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ALLTID BRA PRIS

Hitta badrumsmöbler som formar sig efter dina 
drömmar. Välkommen in till oss så berättar vi 
mer och låter dig inspireras i vår utställningshall

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Alltid 
20% 

rabatt
på Hafa och Noro 

badrumssorti- 
ment

Dalsland var i fokus

Delegationen från Mellerud som medverkade under evenemanget ”Dalsland kommer på besök” på Junibacken i Stockholm. Från vänster: Jeanette 
Johansson, HR-chef, Morgan E Andersson, kommunalråd, Sofie Edvinsson, HR-konsult, Tony Ericsson, Viconia IT, Marie Hörnlund, näringslivsut-
vecklare, Karin Hilmér, LRF, Jesper Andersson, Viconia IT, Sophia Vikström, kommunchef och Sebastian Hellberg, Hellbergs Dörrar AB. Foto: Privat.

Drygt 500 besökare kom till Junibacken i Stock-
holm i söndags. En delegation på över 50 perso-
ner från Dalsland fanns på plats för att visa upp 

vad landskapet har att erbjuda vad gäller jobb, 
boende, skola och besöksnäring. 

– Sidan 4 –

– Sidan 5 –

Rekordmånga 
på besöksdag

I lördags anordnades den tredje och sista be-
söksdagen på Nuntorpskolan, inför ansökning-
arna till höstterminen 2019. Det kom glädjande 
nog dubbelt så många än vad man räknat med.

– Sidan 11 –

BMK Stinget – 
en talangfabrik

Badmintonklubben Stinget, Mellerud, fortsätter 
att fostra talanger. Senast förra helgen var Elvira 
Olsson, Nora Larsson, Julia Jonsson och Agnes 
Ferm iväg och spelade Bele Nordin Cup.

– Sista sidan –

Bildvisning väckte 
gamla minnen

”Släktforskningens dag” i lördags inleddes med 
en bildvisning som lockade många. Axel Ljung 
och Anneli Andersson, Melleruds museum, 
guidade åhörarna genom ett 40-tal bilder. 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddagPriserna gäller mån 21/1 – sön 27/1 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Bärry
Bärry, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg

Max 5 köp/hushåll/vecka 4

5:-
Mårten bagare, 500 g. Jfr-pris 30:-/kg.

Cafétekaka
10-pack Zoégas, malet, gäller ej ekologiskt, fairtrade, 450 g, 

jfr-pris 55,56/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 4

Kaffe

Falkenberg, Salmo salar, 
odlad Norge, hel sida, 
ca 1,5 kg.

Färsk 
laxfilé

25:-
för Bonuskunder

/st

129:-
för Bonuskunder

/st

15:- 
 

/st

Start torsdag 24/1

REAREA
på massor av vintervaror
30-70%
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Följ med till Andalusien!
Tisdagen den 29 januari presenterar vi den årliga kundresan för våra kunder. 
Resmålet i år är till mystikens Andalusien - med spännande sevärdigheter och 
oförglömlig natur. Ytterligare information kring reseprogram, datum och pris lämnas 
vid våra reseinformationsträffar:

Plats: Dalslands Sparbank i Mellerud eller Bengtsfors
Datum: 29 januari
Tid: kl 10.00 Mellerud eller kl 14.00 Bengtsfors

Anmäl dig senast 27 januari på telefon 0530-440 00 eller via e-post 
info@dalsbank.se. Antal platser är begränsat, först till kvarn.

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

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

ÅRSMÖTE 
Torsdag 21/2 kl 18.00 på Cafe Älvan

Socialchef Malin Johansson informerar om  
”Individens behov i centrum”

Handlingar finns på hemsidan www.hrf.se/mellerud
Behov av skjuts? Ring 0530-206 45  Välkomna! Styrelsen

Melleruds Jaktvårdskrets bjuder in alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Med sedvanliga mötesförhandlingar

Tisdag 5 Februari 18:30 i Kyrkans hus, Mellerud

Föredrag av 
Jan Borssén
ÄLGLÄGET

Varför väger kalvarna så lite? 

