, 
nämnder och styrelser. Vi vill 
ha en bra dialog med de 26 
procent av väljarna som rös-
tade på oss. Vi kommer även 
att vara aktiva för att nå fler 
väljare, sympatisörer och 
medlemmar och ta fram den 
politik som kommer att 
kunna få Mellerud i rätt po-
litisk riktning igen.

Socialdemokraterna  
i Mellerud

Michael Melby
Thomas Hagman

Marianne Sand Wallin

Nya majoritetens svar till K-A Nordström
Karl-Axel Nordström fram-
för i en insändare i Melleruds 
Nyheter den 9 januari kritik 
mot att 16 av kommunfull-
mäktiges 31 ledamöter valde 
att inte godkänna valbered-
ningens förslag, att utse före 
detta kommunalrådet Tom-
my W Johansson till ledamot 
i kommunens revision.

Låt oss börja med att säga 
att det är ovanligt och inte hör 
till kutym att en majoritet har 
synpunkter kring vilka före-
trädare som en opposition 
önskar nominera. I detta läge 
fanns det dock skäl till att 
göra så.

Vi anser att det är direkt 
olämpligt att ett avgående 
kommunalråd går direkt från 
att vara kommunstyrelsens 
ordförande till att bli ledamot 
i revisionen. Flera av de be-
slut som personen har arbetat 
fram som kommunalråd, inte 
minst vad det gäller avtal 
mellan kommunen och andra 
aktörer, fortsätter att gälla 
också efter det att kommu-
nalrådet har avgått. Detta 
innebär att den som ”kliver 
över” direkt blir satt att gran-
ska sina egna göromål. Detta 
är inte kommunalrättsligt 
förbjudet, men högst olämp-

ligt! Därför behövs en man-
datperiods karens innan ett 
före detta kommunalråd ska 
kunna vara valbar till revisio-
nen.

Det är dock inte bara de sex 
partierna i den nya majorite-
ten som drar denna slutsats. 
Vår inställning delas också 
av representanter från exter-
na revisionsbyråer som PwC 
vilket den avgående kom-
munrevisionen har informe-
rat valberedningen om. 

Detta stärker oss ytterli-
gare i vår uppfattning om 
olämpligheten för ett avgå-
ende kommunalråd att ingå i 

kommande mandatperiods 
revision.

Vi vill att såväl Melleruds 
invånare som kommunfull-
mäktige ska kunna känna sig 
trygga i att revisionen står 
neutral och fri från dagspoli-
tiken när de gör sin revision.

Morgan E Andersson (C)
Ludwig Mossberg (M)
Jörgen Eriksson (KiM)

Daniel Jensen (KD) 
Tony Johansson (MP)

Anette Levin (L)

Lagom när julfriden började 
sänka sig över Dalsland fick 
jag och avgående kommu-
nalrådet en julhälsning, via 
insändare i Melleruds Nyhe-
ter, från en som heter Sture 
Bäckström. Denne man som 
även är ordförande i fören-
ingen järnvägshistoria i 
Dalsland, som jag och några 
vänner startade i början på 
2000-talet, var mycket upp-
bragd. 

Anledningen var att jag var 
ökänd och hade på Facebook 
förklarat att jag nu lämnar 
DVVJ på grund av Sveri-
gedemokraterna i Bengtsfors 
kommer att ingå i styrelsen. 
Det första ankommer inte på 
mig att bedöma men det an-
dra står jag för, den rätten 
förbehåller jag mig.

Med iver försvarar Sture 
Bäckström Sverigedemo-
kraterna och anklagar mig 
för att inte veta vad fascis-
men är samt att jag inte 
skulle få lämna DVVJ:s sty-
relse utan handgripligen 
kastas ut därifrån. Nu är det 
så att jag växte upp under den 
tid när svart- och brunskjor-
torna förmörkade Europa, 
det var innan Sture Bäck-
ström var född.

Och mycket kan man säga 
om dem som inte får plats 
här, men ett är oomtvistligt 
och det var och är deras för-
akt för demokrati och deras 
förkärlek för våld. 

Jag tror inte Sture Bäck-
ström ingår i Sverigedemo-
kraternas led utan av nomi-
neringar att döma så tillhör 
han KiM-partiet som genom 
insändaren bekräftar att de 
tillhör SD:s sfär. 

Förslaget att med våld för-
passa mig från styrelsen är 
betecknande för fascismen. 
Under mina mer än 60 år i 
kommunalpolitik har jag 
som socialdemokrat umgåtts 
med andra partier. Vi har 
ibland haft olika uppfatt-
ningar i vår syn på samhället, 
det är naturligt i en demo-
krati, men vi hade samtidigt 
respekt för varandras legiti-
mitet.  

När nu borgliga partier 
sviktar inför Sverigedemo-
kraterna så kan samma svek 
upprepas som Italien 1922 
och Tyskland 1933. 

Jag begär inte att Sture 
Bäckström ska förstå det, 
men som ordförande för en 
fin ideell förening bör han 
vara försiktig med att an-
vända den som politisk platt-
form.  

Till slut vill jag i all vänlig-
het göra klart för honom att 
han avgör inte om vi kommer 
att ha kommunala förtroen-
deuppdrag i framtiden. Än så 
länge har vi demokratiska 
regler i vårt fina Sverige.

Karl-Axel Nordström

Svar till Sture 
Bäckström

Tack för din objektiva och 
klarsynta artikel. När jag fick 
höra nyheten om att du hade 
avgått utan att med ett ord 
förklara vad som hade eller 
inte hänt blev jag besviken på 
dig. Varför stannade du inte 
och kämpade? Du skulle 
garanterat ha vunnit!

Den politikern som citat 
”inte kunde tiga längre” 
tycker jag är en riktig feg 
stackare. Helt plötslig och 
efter många år kunde han inte 
längre tiga Hade en normal 
funtad människa, politiker 
eller inte, hört dig säga 
det han påstår att du har sagt, 
ja då skulle väl den personen 

ha reagerat och sagt till dig, 
”va tusan säger du människa. 
Skärp dig”! Men inte han 
inte. Han teg och ”led” i 
många år tills han inte läng-
re  kunde tiga, stackarn! 
Sånt  hyckleri och rent ut sagt 
rävspel ger jag inte mycket 
för.

Och nu har du också flyttat. 
Varför stannade du inte kvar 
och kämpade om du var 
oskyldig, det skulle jag har 
gjort. 

Jag önskar dig välkommen 
tillbaka, både till Vänersborg 
och till politiken. 

L Lindholm, Brålanda

Svar till Marie Dahlin

Välkommen till debatt och 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.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Travbanan i Åmål inleder samarbete med stadshotellet
Åmålstravet och Stadsho-
tellet i Åmål har tecknat 
avtal om drift av travres-
taurang inklusive all för-
säljning av mat och dryck 
på travbanan. 

Åmålstravet har tio tävlings-
dagar från maj till september 

plus ytterligare ett antal eve-
nemang där Stadshotellet nu 
övertar restaurangansvaret. 
Årligen samlar travbanan 
mellan 15 – 20 000 besökare 
och hög kvalité på mat och 
dryck är av största vikt. 

Lasse och Elisabeth Orava 
som sedan våren 2018 driver 

Stadshotellet har på kort tid 
gjort kraftiga avtryck i Åmåls 
restaurangliv. Bland annat 
har de erhållit utmärkelsen 
Årets Uppstickare i Dalsland 
av Dalslands Turist AB för 
sitt mycket positiva arbete 
med Stadshotellet. Bägge 
parter ser stora möjligheter 

att utveckla restaurangverk-
samheten på travbanan helt 
enligt Åmålstravets ambi-
tion att vara Sveriges trevli-
gaste travbana.

– Vi är så glada att Elisa-
beth och Lasse tar hand om 
all mat och dryck på travba-
nan och det blir verkligen 

spännande att få jobba ihop 
för en ännu bättre upplevelse 
på Åmålstravet, säger trav-
banechef Iia Abenius.