VARMT VÄLKOMNA!  Styrelsen

Svenska Jägareförbundet

Årsmöte 
Reumatikerföreningen Mellerud

Söndag 10 feb. kl. 15.00

Cafe Älvan, anmälan senast 3 feb. 

Vi bjuder på kaffe, te och 

smörgåstårta 

Varma bad i Rådahallen 

öppet hus, ring för info.

Välkomna medlemmar/allmänhet 

Monica Brevik 070-098 09 74 

Christina Larsson 076-315 62 75 

Styrelsen i Reumatikerför. Mellerud

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 24/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 9.600:- - 57 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.000:- 

Åttersrud Bygdegård

Nybörjare 16.30 - 18.30
Fortsättning 18.45 - 20.45
8 gånger. Pris 400:-

Anmälan och frågor till 
Tommy på 0700-38 57 80

Buggkurser

Bugg & Jive i Brålanda

Söndagar med 
start 3 februari

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

A Star is Born
Onsdag 23/1 kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100:-

2 tim 16 min

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

Barntillåten. Pris 100 kr

1 tim 35 min

The Favourite
Onsdag 30/1 kl. 19.00

Röjar-Ralf kraschar 
internet

Lördag 2/2 kl. 16.00

Söndag 3/2 kl. 16.00

The Mule
Söndag 3/2 kl. 19.00

Vice
Söndag 27/1 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

2 tim. 13 min

   

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

23 januari – 30 januari 2019
3:e söndagen efter Trettondedagen
”Jesus skapar tro”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 27/1 17.00 Gudstjänst med musik i Klöveskogs kyrka, 
  Martin Edström. Meditativmusik på piano:
  Ann-Britt Jakobsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 23/1 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson, 
  därefter lunch. Anmälan till lunchen 
  (anmälningstiden har gått ut)
Tor 24/1 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Martin Edström.
Tor 24/1 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders 
  Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör.
Fre 25/1 17.00 Vardagsgudstjänst och dopfest för de under året 
  2018 döpta, Daniel Westin. Anmälan till mat och  
  fika. Tel. 0530-362 00. 
Sön 27/1 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tis 29/1 14.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 30/1 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström, därefter 
  lunch. Anmälan till lunchen senast tisd kl.11.00 
  till exp. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 27/1 09.30 Mässa i Skålleruds kyrka, Daniel Westin. Kaffe i 
  Kyrkstugan.
Ons 30/1 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 23/1 12.15 Mässa på Karolinen, Eva Marklund.
Sön 27/1 14.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. 
  Kyrkkaffe i Stakelund.

Egoföredrag

  
Rotary
Mellerud

Måndag 28/1 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Onsdag 6 februari 
kl. 11.00-14.00, 4 ggr
Ledare: Paula Viik
Lokal: Dalslandsrummet
Avgift: 600:-

QIGONG

Anm. & info:
studieframjandet.se
0521-121 20
norra.alvsborg@studieframjandet.se

REIKI
Lördag 2 februari 
kl. 11.00-17.00
Avgift: 1 000:-

Melleruds Demensförening 
inbjuder alla medlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE
Måndag 25 februari kl. 18.00 på Café Älvan

Efter förhandlingar avnjuter vi Christinas goda  
vintersoppa med trubadurunderhållning

Hjärtligt välkomna!

Melleruds Demensförening 

Måndag 28 januari kl. 18.00 på Café Älvan

Kultur i vardagen ger kvalitet i våra liv 
Välkommen att samtala om bild, bok och musik i vår  

verksamhet med Annika Wahlström, kulturproj.ansvarig 
och Catharina Montgomery, Demensförb.

Vi serverar kaffe till självkostnadspris

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

1/2 kg 99:- 

FISKBILEN

Nykokta havskräftor  
helt kilo 189:-

99:- 

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Skreirygg                           29:90/hg
              (Stor torsk - bästa kvalité)
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För övriga tider ring tel 0530-135 70

Lunchbuffé kl. 11-14

Helgbuffé  kl. 12-16

Beställning av tårtor,  
smörgåstårtor och bakverk

Veckans erbjudande:
Kaffe & bakelse 35:-

Fika 

kl. 9-16

SUNNANÅ 
Restaurang & Konferens

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

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

Melleruds Nyheter utkommer varje vecka med lokal läsning 
och är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad kring vad som 
händer i bygden. Våra reportrar bevakar det mesta som händer, 
både stort och smått. 

Vi, som annonsfinansierad tidning, har 100-procentig utdelning till hushåll och 
företag inom vårt spridningsområde.

Allt, förutom att trycka tidningen, görs på redaktionen på Storgatan 20 i  
Mellerud. Detta är möjligt genom annonser, som är tidningens huvudsakliga 
inkomstkälla, och stödprenumerationer från er läsare. Vi har exempelvis inget 
presstöd.

Vi vill bli ännu bättre och är mycket tacksamma för alla bidrag som hjälper till 
att utveckla Melleruds Nyheter. Större ekonomiska resurser betyder också mer 
innehåll i tidningen. 

Missa inte att stödja oss ekonomiskt och samtidigt bidra till fortsatt bra och  
intressant lokal läsning. Stödprenumerationen för 2019 kostar bara 320 kronor.

Din stödprenumeration
betyder mycket

Storgatan 20 • 464 30 MELLERUD 
Tel. 0530-125 40 • www.mellerudsnyheter.se
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Träolja av högsta kvalitet.
Vattenavvisande och lätta att underhållaGer ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.Rek. ca pris 339:-

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 21.

Prisbomb!

5:-
/st

Brie
President, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Ägg 12-pack
Garant Eko, ekologiska, från frigående höns 
inomhus, stl M/L, jfr-pris 2,08/st.

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21 

5995
 

/kg

Högrevsburgare
Garant, Sverige, färska, 300 g, 
jfr-pris 99,83/kg. 

2995
 

/st

Lösviktsgodis
Smått & Gott. Jfr-pris 59,90/kg.

599
 

/hg

89:-
för Bonuskunder

/st

Laxfilé i bit
Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, färsk, i tråg, 400 g, jfr-pris 222,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st

Från  
frigående 

höns 
inomhus

Igår togs första spadtaget för bygget av ett köpcentra på Västerråda i Mellerud. Köpcentrat på 11 000 kvadratmeter, varav  3 000 kvadratmeter blir en Coop-butik, ska stå klart i oktober 2019. Fr.v: Fredrik Fast, driftschef 

på Coop, Ulf Palm, Melleruds Handel, Tommy W Johansson, kommunalråd i Mellerud, Anders Ericsson, distriktschef Skanska och Ronny Johansson, styrelserepresentant Coop. Foto: Susanne Emanuelsson.– Sidan 5 –

Första spadtaget på Västerråda

Varje vecka
trycker vi 

10.900 exemplar av 
Melleruds Nyheter

Vårt bankgiro är: 5757-5581. Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redaktionen och ge sitt bidrag direkt går också bra. 

0520-973 30 - www.traffenbaberg.se

Lördag 26/1  kl 21-01

BÅBERG

TROLLHÄ
TTAN

Britt-Marie Var Här
När Britt-Marie lämnar sin 
man efter 40 års äktenskap 
och ett liv som hemmafru, 
tvingas hon göra upp med sig 
själv och möta omvärlden.

Hembygdsbokens Dag 
med sång och musik

Lördagen den 2 februari 
arrangerar Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund Hembygds-
bokens Dag med Speakers 
Corner på Dalslands Folk-
högskola i Färgelanda. 
Det blir också sång och mu-
sik med En vokalist & En 
cellist, det vill säga Anna K 
Larsson och Sanna från Frän-
defors som kommer att fram-
föra ”Sômrane kom oförhap-
panes”. Detta musikprogram 
är SV Regionförbund Västs 
100-årspresent till DFH. 

En mängd författare till 
lokalhistorisk litteratur be-
rättar och säljer böcker hela 
dagen. Bland bokförsäljarna 
finns bokförlaget Dalslands 
Explorer från Bäckefors, 
Margareta Nilars från Åmål, 
Föreningen för Västgötalit-
teratur, Roland Olsson från 
Ed, Föreningen Torps sock-
enbok, Dalslands Antikvari-
at, Bohusläns Försvarsmu-
seum, Einar Hansander från 
Vänersborg med flera.

Speakers Corner
Samma lördag anordnar 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund Speakers 
Corner i biblioteket på Dals-

lands Folkhögskola då olika 
författare presenterar sina 
nya böcker. 