– Med det fantastiska mot-
tagande vi fått i Åmål så 
kunde vi inte annat än att 
tacka ja till denna möjlighet 
och ser fram emot att tillsam-

mans med Åmålstravet er-
bjuda travbesökaren en res-
taurangupplevelse över 
förväntan, menar Elisabeth 
och Lasse Orava.
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Välkommen till  
Vuxenutbildningen Mellerud 2019

Du vet väl om att...
• Vi erbjuder Studie och yrkesvägledning även 

kvällstid tisdagar mellan kl 17 – 20

• SFI - Utbildning i svenska för invandrare erbjuds 
kvällstid för dig som arbetar dagtid  
tisdagar  kl. 17 - 20

• Studiecenter 

  – erbjuder pedagogiskt stöd av en lärare i  
    dina studier

  – ger möjlighet att ingå i en samtalsgrupp

     om du har annat modersmål än svenska

  – nyhet!! – stöd i ditt skrivande

  – tillgång till speciallärare (efter ö k)

  – öppettider tisdag kväll, torsdagar dagtid

• Matematik , svenska som andraspråk och  
engelska på grundläggande nivå erbjuds på  
plats på VUX.

Vid frågor - kontakta gärna:
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman E-post: 

susanne.dahlman@mellerud.se

  

Välkommen på besöksdag 
på Nuntorpsgymnasiet

Lördag 19 januari kl 10.00
Göran Holmberg 070-981 29 38

www.nuntorpsgymnasiet.se

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 17/1 kl. 18.00

Vi behöver hjälp med fler vuxna under våren.
För mer info gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

Etiska frågor lockar Natalie 
till studier och ut i världen

Efter samhällsprogrammet på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud har 
26-åriga Natalie Bäckström besökt flera kontinenter och pluggar idag 
på Irland. Melleruds Nyheter träffade henne innan jul när hon besökte 
Mellerud.

26-åriga Natalie Bäck-
ström bor i staden Cork 
på Irland och pluggar på 
universitetet där. Sedan 
hon gick ut samhällspro-

grammet på Dahlstiern-
ska gymnasiet i Mellerud 
har hon vistats på flera 
kontinenter.  
– Efter studenten åkte jag till 

Bild från Dublin med Irlands president Michael D. Higgins på Docha’s 
(The Irish Association of Non-Governmental Development Organisa-
tions) toppmöte år 2016, om de Globala Målen för Hållbar Utveckling, 
Natalie var volontär. Foto: Privat.

University College Cork när det 
hölls en demonstration som elev-
er ordnade år 2016, mot abortför-
budet som finns i grundlagen på 
Irland. Foto: Privat.

Minnesota i USA som  au 
pair. I ett år bodde jag i en 
familj och passade tre barn 
och trivdes jättebra, allt 
fungerade perfekt, berättar 
Natalie och hon rekommen-
derar den som funderar på att 
jobba som au pair att göra det 
genom en bra organisation.

Tillbaka i Mellerud arbe-
tade hon som vikarie på 
Nordalsskolan, mest i en 
femårsgrupp, innan det var 
dags för nästa au pair-jobb, 
denna gång på Irland i en li-
ten by på landsbygden som 
heter Crookhaven, i West 
Cork. Här passade Natalie en 
liten bebis, men hann även 
med att jobba på den lokala 
puben.

– På Irland finns pubar 
överallt, Crookhaven har 40 
invånare och det finns fyra 
pubar.

Flytt och universitet
Efter ännu en jobbperiod på 
Nordalsskolan bestämde sig 
Natalie för att flytta till Irland 
och Cork. Hon fick jobb på 
en fransk restaurang och 
skrev in sig på universitetet 
hösten 2015.

– Kursen heter Internatio-
nal Development and food 
policy, alltså internationell 
utveckling och livsmedels-
politik. Det är en bred fyra-
årig utbildning som leder till 
en kandidatexamen. Jag 

Studier & Utbildning

valde den för att jag är intres-
serad av kvinnors och barns 
rättigheter i världen, säger 
Natalie.

Hållbart jordbruk, juridik 
och mänskliga rättigheter, 
statistik, migration och flyk-
tingpolitik, FN och Världs-
banken är exempel på vad 
utbildningen kan handla om. 
Praktik ingår också och Na-
talie har tillbringat 4,5 måna-
der i Nepal där hon arbetade 
på kontoret hos The Um-
brella Foundation, en organi-
sation som jobbar med barn-
hemsbarn.

Utsatta barn
– Nepal är ett land utsatt för 
inbördeskrig, fattigdom och 
naturkatastrofer, senast var 
det jordbävning. Det har vi-
sat sig att 80 procent av bar-
nen på barnhemmen där inte 
är föräldralösa. De har tagits 
från sina föräldrar för att 
användas, till exempel i traf-
ficking, eller för att möta 
volontärismens behov, berät-
tar Natalie. 

Hon tillägger att The Um-
brella Foundation har inte-
grerat alla tillbaka till sina 
familjer eller släktingar, 
förutom fem barn som inte 
kunde integreras tillbaka till 
sina familjer på grund av 

olika anledningar, såsom 
ostabila familjeförhållanden 
eller att de bodde där det inte 
fanns skolor. 

– Organisationens jobb är 
nu att stötta alla dessa famil-
jer och att motverka traffick-
ing av barn till barnhem och 
barnhems volontärarbete. De 
flesta volontärer vill ju göra 
gott, men volontärism har 
blivit ett problem. Det finns 
de som har andra avsikter än 
att hjälpa och göra gott. Vill 
man volontärarbeta är det 
jätteviktigt att kolla upp 
VEM det gynnar, säger Na-
talie.

Etiskt utvecklingsarbete
Natalie är klar med sin ut-
bildning i maj och planerar 
då att komma hem till Mel-
lerud ett tag.

– Sedan vill jag jobba ut-
omlands, kanske blir det 
Nepal igen. Jag har blivit mer 
och mer intresserad av etiskt 
utvecklingsarbete, säger 
hon.

Över jul och nyårshelgen 
var Natalie på besök hemma 
i Mellerud. Nu är hon tillbaka 
i Cork.

– Jag hyr ett rum hos en 
familj. Det är ett hus fullt av 
tjejer, 15 minuter till fots från 
University College Cork. 
Cork är mysigt och litet, sta-
den har cirka 120 000 invå-
nare, med förorter är det nog 
cirka 220 000. På fritiden 
jobbar jag i ett café och så 
klättrar jag en del, säger Na-
talie Bäckström.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Personalen i the Umbrella Foundation i Nepal. Natalies sista dag på 
kontoret så hon fick ”tika” (det röda pulvret) som används när man vill 
välkomna eller fira någon, bland annat vid avsked, och den vita scarfen 
kallas Kata scarf som ska ge en lycka på till exempel en resa. Foto: Privat.
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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

- din lokala arrangör 
av kurser och kultur

010 - 33 00 900      www.sv.se/vast

Från gymnasiet till anställning
På Dahlstiernska gymna-
siet i Mellerud kan man 
läsa alla yrkesprogram 
som lärlingsvariant. – Det 
passade oss bra, tycker 
tredjeårseleverna Vikto-
ria Petterson och Johan 
Nordgren.
En lärlingsutbildning inne-
bär att man får träna i ett yrke 
praktiskt ute på arbetsplatser 
och parallellt läsa teoretiska 
ämnen på skolan.

De teoretiska ämnena kan 
man läsa i sin egen takt och 

det är möjligt att läsa hela 
högskolebehörigheten inom 
programmets ram. Målet 
med utbildningen är att göra 
eleven anställningsbar direkt 
efter gymnasiet.

Industri med möjligheter
Johan Nordgren och Viktoria 
Pettersson är två elever som 
valt denna väg och som i vår 
går ut gymnasiet efter tre år. 
Jobben väntar på dem.

Johan har gått det industri-
tekniska programmet. Han 

Viktoria Pettersson går lärlingsutbildning inom vård- och omsorg. Här  
med sin handledare Florence Jonasson, boendestödjare inom social-
psykiatrin.

Johan Nordgren valde industriprogrammets lärlingsvariant. Här utanför 
Beamon där han idag har sin lärlingsplats.

började i augusti 2016 och 
startade med en kurs i svets-
teknik och sedan en till CNC 
operatör. För att utbildningen 
ska bli komplett köper gym-
nasiet in externa kurser.

– Jag har även fått en truck-
kurs, säger Johan.

Praktiken har han haft på 
JOAB i Dals Rostock och på 
Beamon i Mellerud som är 
hans nuvarande lärlings-
plats. Mycket av jobbet där 
är som CNC-operatör, det 
vill säga att använda en da-
torstyrd maskin för att till-
verka detaljer i metall.

– CNC är kul. Hos JOAB 
fick jag även jobba med 
CAD, jag satte ihop en last-
växlare, det var väldigt ro-
ligt, och CAD är något jag 
också skulle vilja lära mig 
mer om, säger Johan.

Att han valde industripro-
grammet förklarar han med 
att industrin är så stor och det 
finns mycket att lära. Dess-
utom är det stor efterfrågan 
på arbetskraft. Johan har re-
dan sommarjobbat på Be-
amon och jobbar extra på 
Emballator.