Göran Rigemo, Dals Ro-
stock berättar om sin bok 
Dalslands kanal – en berät-
telse på mitt vis. Per Norberg, 
ordförande för Bohusläns 
Försvarsmuseum i Uddeval-
la, håller föredrag om Franz 
Häfeles krigsminnen 1945-
46 från Backamo och flykten 
genom Dalsland. Marie 
Odenbring Widmark, en-
hetschef på Kulturmiljö 
Västarvet presenterar sitt 
forskningsprojekt Amerika-
hus i Dalsland. 

Margareta Nilars, före 
detta kommunarkivarie visar 
sina böcker Rådstugerättens 
i Åmål protokoll 1646-99 
och Register till Tössbo hä-
radsrätts protokoll. Roland 
Olsson, författare från Ed, 
berättar om sin kommande 
bok om flottningsleder ge-
nom Dalsland från Värmland 
till  Bohuslän. 

Einar Hansander, riksspel-
man från Vänersborg, pre-
senterar sin bok Dalslandslå-
tar del 2 från Valbo och 
Vedbo härader. Gudrun 
Rydberg informerar om Ny 
dalslandslitteratur och Hem-
bygden 2019. Maylis Svens-

Aktuellt på bio
Hon hamnar i Borg, en li-

ten håla där allt är nedlagt 
förutom pizzerian och det 
lokala fotbollslaget. 

Britt-Marie tar över som 
tränare för byns ungdoms-
lag, trots att hon avskyr fot-
boll. Men snart väcks hennes 
drömmar och med dem en 
undangömd framtidstro.

Kanske finns det en andra 
chans i livet, kanske är det 
aldrig för sent att börja leva.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 25 
januari. Ikväll visas A Star is 
Born.  

son från Bäckefors Hem-
bygds- och Framtidsförening 
berättar om boken ”Minnen 
från Bäckefors”.  

Lokalhistorisk konferens
Under lördagen arrangerar 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund i samar-
bete med SV Regionförbund 
Väst en lokalhistorisk konfe-
rens på Dalslands Folkhög-
skola. Det blir tre föreläs-
ningar samt sång och musik 
med En vokalist & En cellist.

Litteraturvetaren Björn 
Gustavsson, uppväxt i Dals-
Rostock som son till hem-
bygdsforskaren Tell-Erik 

Gustavsson, håller föredrag 
om författaren Eyvind John-
son och andra världskriget 
– tidskriftssmuggling för 
norska motståndsrörelsen 
genom Dalsland. Professorn 
i historia vid Göteborgs uni-
versitet Göran Malmstedt 
föreläser om sin nya bok ”En 
förtrollad värld – bohuslän-
ska trolldomsprocesser 
1669-1672. Lektorn Johnny 
Strand, uppväxt i Ånimskog 
och numera bosatt i Brastad, 
håller föredrag om författa-
ren Gunno Dahlstierna från 
Ör och hans latinska dikt-
ning.

Ledamöter och 
ersättare i råd

Vid socialnämndens möte 
den 9 januari gjordes flera 
val av ledamöter och er-
sättare i olika råd för man-
datperioden 2019 – 2022.
Miljö och hälsorådet: Ordi-
narie: Daniel Jensen (KD). 
Ersättare: Kerstin Nordström 
(S).

Kommunala pensionärs-
rådet: Ordinarie: Daniel 

Jensen (KD). Ersättare: Eva 
Larsson (S).

Kommunala funktions-
hinderrådet: Ordinarie: 
Daniel Jensen (KD). Ersät-
tare: Christine Andersson 
(S).

POLSAM: Ordinarie: 
Daniel Jensen (KD). Ersät-
tare: Kerstin Nordström (S).
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan
Vecka 5 

Senior
Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, majs och 
lingonsylt. 
Alt: Grönsaksbiff

Tisdag Skivad kassler* med 
champinjonsås, kokt potatis och 
skivade morötter. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Kycklingnuggets*, sötsur 
sås, kokt ris och kokt broccoli. 
Alt: Grönsaksnuggets.

Torsdag Fiskgratäng med pizza-
smak**, kokt potatis, gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng med dressing

Fredag Köttfärssås* (nötfärs 
från Gröna Gårdar) spagetti och 
vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 28/1: Pannbiff med lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker, lingonsylt. 
Dessert: Aprikossoppa. 

Tisdag 29/1: Skivad kassler, champinjonsås, 
kokt potatis och skivade kokta morötter. 
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 30/1: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Jordgubbssoppa.

Torsdag 31/1: Vitkålssoppa med frikadeller. 
Dessert: Hallonkaka med vaniljsås.

Fredag 1/2: Köttfärssås (Nötfärs från Gröna 
Gårdar), makaroner och vitkålssallad.  
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 2/2: Kokt fisk med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Drottningmousse, vispad grädde.

Söndag 3/2: Dillkött (nötkött från Gröna 
Gårdar), kokt potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Glass med kolasås.
Hemtjänstens alternativ v. 5
Mån-fre: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Lör: Ugnspannkaka med stekt 
fläsk och grönsaker. Sön: Fisk Grenadier med 
potatismos och grönsaker.

Många kontakter knöts i Stockholm

En delegation på över 50 
personer från Dalsland 
bestående av kommu-
nalråd, kommunchefer, 
företagsledare, personal-
chefer, banker och intres-
seorganisationer träffade 
i söndags möjliga dalslän-
ningar på Junibacken i 
Stockholm. 

Drygt 500 personer kom till 
Junibacken där Dalsland vi-
sade upp vad landskapet har 
att erbjuda i form av arbete, 
boende, skola, fritid och be-
söksnäring. I måndags ar-
rangerades VIP-frukost med 
inbjudna riksdagsledamöter 
där man utmanar fördomar 
om landsbygden.

Irene Malmberg, Annika Andersson och Ulrika Hedkrok från eDIT (Ett 
Dalsland i tillväxt). Foto: Sofia Magnusson.

Amelia Adamo berättade om 
sin nya kärlek till Dalsland.  
Foto: Sofia Magnusson.

Det kom cirka 500 personer till Junibacken för att få information om vad Dalsland har att erbjuda. Foto: 
Sofia Magnusson.

Magnus Olsson, vd Dalslands Sparbank, föreläste under måndagens 
frukostmöte om utmaningar och möjligheter i Dalsland vad gäller fi-
nansiering. Foto: Sofia Magnusson.

Nöjda miner. Sophia Vikström, Melleruds kommunchef, och Sofie Edvinsson, HR-konsult, hade många givande 
möten i söndagspå Junibacken när Dalsland visade upp vad man har att erbjuda. Foto: Sofia Magnusson.

I mitten Christina Milén Jacobsson, Brålanda företagarförening, t.h Ka-
rolin Olsson, näringslivsutvecklare, Vänersborg. Foto: Sofia Magnusson.

– Det var mycket hjärta 
under besöket, nu har vi 
verkligen satt Dalsland på 
kartan. Vi märkte ett konkret 
intresse bland besökarna 
som alla hade en koppling till 
Dalsland. Nu har vi sått ett 
frö och jobbet framöver blir 
nu att kontakta de personer 
som visat intresse att flytta 
hit. Det är också viktigt att 
hjälpa företagen på hemmap-
lan, detta ska vi titta närmare 
på, säger Marie Hörnlund, 
näringslivsutvecklare i Mel-
leruds kommun.

Dalslandsstolthet
Melleruds kommunchef So-
phia Vikström var också nöjd 
med evenemanget.

– Det var en helg med 
mycket dalslandsstolthet. 
Många besökare hade stugor 
i Dalsland och jag tror vi får 
se fler besökare som åker 
runt för att se sig omkring i 

år, alla hade den upplevelsen. 
Många av de äldre besökarna 
hade med sina barnbarn, som 
blev nyfikna. Vi fick också in 
namn som är intresserade av 
jobb i Dalsland, säger hon.

Hon framhåller också det 
positiva i att de deltagande 
företagsrepresentanterna 
lärde känna varandra och 
kunde utbyta erfarenheter. 

Måndagens frukostmöte 
bjöd på många skickliga fö-
redragshållare.