Bredden i yrket ska intressera
Axima i Erikstad och 
Brandt Bil i Mellerud gör 
gemensam sak och har 
öppet hus på eftermidda-
gen den 23 januari på sina 
anläggningar. Syftet är att 
få unga intresserade av att 
utbilda sig till mekaniker.
– Det är brist på mekaniker i 
hela näringskedjan, konsta-
terar Morgan Broberg, delä-
gare och platschef på Axima 
i Erikstad.

Både Axima och Brandt 
Bil har ett samarbete med 
MTU, (Motorbranschens 
Tekniska Utbildning) i Vä-
nersborg, ett samarbete där 
båda företagen tar emot prak-
tikanter från utbildningen.

– Många förstår inte hur 
stort jobbet faktiskt är. Det är 
mer administrativt än tidi-
gare, man ska bemöta kunder 
och det krävs datorvana, sä-
ger Jörgen Gustafsson, verk-
stadschef på Brandt Bil i 
Mellerud.

– Förr lagade man bilar och 

traktorer med skiftnyckel, nu 
med mjukvara, det handlar 
om sensorer, givare och an-
nat. Det kommer att behövas 
5 000 till 6 000 mekaniker 
inom en treårsperiod, säger 
Morgan Broberg. 

– Den som går färdigt sin 
utbildning och är intresserad 
får jobb direkt, tillägger Jör-
gen Gustafsson.

Utbildning viktigt
Brandtkoncernens utbild-
ningsansvarige Lars Ander-
sén pekar på att antalet 
elektrifierade fordon och 
hybrider ökar snabbt. 

– Om fem år kommer vi att 
se resultatet av det. För att bli 
elbilsreparatör krävs en pro-
duktutbildning. Vi behöver 
elever som är motiverade, 
man måste brinna för yrket, 
att göra fel med el är väldigt 
farligt. Man måste vara utbil-
dad. Om vi inte tar höjd för 
det idag och pratar med de 
som går i åttan och nian blir 

det problem, säger Andersén.
Han betonar att bilen fort-

farande är en plåtlåda på fyra 
hjul. Basen är inte borta , men 
arbetet är mer komplicerat.

– Bredden i tekniken ska 
intressera. Jag besöker sko-
lor och pratar med elever. Det 
intressanta för dem är hur det 
kommer att bli. Vi genomgår 
en omställningsfas i samhäl-
let.

Öppet hus
Den 23 januari har både 
Brandt Bil och Axima öppet 
hus för att öppna ungas ögon 
för mekanikeryrkets alla 
möjligheter.

– Vi hoppas att de kommer 
tillsammans med sina föräld-
rar och särskilt med sådana 
som avråder dem från yrket i 
tron att det är ett skitigt jobb 
på kalla verkstadsgolv, säger 
Morgan Broberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jörgen Gustafsson, Brandt Bil, Lars Andersén, utbildningsansvarig Brandtkoncernen, Morgan Broberg, plats-
chef på Axima och Anders Sundin, verkstadschef hos Axima i Erikstad. 

– Jag har fått flera extra-
jobb under tiden jag gått ut-
bildningen, sköter man sin 
lärlingsplats får man jobb, 
säger han.

Bredd inom vården
Viktoria Pettersson valde 
vård- och omsorgsprogram-
mets lärlingsvariant.

– Jag tycker att man lär sig 
mycket mer genom att göra 
saker, säger hon.

Viktoria har praktiserat i 
hemvården, på demensbo-
ende, inom LSS och inom 
socialpsykiatrin där hon just 
nu har sin lärlingsplats.

Dessutom har studiebesök 
gjorts bland annat i den pal-
liativa vården och på de-
mensboenden i andra kom-
muner.

– Jag fick jobb på Kroppe-
fjälls demensboende redan 
första sommaren jag gick 
utbildningen och har sedan 
sommarjobbat där, berättar 
Viktoria.

Att jobba inom demens-
vården är något hon har lust 
att fortsätta med och hon har 
sökt en tjänst på Kroppefjäll 
som blir ledig i vår.

– Jag har trivts väldigt bra 
här inom socialpsykiatrin 
också, det är ett omväxlande 
jobb,  säger Viktoria.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

gymnasiet

dahlstiernska dahlstiernska.se

SÖK VÅRA PROGRAM

BARN- OCH FRITID

 VVS- OCH FASTIGHET

BARN- och FRITID BYGG- och ANLÄGGNING

EL- och ENERGI FORDON- och TRANSPORT

HANDEL INDUSTRI 

NATURBRUK VÅRD- och OMSORG

ESTETISKA - Musik

PROGRAM SOM LÄRLING:

Kontakta oss för information och besök tel. 0530-182 60, 182 57
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Brålanda • Frändefors

Boksläpp under temadagen

Författaren Ywonne Jansson tillsammans med Faraah Muhammud, vars flykt hon skrivit en bok om, samt 
förläggaren Sven Selstam.

I lördags arrangerades 
årets första temadag i 
Brålanda. Temat var för-
fattare och flera fanns på 
plats med anknytning till 
både Brålanda och Dals-
land. En av dem passade 
på att göra debut som för-
fattare, så i Gallerian var 
det också boksläpp.
Ywonne Jansson från Färge-
landa släppte i lördags sin 
bok ”Jag ville bara leva” som 
handlar om en mycket ung 
pojkes flykt från Etiopien till 
tryggheten i Sverige, en flykt 
som tog flera år. Ywonne 
berättar;

– Jag arbetar på Dalslands 
Folkhögskola och det var så 
jag träffade Faraah, som bör-
jade på skolan för två år se-
dan, han ville berätta sin 
historia för mig. Under våra 
samtal antecknade jag det 
han berättade, för att vid 
nästa tillfälle läsa upp det och 
förvissa mig om att jag upp-
fattat allt rätt. När vi väl hade 
hittat den här arbetsmetoden 
säger Faraah; Wow, du är ju 
en författare, du hittar de 
rätta orden. Så idén till boken 
är egentligen Faraahs, han 
tyckte vi skulle göra en bok 
av våra samtal. Jag var till en 
början lite tveksam, jag ville 
att han skulle tänka igenom 
det hela ordentligt och på vad 

det kan innebära att öppna 
upp sig så här.

Faraahs berättelse
– Det har varit en lång pro-
cess, själva berättandet tog 
ett år, sedan följde ett halvårs 
bearbetning. Det är svårt att 
sätta ord på känslor, de allra 
känsligaste detaljerna har vi 
måst utelämna, men vi har 
ändå försökt få med vissa 
delar för att läsaren ska för-
stå. Skrivandet har varit en 
sak, känslorna efteråt en an-
nan. Ja, och här står vi nu, det 
känns lite overkligt, fortsät-
ter Ywonne om hur det varit 
att skriva boken.

Faraah Muhammud är idag 
21 år gammal. När han en-
dast var tolv startade han sin 
flykt från sitt forna hemland. 
Han minns sin mors ord ”Fa-
raah du får inte komma till-
baka. Då kommer du an-
tingen att dö eller så kommer 
du att få lära dig döda andra 
människor”

– Detta var mina alternativ 
eller att fly. Att nu läsa boken 
är för mig som att se på film. 
Det är fantastiskt, det finns 
inte ord att beskriva käns-
lorna, det kommer hela tiden 
upp minnen, det är som om 
Ywonne varit där med mig, 
säger Faraah som själv nu 
utbildar sig till integrations-

pedagog, för att kunna hjälpa 
andra. Han uppskattar trygg-
heten, demokratin och frihe-
ten i Sverige.

Både Gallerian och  
gamla Commerzhuset
De som besökte författarda-
gen hade att bege sig till både 
Gallerian och gamla Com-
merzhuset, som välvilligt 
öppnades upp efter en vat-
tenskada i biblioteket. Här 
fick man tillfälle att prata 
böcker, författarskap med 
mera. 

Totalt fanns tiotalet utstäl-
lare/författare på plats. Några 
av dem var Per-Olof Ekström 
(1923 -1981) som fanns med 
genom svärsonen Roy An-
dersson. Han ville framför 
allt informera om det arkiv 
som finns om författaren i 
Gestad bygdegård. Gull-
May Lindström berättade 
gärna om sina böcker och hur 
de kommit till. Hon kunde 
också visa att hon genom sin 
släktforskning upptäckt att 
hon är släkt med Greta Gar-
bo. 

Alla författarna berättade 
gärna om hur de skriver och 
tankarna bakom deras verk. 
Gunnel Emia Eriksdotter 
Solgärde har många strängar 
på sin lyra. Förutom skrivan-
det så sysslar hon även med 

Roy Andersson, John Cardesjö, Eva Sarge och Gull-Maj Isaksson var några av de som deltog under temadagen 
i Brålanda.

Gunnel Emia Eriksdotter Solgärde är inte bara författare. Hon både 
målar, gör musik och sjunger dessutom.

Sätter fokus på läsning
I maj är det åter dags för 
ett skol-och kulturrally 
i Mellerud. Vartannat år 
händer det och i år sätts 
fokus på barns- ungas och 
vuxnas läsning. 
Erika Ribacke Sandberg är 
skol- och barnbibliotekarie i 
Mellerud. Tillsammans med 
Clas-Göran Jansson, rektor 
på Kulturskolan och Camilla 
Berglöv Hermansson, rektor 
på Nordalsskolan sitter hon 
med i idégruppen som ska 
stötta läsfrämjande verksam-
het i skolorna, inför en pre-
sentation av dessa under 
kulturrallyt.

– Det är viktigt att få upp 
sitt ordförråd redan som ung. 
En vuxen människa har ett 
ordförråd på 50 000 ord, 
många unga idag har ett ord-
förråd på cirka 15 000. Vi 
märker av ett stort behov av 
lättlästa böcker, sorgligt nog, 
säger Erika.

Biblioteken i Dalsland har 
fått statliga pengar för att 
främja läsning och utbilda i 
digital kompetens. 

– Det finns bland annat  
planer på en läsbuss som 
besöker skolorna, avslöjar 
Erika.

På hennes kontor på biblio-

teket i Mellerud står en 
mängd tygkassar i glada 
färger. De innehåller böcker 
som lånas ut till förskolor för 
att förenkla för och inspirera 
föräldrar att läsa för sina 
barn. Det är fyra böcker i 
varje påse och påsarna 
hänger på förskolan och är 
bara att ta med hem.

– Läsfrämjande verksam-
heter behövs. Vi ska bli 
bättre på att nå ut till alla, 
säger Erika.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Barn- och skolbibliotekarien Erika Ribacke Sandberg jobbar med läsfrämjande verksamheter för både barn 
och vuxna. Även kulturrallyt som genomförs i maj har läsning i fokus i år.

Lions, Brålanda: President 
Carl-Anders Magnberg häl-
sade medlemmarna välkom-
na till årets sista klubbmöte, 
som hölls i Frändefors IF:s 
lokal.

Det meddelades att Smyr-
na, Brålanda skänkt 3 500 
kronor till Lions insamling 
”Water means Life” i Soma-
lia och att Brålanda Bloms-
tergård skänkt 3 000 kronor 
till Barnavdelningen på 
NÄL, som insamlats i sam-
band med granhämtning på 
gården.

Därtill beslutade mötet om 
att skänka 15 000 kronor till 
Cancerfond Väst från intäk-
terna vid allsångskvällarna i 
augusti.

Det beslutades också om 
att hösten 2019 anordna en 
fest för bygdens pensionärer.

Medlemmarna informera-
des vidare om Lions stora 
”Kampanj 100” som riktar 
sig till att lindra svårigheter i 
samband med natur-och 
hungerkatastrofer i världen.

En avstämning gjordes 
också av julmarknaden som 

hölls i början av december. 
Den uppfattades som mycket 
lyckad och känslan var att 
den 7 000 personer stora 
publiken var nöjd.

Försäljning, underhåll-
ning, det stora tomtetåget 
och dansen runt granen fung-
erade alldeles utmärkt.

Mötet avslutades med en 
förträfflig julfest för 85 per-
soner, medlemmar och in-
bjudna. 

Dennis Carlsson,  
Lions, Brålanda

FÖRENINGSREFERAT

musik och sång samt att måla 
och har ateljé i Vänersborg.

– Vi är mycket nöjda med 
dagen, det har varit många 
besökare så här långt och 
flera av dem är nya besökare 
som hittat hit, vilket är väl-
digt roligt, säger Lisbeth Tell 
som höll i trådarna bakom 
arrangemanget av författar-
dagen för Gallerians del.   

 Ing-Marie Norrman
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Bra första tävling
HUNDSPORT 
6 januari 2019 anordnade 
Melleruds brukshundklubb 
årets första tävling. Grenen 
för dagen var rallylydnad och 
vi fick låna ridhuset på Mel-
leruds ridklubb. Domare var 
Diana Bergström.  

I nybörjarklassen hade vi 
ett hemmaekipage; Ove Gus-
tafsson med Smox Christina, 
2,5 år och är en irländsk ter-
rier. De hamnade på fjärde 
plats av 20 starter och fick sitt 

fjärde uppflyttningsresultat. 
Det krävs tre för att ta sig till 
nästa klass.

Ove vill ligga kvar i klas-
sen ett litet tag till för att 
skaffa sig tävlingserfarenhet 
och inte ta sig för snabbt upp 
i klasserna, på det sättet kan 
man fortsätta träna inför 
nästa klass i lugn och ro och 
lägga bra grunder för de nya 
momenten som kommer.   

Helén Torstensson, 
Melleruds Brukshundklubb

Fin andraplats
6 januari var Maria Schelin 
med sin sexåriga labra-
dor Lizze och tävlade på 
Agrias AFEC-final i HTM 
(Heelwork to music). 
De dansade sig till 26,65 
poäng och CERT, vilket 
slutade med en hedervärd 
andraplacering. 
AFEC har haft åtta kvaltäv-
lingar under 2018. Man 
måste ha kommit etta på nå-
gon av tävlingarna för att 
kvala in, sedan delas reserv-
platser ut till de som kommit 
tvåa. Det är prestigefullt 
inom sporten då det i prakti-
ken blir de åtta bästa i Sve-
rige som deltar. 

I HTM bygger man ett 
program som ska tolka en låt. 
Det ingår tio positioner som 
hunden måste hålla sig till i 
olika riktningar och tempo-
växlingar. Domarna kollar 
på hur väl hunden håller sig 
till de olika positionerna, hur 
snygga övergångar man har 
mellan positionerna, hur 
samarbetet mellan hund och 

Maria Schelins labrador Lizze tog 
en herdervärd andraplacering i 
finalen i HTM. Foto: privat.

FCM förlorade 
mot NOL

FUTSAL 
Futsal Club Mellerud spela-
de två seriematcher under 
den gångna helgen. I fredags 
reste man till Kungälv för att 
möta FC Komarken, en 
match Mellerud vann med 
6-4 efter bland annat två mål 
av Valon Gashi.

I söndags var det dags igen, 
då på hemmaplan i Rådahal-
len där Nol IK stod för mot-
ståndet. Det blev en betydligt 
tuffare match än den två da-
gar tidigare och motståndar-
na var de som höll i taktpin-
nen. Halvvägs in i den första 
halvleken ledde gästerna 
med 4-0, men Mellerud 
lyckades reducera till 1-4 

SLUTRESULTAT
FC Komarken – 

FC Mellerud
4-6 (2-2)

FC Mellerud – Nol IK
6-11 (1-4)

inför pausen.
Den andra halvleken inled-

des som den första, med 
gästerna som dominanta. Det 
var först mot slutet som Mel-
lerud kom igång, men trots 
fyra mål på två minuter vann 
Nol med 11-6.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Club Calcio till 
final i Deje

FUTSAL 
Mellerud Calcio Club reste 
till Forshaga norr om Karl-
stad i helgen och spelade där 
Dömle Herrgård Futsal Cup.

Mellerudslaget gjorde en 
fin resa genom turneringen 
och tog sig hela vägen till 
final. Man slutade tvåa i sin 
grupp, fyra poäng bakom 
Forshaga IF. Detta efter seger 
mot IFK Munkfors och seger 
på övertid mot Sommaro IF, 

vilket gav två poäng. Däref-
ter besegrade Melleruds CC 
Carlstad City FF och Nord-
värmlands FF på sin väg till 
finalen.

Väl där ställdes man mot 
Hertzöga BK som dock vann 
efter en spännande final. 
Mellerud gjorde en fin turne-
ring överlag och bäste mål-
skytt blev Ahmed Bachalan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors utökar 
truppen

FOTBOLL 
Frändefors IF storsatsar efter 
den tunga fjolårssäsongen. 
Nu hoppas man på ett bättre 
2019 i division 5 Dalsland.