Lina Bjerke, doktor i natio-
nalekonomi, fick mycket 
beröm. Hon föreläste under 
temat ”Gamla utmaningar 
och nya strategier – kraft att 
utveckla våra landsbygder i 
ett urbaniserat Sverige”.

– Lina var kanonbra. Hon 
tog bland annat upp stadens 
beroende av landsbygden. 
En av hennes rapporter visar 
att om en person som flyttat 
från en mindre ort återvänder 
hem inom fem år, så stannar 
den kvar. Har man bott borta 
längre har man i regel rotat 
sig för mycket, säger Vik-
ström.

Att se till att behålla de som 
bor kvar är minst lika  viktigt. 
Nu gäller det att arbetet fort-
sätter.

– eDIT och näringslivsut-
vecklarna i arbetsgruppen 
har gjort ett kanonjobb, nu 
gäller det att gå vidare med 
detta. Det är viktigt att åter-
komma med liknande event. 
Det finns faktiskt jobb i Dals-
land, vi måste lära oss att 
marknadsföra Dalsland 
bättre, konstaterar Vikström.

Lite bakgrund 
När Dalslands kommuners 
näringslivsutvecklare och 
föreningen eDIT – ett Dals-
land i tillväxt, tillsammans 
frågade näringslivet vad de 
behövde för att kunna växa 
och utvecklas blev bilden 
tydlig: Man behövde anstäl-
la, både för att ersätta pen-
sionsavgångar och för att nå 
större marknader. 

Kombinerat med kommu-
nernas kompetensbehov och 
de möjligheter till boende 
och god livskvalité som 
Dalsland har att erbjuda, 

mobiliserade hela bygden 
för att ta saken i egna händer.

Stora rekryteringsbehov
Rekryteringsbehoven i Dals-
land är stora inom alla bran-
scher och yrken, både inom 
privat och offentlig sektor, 
det vill man tala om för möj-
liga hemvändare och nybyg-
gare. Syftet är att slå hål på 
myten att det inte finns några 
jobb i Dalsland.

Kompetensbehovet är 
stort hos många arbetsgivare 
i Dalsland och genom sats-
ningen ville man fånga upp 
dalslänningar som har in-
tresse av att flytta hem och 
samtidigt underlätta för dem 
att ta steget. 

– Det var en oerhört lyckad 
dag där vi både fått fram 
bilden av Dalsland och även 
fått mycket goda kontakter 
för framtida kompetensför-
sörjning. Det fanns ett stort 
intresse för att leva och bo i 
Dalsland, säger Jeanette 
Lind Svanqvist, närings-

livsutvecklare i Bengtsfors 
kommun.

I måndags fortsatte sats-
ningen med att bjuda riks-
dagsledamöter, ministrar, 
branschorganisationer samt 
andra aktörer och influensers 
på frukost. Under frukosten 
fördes en dialog om ett Dals-
land i tillväxt.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se
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50% på dam- & 

herrkläder
Gäller hela januari
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Stort intresse för Nuntorpsgymnasiet
Det var fullt i lektions-
salen på andra våningen i 
huvudbyggnaden på Nun-
torp, när man i lördags för 
tredje och sista gången 
bjöd in till besöksdag 
inför ansökningarna till 
höstterminen 2019. Det 
kom dubbelt så många 
intresserade än vad man 
räknat med.  
Inriktningen för Nuntorps-
gymnasiet kommer att bli 
häst, lantbruk samt särskola. 
Alla profilerna inom natur-
bruk ger också grundläg-
gande högskolebehörighet.

Under lördagsförmidda-
gen bjöds det på information 
och rundvandring på områ-
det, där de intresserade ung-
domarna med familjer fick 
träffa såväl maskinfirmorna 
på området, kolla in korna i 
ladugården, kika på ridhus 
och stall och sist men inte 
minst se hur inackorderings-
rummen ser ut. 

Under våren kommer det 
sedan att ges tillfällen för 
mer individuella möten för 

de som söker, där man får 
bekanta sig med skolmiljön 
samt få mer information 
kring skolgång och hur det är 
att bo i internatet.