I söndags kunde klubben 
presentera hela sju nya spe-
lare som kommer att ingå i 
A-truppen. Fyra av dem 
kommer från de egna leden, 

tre kommer utifrån. Alla sju 
har under vintern varit en del 
av föreningens futsalsats-
ning och spelat flertalet tur-
neringar samt Dalslands 
Sparbanks Futsal Cup. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Zeni Zekic från Vänersborgs IF, Amar Sijamic från Vänersborgs IF, Oli-
ver Almén frånWargöns IK. Nederst från vänster: Alex Berg-Martinelle, 
junior, Oscar Spandén, junior, Sakariye Sake, junior, Alfred Håkansson, 
junior. Foto: Frändefors IF.

Vinst i Partille
HANDBOLL 
Första seriematchen för 
P12 efter juluppehållet 
spelades i mäktiga Partille 
Arena. 
  Melleruds HK behåller 
sin serieledning efter att 
ha besegrat IK Sävehof i 
en spännande match som 
slutade 16-15.
Märkligt nog var det för-
svarsspelet som fungerade 
utmärkt och hela laget hjälp-
tes åt på ett mycket fint sätt. 

Under höstens spel har det 
annars lämnat en del att 
önska i närkontakt och fotar-

bete, men i den här matchen 
flöt det på helt klanderfritt.

Lite ringrostigt var det 
däremot i anfallsspelet som 
mest gav utdelning på indivi-
duella prestationer och inte 
så mycket fina kombinatio-
ner som vi är vana vid.

Lite fler träningar i ben och 
armar så kommer mod och 
timing i lagspelet.

Killarna ska vara mycket 
nöjda med sin insats och 
nästa helg är det dags igen, 
då kommer de gulsvarta till 
Mellerud!

Ledarna

Taktiksnack i halvlek i matchen mot IK Sävehof. Foto: Privat.

50-årsfirande för SK Granan
SKIDOR 
SK Granan fyller 50 år i år 
och det började man fira 
med en rivstart i fören-
ingen. 3-6 januari deltog 
cirka 40 vuxna och barn 
på skidläger i Idre. 
Det var inte så kallt så vi fick 
träna på att åka i isiga spår. 
Vi hann med mycket lek för 
de yngre, teknikövningar för 
de lite äldre och det obliga-
toriska träningsmästerska-
pet. 

På kvällarna var det sam-
kväm med pulkaåkning, 
korvgrillning, bild/filmvis-
ning med mera. Onsdagen 
den 9 januari var det sedan 
dags för första deltävlingen i 

Dalskidan. Dalskidan är en 
tävling som arrangeras med 
Högsäter SK, Åmåls OK, 
Bengtsfors BOIS, OK 
Kroppefjälls samt SK Gra-
nan där man samlar poäng 
genom att delta. Ibland är det 
fristil och ibland klassiskt. 
Denna gången var det klas-
siskt. 

Från skidtävlingen förflyt-
tades sedan verksamheten in 
i Brålanda sporthall sönda-
gen den 13 januari där vi 
hjälptes åt att dansa ut julen. 
Det var uppträdande av Ma-
jaNillas, vilket uppskattades 
av barnen  som fick vara med 
och dansa och sjunga. 

Vi dansade också kring 
granen och tomten och hans 

Från Dalskidan i Åmål. På bilden syns Vidar Johansson, Axel Broberg och 
Elmer Håkansson. Bakom står Vilgot Johansson och Oskar Lindström. 
Foto: Privat. 

förare är och hur man tolkar 
låten samt programmets 
innehåll. 

Helén Torstensson,
Melleruds Brukshundklubb

nisse kom på besök med 
godispåsar till alla barnen. 

Nu ser vi fram emot ett 
händelserikt år med fören-

ingen och ett roligt födelse-
dagsår (SK Granan bildades 
1969). 

Susanne Broberg

SPORT

Storförlust 
för Giants

INNEBANDY 
Melleruds Innebandyklubb 
Giants besökte Göteborg i 
söndags för match mot sjät-
teplacerade Utbynäs SK.

Hemmalaget tog ledning-
en efter knappt fem minuters 
spel i den första perioden och 
kom snabbt upp i en 3-0 led-
ning. Strax före paus kunde 
Filip Falander reducera för 
gästerna, men då stod det 
redan 5-0 på tavlan.

Den andra perioden blev 
än mer tung, 13 sekunder tog 
det innan Utbynäs gjorde mål 
och sedan rullade det bara på. 

SLUTRESULTAT
Utbynäs SK – 
Melleruds IBK

23-5 (5-1, 7-0, 11-4)
Division 5

Målskyttar, MIBK:
Filip Falander, 2
Joacim Falk, 2
Mio Forsberg, 1

23-5 slutade matchen och 
Mellerud får fortsätta kämpa 
för att ta den där första segern 
denna säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 18 januari kl. 20.00

Melleruds IBK - IK Zenith H5

MELLERUDS IBK

GIANT

S
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Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

 SÖKES
Hyresrätt 
2 rok. Varmhyra. Markplan. 
Centralt i Mellerud. 
Tel. 076-161 53 07.

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

Längder 2-p 429:-     MV 129:-/m
Lampskärm 79:-     Kuddfodral 79:-

Gardinstänger 99:-
Möbeltyg  60-150:-/m 

Galon  80:-/m 

Linnelook MV  40:-/m 
Öljettlängder 2-p 299:-   Kappa 40:-/m

Enfärgad trikå 85:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

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

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

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Datacirkel 
start måndag 21/1 kl. 10. 

Studiecirkel ”Litteratur” 
start tisdag 22/1 kl. 10. 

Studiecirkel ”Gymnastik/
linedance” start onsdag 23/1 
kl. 10. 

Studiecirkel ”Stickorna” 
start torsdag 24/1 kl. 14. 

FÖRENINGSNYTT

Zelda blev BIS-valp på My Dog

Elisabeth Skålberg flankerad av sina valpköpare Ove och Inga-Lisa Gus-
tafsson, Åsensbruk. Ove håller i SUCH NUCH Smox Christina (Siri) och 
Inga-Lisa sitter med Smox Flower Power (Zelda) som kammade hem 
storvinsten i valpklassen på My Dog i Göteborg.

HUNDSPORT 
Åtta månader gamla Ir-
ländska terriern Smox 
Flower Power ”Zelda” 
från Åsensbruk kammade 
hem titeln Best in Show-
valp den 3 januari på Nor-
dens största hundmässa, 
MyDOG i Göteborg. Zelda 
visades av uppfödaren 
Elisabeth Skålberg, Mel-
lerud. 
MyDOG, som pågick 3-6 
januari, lockade 8 400 ut-
ställningshundar och 8 700 
besökare. 

– Vi fattade ingenting! Vi 
hade inga förväntningar på 
att Zelda skulle vinna, det var 
så roligt, säger ägarna Ove 
och Inga-Lisa Gustafsson 
från Åsensbruk.

I BIS-finalen deltog 35 
valpar av olika raser, konkur-
rensen var stenhård. Zelda 
har tidigare gått bra på ut-
ställningar och fått fin kritik. 
Två veckor tidigare blev hon 
bland annat BIS-4 på Norra 
Älvsborgs Kennelklubbs ut-
ställning på Tånga Hed.

– Jag blev så förvånad och 
glad att jag gick ifrån pri-
serna i ringen. Zelda har ett 
fint psyke, är kavat och sam-
tidigt lugn. Unga irländska 
terriers ser ofta färdigväxta 
ut i ung ålder. De sticker ut i 
ringen eftersom de är röda 
och vackra. Årets utställ-
ningshund 2017 var en ir-
ländsk terriertik. Rasen har 
fått ett uppsving efter det, 
förklarar Elisabeth, som är 
uppfödare med avelsrätt och 
som alltid ställer ut Zelda. 
Hon sköter även trimningen.

På fredagen ställdes Zelda 
ut igen. Efter att ha blivit Bäst 
i Rasen blev hon utplockad 
bland de tio bästa i Best in 
Show-ringen.

Haft hund sedan 1972
Ove och Inga-Lisa har haft 
hundar sedan 1972 och har 
idag två irländska terriers – 
båda uppfödda av Elisabeth. 
Siri, 3,5 år gammal, är svensk 
och norsk utställningscham-
pion.

– Drömmen har alltid varit 
att ha var vår hund och nu har 
den drömmen gått i uppfyl-
lelse. Vi åker med på utställ-
ningar i Sverige och Norge. 
Det är så roligt, man lär 
känna så mycket människor 

Best in Show-valp på My Dog i Göteborg blev Smox Flower Power (Zelda), 
visad av uppfödaren Elisabeth Skålberg, Mellerud och ägd av Ove och 
Inga-Lisa Gustafsson från Åsensbruk. Domaren heter Ann-Christin Jo-
hansson. Foto: Per Undén.

med samma intresse. Vi är 
båda två pensionärer och gil-
lar föreningslivet. Vi går på 
kurser på Melleruds BK. Ove 
tävlar i rallylydnad med Siri 
och de tränar nosework, be-
rättar Inga-Lisa.

Varför valde ni den här 
rasen?

– De är tuffa, men det är 
roligt när man övervinner 
utmaningen och hon fattar. 
Då växer man, svarar Inga-
Lisa.

– Det är en pigg hund som 
är lagom stor och lätt att ta 
med sig överallt. Båda två 
älskar våra barn och barn-
barn. Fast det är ingen första-
gångshund, den kräver 
mycket arbete, konstaterar 
Ove.

Paret går varje dag direkt 
från sängen ut i skogen eller 
längs Lilla Spåret på en pro-
menad med hundarna som tar 
en till 1,5 timme. Sedan är 
hundarna trötta och frukos-
ten smakar extra bra.

Perfekta valpköpare
– För min del kan jag inte ha 
bättre valpköpare, understry-
ker Elisabeth.

Hennes första kull med ir-
ländsk terrier såg dagens ljus 
2012. Sex kullar har fötts 
efter det. Framgångarna i 
utställningsringen har varit 
många, exempelvis grupp-
vinnare på SKK, BIS-vinna-
re på terrierklubbens utställ-
ningar, Bästa hane på 

specialutställning och re-
serv-världsvinnare i Finland.

Hemma hos familjen Skål-
berg finns tre ”irländare” 
samt kerry blue terriern 
”Messi” som har bland annat 
blivit BIS-2:a i Ransäter två 
gånger.

Vad väntar för Zelda 
framöver?

– Hon ska till Danmark i 
februari, en internationell 
utställning i Fredricia. Veck-
an efter ska hon ställas ut i 
norska Bø, det är också en 
internationell utställning. Då 
tar jag även med Smox Erics-
son ”Zony” som blir två år i 
mars. Jag kommer att foku-
sera på Zelda och Zony i år, 
svarar Elisabeth.

Det registreras mellan 50-
60 valpar årligen och Svensk 
Irländsk Terrierförening har 
266 medlemmar.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

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
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

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

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 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

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

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
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Melodikrysset v.3 - 19 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. 3 – 19 januari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Gustav III:s äktenskap
12.10 Matiné: Vi behöver varann
14.15 Inför Idrottsgalan
14.20 Skidskytte: Världscupen
16.00 Inför Idrottsgalan
16.05 Sjukt oklar
16.35 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 Uppdrag granskning
21.00 Helt lyriskt
22.00 Samernas tid
23.00 Kolla myten
23.10 Rapport
23.15 Veckans brott
00.15	 Butterfly
01.00 Hemma igen
01.50 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Vinterdrömmen
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Ekdal och Ekdal
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Drömyrke: veterinär
18.30 Seriestart: Hitlers 
 olympiska mästare
19.25 K-märkt form
19.30 Förväxlingen
20.00 Hundra procent bonde
20.45 Jddra med dn hjrna
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt
21.39 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 Hitlers olympiska mästare
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 På äventyr i Norden
17.25 Till fots genom 
 Centralamerika
18.15 Vår mätbara värld
19.15 00-talets USA
20.00 Med Simon Reeve
21.00 Astronaut
21.50 Bög i Tel Aviv
22.45 Galapagosöarnas unika 
 djurliv
23.35 Hitlers örnnäste

20.00 Mitt perfekta liv
20.30 Sjukt oklar
20.45 Operation Klotty - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Från jukebox till surfplatta 
22.30 Falsk identitet
23.25 Ketanes/Tillsammans
23.55 Slåss som en tjej
00.25 Mannen under trappan 
 - syntolkat
01.10 Rederiet - syntolkat
01.55 Stjärnorna på slottet
  - teckenspråkstolkat

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
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna, 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?

05.10 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 Expendables 2
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 2 1/2 män
03.15 Brooklyn nine nine
03.40 Family guy
04.25 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Dagny - om jag sätter mig 
 ner nu dör jag
10.55 Helt lyriskt
11.55 Uppdrag granskning
12.55 Auktionssommar
13.55 Operation Klotty
14.10 Kolla myten
14.20 Skidskytte: Världscupen
16.00 Gustav III:s äktenskap
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 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
23.30 Auktionssommar
00.30 Helt lyriskt
01.30 Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundra procent bonde
17.00 Jddra med dn hjrna
17.10 En bild berättar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Pia liftar genom Finland
18.30 Hitlers olympiska mästare
19.25 K-märkt form
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Leviatan
00.35 Ekdal och Ekdal
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Blind donna
02.40 Hitlers olympiska mästare

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Framtidens drömhem
17.40 Vår mätbara värld
18.40 Asiens nationalparker
19.25 Världens natur: Katternas 
 planet
20.15 00-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Galapagosöarnas unika 
 djurliv
22.20 Tundrans vita vargar
23.15 Bög i Tel Aviv

20.00 Sjukt oklar
20.15 Rederiet - syntolkat
21.00 Gustav III:s äktenskap
  - syntolkat
22.30 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
23.15 Det svenska dataundret
00.15 Husdrömmar - syntolkat
01.15 Mannen under trappan 
 - syntolkat
02.00 Rederiet - syntolkat

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 3
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Scrubs
03.10 2 1/2 män
03.35 Brooklyn nine nine
04.00 Nattsändningar

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
01.15 Law & order: Special 
 victims unit
02.10 Law & order: Special 
 victims unit
03.05	 Hawaii	five-0
04.05 Fixer upper

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Biljett till kärleken
10.25 Alpint: Världscupen
11.30 Inför Idrottsgalan
12.20 Antikrundan
13.20 Husdrömmar
14.20 Skidskytte: Världscupen
16.00 Alpint: Världscupen
16.50 Ett hundliv: Himlen är full 
 av hundar
17.00 Sverige!, 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 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.45 Sjukt oklar
23.15 Rapport
23.20 Gustav III:s äktenskap
00.50 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
01.30 Veckans brott
02.30 Rederiet

08.30 Drömyrke: veterinär
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vinterdrömmen
18.30 The Island
19.20 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
19.30 Förväxlingen
20.00 I trollkarlens hatt
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Den enfaldige mördaren
23.30 The Interceptor
00.25 Ketanes/Tillsammans
00.55 Min squad XL - meänkieli
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Antikmagasinet
17.40 Astronaut
18.30 Vita vidder
19.10 På äventyr i Norden
19.40 Framtidens drömhem
20.10 Meditation på recept
21.00 Det vilda Skandinavien
22.00 Drottningens hemliga 
 agenter
22.55 Centralamerika
23.45 Attenboroughs levande ljus
00.45 Dokument utifrån

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Rederiet- syntolkat
21.45 Så ska det låta
22.45 Från jukebox till surfplatta
23.30 Dagny - om jag sätter mig 
 ner nu dör jag
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Hundra procent bonde
02.15 Rederiet - syntolkat

05.10 American dad
05.35 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 Homeland Security USA
22.00 Righteous kill
00.00 Simpsons
01.00 Family guy
02.00 Nattsändningar

05.05 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
17.50 V75-Klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 Pirates of the Caribbean: 
 Svarta Pärlans förbannelse
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Pirates of the Caribbean: 
00.50 Down with love
02.55 A guy thing

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.15 Opinion live
07.00 Uppdrag granskning
08.00 På spåret
09.00 Skavlan
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.30 Skicross: Världscupen
12.35 Vinterstudion
12.55 Skidor: Världscupen
14.30 Skidskytte: Världscupen
15.45 Vinterstudion
16.00 Alpint: Världscupen
17.00 Vinterstudion
17.20 Sjukt oklar
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 P3 Guldgalan 2019
22.40 Operation Klotty
22.55 Rapport
23.00 Lördagsbio: Straight Outta
  Compton
01.20	 Nattfilm:	Psycho

09.35 Förväxlingen
11.35 Dollagattis
12.05 Historiejägarna
12.35 Anslagstavlan
12.40 Byggnadsvårdarna
12.50 Ekdal och Ekdal
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Min sanning
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur: Katternas 
 planet
17.05 Seriestart: Små mer eller 
 mindre kända museer
17.15 Hundra procent bonde
18.00 En samling samlare
19.00 Ishockey: NHL
22.00 Falsk identitet
22.55 Dox: I huvudet på 
 Schakalen
00.10 Kulturveckan
01.10 Drömyrke: veterinär
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Attenboroughs 
 levande ljus
16.00 Drottningens hemliga 
 agenter
16.55 Det vilda Skandinavien
17.55 Med Simon Reeve
18.55 Antikmagasinet
19.25 Astronaut
20.15 Asiens nationalparker
21.00 Den lilla pälssälens liv
21.50 Flykten från Förintelsen
22.45 Meditation på recept
23.40 00-talets USA

20.00 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
21.00 The Interceptor
21.55 Från jukebox till surfplatta
22.40 Operation Klotty - syntolkat
22.55 Gustav III:s äktenskap
  - syntolkat
00.25 Skavlan
01.25 På spåret - syntolkat
02.25 Rederiet- syntolkat

05.05 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My name is Earl
08.30 Community
10.30 Homeland Security USA
11.30 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
12.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Cops
16.30 Last man on earth
17.30	 Tattoo	fixers
18.30 Fäst vid dig
21.00 Green zone
23.15 Piranha
01.00 Screwed
02.40 Devil
03.55 Advokaten
04.45 American dad

05.00 Paul Hollywood 
 bakar jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Orup på Rondo
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 Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre 
 – guldkorn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Döda poeters sällskap
00.55 What happens in Vegas
02.55 Le week-end
04.55 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Marie 
Robertsson 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Gustav III:s äktenskap
07.30 Sverige!
08.00 Vintermagasin
09.30 Skidor: Världscupen
10.45 Skicross: Världscupen
12.15 Skidskytte: Världscupen
13.00 Skidor: Världscupen
14.40 Skidskytte: Världscupen
15.45 Alpint: Världscupen
17.00 Ridsport: Världscupen hoppning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Mannen under trappan
21.45 Presenten
22.00 Mitt perfekta liv
22.30 Biljett till kärleken
23.00 Rapport
23.05 Dagny - om jag sätter mig ner nu 
 dör jag
00.05 Antikrundan
01.05 Scott & Bailey
01.50 Mannen under trappan

08.40 Sverige idag
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 I trollkarlens hatt
11.45 Expedition till Spetsbergen
12.10 En samling samlare
13.10 Alpint: Världscupen
14.00 Jakten på istiden
14.25 Ketanes/Tillsammans
14.55 The Island
15.45 Örtskolan
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Hundra procent bonde
17.00	 Kortfilmsklubben	
18.00 Dollagattis
18.30 Min squad XL - meänkieli
19.00 Världens natur: Katternas planet
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 Min sanning
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Spelet om oljan
23.00 Gudstjänst
23.45 Killarna som vill förändra Indien
00.40 Blind donna
01.05 Pia liftar genom Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 00-talets USA
15.45 Meditation på recept
16.40 Vita vidder
17.20 Asiens nationalparker
18.05 Dox: I huvudet på Schakalen
19.20 Seriestart: Omöjliga järnvägar
20.10 Galapagosöarnas unika djurliv
21.00 Medelhavet med Simon Reeve
22.00 Seriestart: Design för ett bättre liv
23.00 Bög i Tel Aviv

20.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
21.00 Mannen under trappan - syntolkat
21.45 Sverige!
22.15 Veckans brott
23.15 Helt lyriskt
00.15 Ekdal och Ekdal
01.15 Auktionssommar - syntolkat
02.15 Husdrömmar - syntolkat

05.10 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My name is Earl
08.35 Last man on earth
09.30 Community
10.00 Cops
11.00 Fäst vid dig
13.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Twilight
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
02.25 Amazing race
03.15 Cops
03.55 Homeland Security USA
04.45 American dad

05.25 Paul Hollywood bakar
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre – guldkorn
13.20 Så mycket bättre – återträffen
14.50 Mandelmanns gård
15.50 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 John Wick
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 John Wick, forts
23.10 Dirigenten
01.10 Brottsjournalen
02.10 MacGyver
03.05 Elementary
04.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Ett hundliv: En dag på jobbet
  - omorganisationen
11.20 Så ska det låta
12.20 Antikrundan
13.20 Stjärnorna på slottet
14.20 Skavlan
15.20 Matiné: Festivitetssalongen
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 Idrottsgalan
22.30 Mannen under trappan
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	Fimpen
00.45 Hemma igen
01.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Små mer eller mindre kända 
 museer
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Historiejägarna
18.30 I trollkarlens hatt
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Den bortglömda krigaren
23.40 Agenda
00.25 Dollagattis
00.55 Hundra procent bonde
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vinterdrömmen
02.40 Min squad XL - meänkieli

14.00 UR Samtiden
17.00 På äventyr i Norden
17.25 Meditation på recept
18.20 Astronaut: Universums tuffaste 
 jobb
19.10 Det vilda Skandinavien
20.10 Till fots genom Centralamerika
21.00 Världens natur: Katternas planet
21.50 Asiens nationalparker
22.35 Flykten från Förintelsen
23.30 Design för ett bättre liv

20.00 Idrottsgalan - syntolkat
22.30 Mannen under trappan
  - syntolkat
23.15 Rederiet - syntolkat
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkad
01.15 På spåret - syntolkat
02.15 Rederiet - syntolkat

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
20.00 Face off
21.00 The Mick
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 2 1/2 män
03.10 Nattsändningar

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 Kungahuset 2018
21.00 Kalla fakta
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?

05.15 Vem vet mest?
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Vem vet mest?
10.40 Samernas tid
11.40 Idrottsgalan
14.10 På spåret
15.10 Matiné: Sjöcharmörer
16.35 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 Auktionssommar
21.00 Utrikesministern
22.15	 Butterfly
23.00 Rapport
23.05 Skavlan
00.05 Stjärnorna på slottet
01.05 Hemma igen
02.00 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Pia liftar genom Finland
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
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 Seriestart: Pensionärsvloggen
18.30 Seriestart: Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
19.20 Seriestart: Vykort från Europa
19.30 Förväxlingen
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45	 En	fika	i	öknen
23.40 I trollkarlens hatt
00.40 Min sanning
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Historiejägarna
02.40 Morgan Freeman: Jakten på Gud

14.00 UR Samtiden
17.00 Asiens nationalparker
17.45 Design för ett bättre liv
18.45 Flykten från Förintelsen
19.40 Antikmagasinet
20.10 Den lilla pälssälens liv
21.00 Dokument utifrån
22.00 Medelhavet med Simon Reeve
23.00 Drottningens hemliga agenter
23.50 00-talets USA

20.00 Auktionssommar - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 The Island
22.30 Patty Hearst: Miljardären som 
 blev terrorist
23.10 Korta tv-historier: Rederiet
23.15 Kolla myten - teckenspråkstolkat
23.25 Kolsvart - teckenspråkstolkat
23.40 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
00.40 Min sanning - teckenspråkstolkat
01.40 Agenda - teckenspråkstolkat
02.25 Rederiet - syntolkat

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 Raiders
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.00 Nattsändningar

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 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
01.50 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

Melleruds Nyheters tema 

Hem och Inspiration  
kommer att handla om  
inredning och trender till hemmet. 

Annonsbokning: Senast 31 januari 
Utgivningsdag: 6 februari

Boka din annons hos Christina eller Marie 

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

&Hem Inspiration

Storgatan 20, Mellerud 
www.mellerudsnyheter.se

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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:-

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

Visning: Onsd 16/1 kl. 10

00

-11

00
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

MOTORSÅG MS 201 C-M

NU 6.990:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

LEDIG ANNONSPLATS
Christina Svensson Callh eller 

Marie Robertsson

Kontakta

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

Löner och arvoden

Kommunfullmäktiges ordförande: 1 739 kronor
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande: 9 901 kronor
Socialnämndens ordförande: 9 901 kronor
Byggnadsnämndens ordförande: 4 951 kronor
Melleruds Bostäders ordförande: 3 479 kronor
Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott: 1 338 kronor
Överförmyndare: 4 750 kronor

Ersättningen är en viss procentsats av en riksdagsledamots 
ersättning som ligger på 66 900 kronor per månad.

MÅNADSARVODEN I 
MELLERUDS KOMMUN

Melleruds nya kommunalråd och 
tillika ordförande i kommunsty-
relsen, Morgan E Andersson, har 
lägst månadslön av alla kommu-
nalråd i de sex kommuner vi jäm-
fört lönerna i.

Melleruds kommunchef Sophia 
Vikström har högst månadslön i 
Dalsland, bara Vänersborgs kom-
mundirektör har högre lön.

Alarmerande ökning av brott

Monica Lindberg, polischef i Mellerud, uppmanar allmänheten att alltid 
anmäla brott. 

Antalet anmälda brott i 
Melleruds kommun ökar 
för varje år. 2016 låg siff-
ran på 1 187, 2017 låg den 
på 1 225 och under 2018 
anmäldes 1 375 brott.
Den mest alarmerande siff-
ran är antalet narkotikabrott 
eget bruk/innehav eller nar-
kotika i överlåtelsesyfte. 
Under 2016 var antalet 36, 
under 2017 var det 27, men 
under 2018 har siffran ökat 
till 67.

– Det är mycket vanligt 
med narkotikabrott eget bruk 
i samband med fordonskon-
troll. Vi har tyvärr inte resur-
ser att ha fotpatrullerande 
poliser som kan hitta påver-
kade personer, säger Monica 
Lindberg, polischef i Melle-
rud.

När det gäller bostadsin-
brott i både villa och lägenhet 
ser siffrorna ut enligt följan-
de: 2016: 20. 2017: 24. 2018: 
26. Siffrorna för inbrott i 

fritidshus är: 2016: 8, 2017: 
24, 2018: 10.

– Vi utför alltid brottsplats-
undersökning vid bostadsin-
brott för att säkra spår. Det 
gjorde vi till exempel i Köp-
mannebro och kunde tack 
vare det ta fast tjuvarna. De 
åkte fast för elva bostadsin-
brott totalt. Vi har många 
fritidshus i Dalsland, men det 
utförs i regel ingen brotts-
platsundersökning där, det är 
ledningscentralen som be-
slutar om detta. De har i sin 
tur fått sina direktiv, förkla-
rar Lindberg.

Misshandel utomhus 
(samtliga åldrar och oavsett 
om de inblandade är bekanta 
eller obekanta med varandra) 
var 24 stycken år 2016, 23 
stycken år 2017 och 26 
stycken år 2018.

Antalet stölder och inbrott 
(exempelvis av bil och cykel 
eller i verkstad) har dock 
sjunkit. 2016 var siffran 257, 

Ny flakbil för 
mindre leveranser

Fredrik Norgren med den nyinköpta flakbilen som man kan använda till 
utkörningar av mindre leveranser, framför allt i närområdet.

Optimera i Mellerud har 
investerat i en sprillans 
ny flakbil av märket Re-
nault Master för att kunna 
ombesörja utkörningar av 
mindre leveranser, fram-
för allt i närområdet.
– Vi köpte bilen på Brandt Bil 
i Mellerud och Dal Sign har 
skyltat den, det känns bra att 
handla allt lokalt, säger en-
hetschef Anders Emanuels-
son.

Bilen, som lastar 1 345 
kilo, hämtades i torsdags och 
började användas direkt. 
Målet är att höja servicen ett 
snäpp ut mot kund.

– Vi har inte haft några 
stora egna bilar sedan 2009, 
så nu var det läge att testa. 
Optimera i Åmål och Säffle 

kör samma koncept med 
egen flakbil och det funkar 
bra, konstaterar Anders.

Många kunder har inte 
drag på sina bilar, då är flak-
bilen en perfekt lösning. 
Anders berättar att ha flakbi-
len är både billigare, snab-
bare och enklare än en stor 
lastbil.

– Även proffsen kan be-
höva hjälp med utkörningar, 
detta sparar tid för dem. Det 
krävs bara B-körkort för att 
köra bilen, så vi har ingen fast 
chaufför eftersom alla kan 
köra den, förklarar Anders.

Större leveranser sköts 
liksom tidigare av Gatans 
Entreprenad i Brålanda.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Brand var 
batteriljus

00.19 på torsdagsnatten in-
kom larm om brand i bygg-
nad på Solgatan i Mellerud. 
När räddningstjänsten an-
lände till platsen visade det 
sig att det handlade om ett 
batteriljus som stod utomhus 
och fladdrade. Anmälaren 
hade misstagit detta för en 
brand.

Plånbok 
hittad

Polisen efterlyser ägaren till 
en plånbok med kontanter i. 
Den var kvarglömd i butiken 
Ute & Inne under julhelger-
na. Kan återfås mot beskriv-
ning hos polisen i Mellerud.

Misshandel
En man i 40-årsåldern står 
åtalad för misshandel. Han 
ska ha slagit en annan man i 
ansiktet med ett knytnävs-
slag den 17 april 2016 på 
Köpmantorget i Mellerud. 
Målsäganden fick smärtor, 

Misstänkt för 
vapenbrott

En man i 25-årsåldern står 
åtalad för vapenbrott efter att 
ha innehaft en start-/gas-/
signalpistol med tio tårgas-
patroner, utan att ha rätt till 

det. Detta hände i dennes 
bostad den 23 januari 2018 i 
Mellerud. I förhör erkänner 
mannen händelseförloppet 
men förnekar brott.

blodvite från näsan, brott på 
tandemaljen på tre tänder, 
svullnad på överläppen samt 
blodutgjutning under läppen.

Målsäganden yrkar på ska-
destånd på 5 000 kronor för 
kränkning. Tre vittnen är 
kallade på förhör. Den åta-
lade mannen förnekar brott.

2017 var den 294 och 2018 
hade den sjunkit till 222. 

Vad gäller antalet fall av 
rattfylleri/drograttfylleri ser 
siffrorna ut så här: 2016: 10, 
2017: 15 och 2018: 14. 

Antal fall av olovlig kör-
ning: 2016: 38, 2017: 60 och 
2018: 53.

– Vanligast vid olovlig kör-
ning är personer som varit 
folkbokförda i Sverige i mer 

än ett år och inte skiftat om 
till svenskt körkort, förklarar 
Lindberg.

Hon uppmanar allmänhe-
ten att alltid anmäla brott. 

– Får vi ingen polisanmä-
lan kan vi inte påvisa rätt 
siffror och då läggs resur-
serna på annat, påpekar 
Lindberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds kommun: 
Kommunchef: Sophia Vikström 
78 700 kronor i månadslön
Kommunstyrelsens ordförande: 
Morgan E Andersson (C)
50 175 kronor i månadslön

Bengtsfors kommun:
Kommunchef: Göran Eriksson 
75 500 kronor i månadslön 2018
Kommunstyrelsens ordförande: 
Stig Bertilsson (M): 53 464 kronor i månadslön

Dals Eds kommun:
Kommunchef: Agneta Johansson 
74 800 kronor i månadslön
Kommunstyrelsens ordförande:  
Martin Carling (C): 51 109 kronor i månadslön 2018

Färgelanda kommun:
Kommunchef: Susanne Kordunger 
77 000 kronor i månadslön
Kommunstyrelsens ordförande:  
Tobias Bernhardsson (C): 53 520 kronor i månadslön

Åmåls kommun: 
Tf kommunchef: Ida Rådman 
75 000 kronor i månadslön.
Kommunstyrelsens ordförande:  
Michael Karlsson (S): 52 320 kronor i månadslön

Vänersborgs kommun:
Kommundirektör: Pascal Tshibanda
85 000 kronor i månadslön.
Kommunstyrelsens ordförande:  
Benny Augustsson (S): 59 448 kronor i månadslön 2018

KOMMUNCHEFS- OCH 
KS-ORDFÖRANDE-LÖNER

Melleruds Nyheter har 
gjort en kartläggning över 
vad Dalslands kommun-
chefer och ordförande i 

kommunstyrelserna tjä-
nar. Vi har även tagit med 
Vänersborgs kommun.

Det visar sig att Melleruds 
kommunstyrelseordförande, 
Morgan E Andersson (C), 
har lägst månadslön (50 175 
kronor) av samtliga sex kom-
muner. Det visar sig också att 
Melleruds kommunchef, 
Sophia Vikström, har högst 
månadslön (78 700 kronor) 
av Dalslands fem kommun-
chefer. Dock tjänar Väners-
borgs kommundirektör Pas-
cal Tshibanda betydligt mer 
i månaden  – 85 000 kronor.

– Min egen arvodering 
följer, i likhet med annan 
arvodering av förtroende-
valda i Melleruds kommun, 
en princip som utgår från det 
arvode som en riksdagsleda-
mot får. Jag bedömer att våra 
arvoderingsprinciper är 
transparenta och väl förank-
rade, konstaterar Morgan E 
Andersson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande ska ha 75 procent av 
vad en riksdagsledamot tjä-
nar i månaden (66 900 kro-
nor). Den summan hamnar 
då på 50 175 kronor.

Susanne Emanuelsson