– Intresset har under alla 
våra besöksdagar varit stort, 
men detta var rekord, vi är 
nog dryga fyrtiotalet här 
idag.  Vi har även redan fått 
in en hel del ansökningar, 
men det kan hända mycket 
under våren med omval etce-
tera innan allt är klart, säger 
Göran Holmberg, ordföran-
de för Nuntorpsgymnasiet/
Dinglegymnasiet. 

Han berättade även att man 
nu är på god väg att lösa 
rektorsfrågan på skolan, de 
sista anställningsintervjuer-
na gjordes nu under månda-
gen. För övrigt kommer alla 
lärare att vara behöriga. 

Alla sökte information
Under informationsträffen 
kom givetvis många frågor. 
Några av de som idag hade 
kommit till Nuntorp hade 
också tittat på andra skolor 

Lärosalen i huvudbyggnaden var välfylld under informationsdagen Olivia Zetterberg från Sjuntorp kom med 
sin pappa Per. Olivia vill satsa på en utbildning mot häst.

Information i en av häststallarna av Göran Holmberg längst t.v. och Elisa-
beth Luttje Larsson till höger i bild. I mitten syns familjen Lindblad från 
Tösse, där sonen Sebastian nu ska göra sitt gymnasieval.

För dagens information på Nuntorpsgymnasiet stod Elisabeth Luttje 
Larsson, Ann-Charlotte Andersson Torin och Göran Holmberg, här till-
sammans med Åsa Edvardsson, Brålanda Företagarförening.

En före detta elev och en blivande? Angelica Kock har tidigare gått på Nuntorp och Isabelle Röing ska nu söka 
till gymnasiet och vill inrikta sig mot häst.

MB Privatleasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 
kr inkl.moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid 
användande överstigande normalt sliatge samt för uppläggnings-  & admin.avgift. Kostnad för bilförsäkring tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad

Privatleasa en ny Mercedes-Benz.
 Just nu har vi helt nya lagerbilar för omgående leverans – till mycket förmånliga 
priser. Plus massor av andra erbjudanden. Men vänta inte för länge. Antalet är 
begränsat. Kom in till oss och  kör hem i din drömbil redan idag!

Sluta drömma.

 A-Klass   Från 2.995 kr/mån.
 CLA Coupé   Från 3.295 kr/mån.
 C-Klass   Från 3.495 kr/mån.

Helgöppet:
Lördag 10-14
Söndag 11-13

och man undrade, jämförde 
för och nackdelar. På Nun-
torpsgymnasiet kommer 
man under första halvåret att 
inte ha någon praktik eller 
inriktning, utan man läser de 
gemensamma ämnena (600 
poäng) först. Speciellt de 
som var intresserade av häst-
inriktningen hade frågor 
kring detta

 – Givetvis kan man ha 
egen häst med, men några 
hästar på skolan kommer inte 
att finnas förrän efter jul, då 
är vi klara med de gemen-
samma ämnena och kan då 
kan välja inriktning, förkla-
rade speciallärare Elisabeth 
Luttje Larsson. 

Hon pekade också på för-
delarna med Nuntorpsgym-
nasiet där allt är samlat på ett 
och samma område, skolsa-
lar, boende, matsal/restaur-
ang, stall och ridhus och 
härtill ladugården samt ma-
skinföretagen. 

Det finns också fritidsle-
dare på plats och goda buss-
linjer med hållplats alldeles 
intill.  

Från Erikstad är Leif Gus-
tavsson, vars son Jonatan 
redan sökt. Familjen Lind-
blad kommer från Tösse, 
båda familjerna var på plats 
för att få veta mer.

 – Jonatan har bestämt sig 
för lantbruksinriktningen, 
men vi andra i familjen ville 
också ha lite mer informa-
tion, säger Leif. 

– Grabben kommer att 
söka till särskoleprogram-
met, han är mycket intresse-
rad av djur och här tror vi att 

han kommer få det stöd som 
sedan behövs ut i arbetslivet, 
säger pappa Magnus Lind-
blad.

Goda vitsord 
En annan person på plats är 
före detta nuntorpseleven 
Angelica Kock, som direkt 
efter gymnasiet fick jobb och 
idag arbetar på två gårdar i 
området. 

 – Det här har varit en fan-
tastisk skola, inget utanför-
skap, man var som en familj. 
Jag tror absolut det kommer 
att bli detsamma framgent. 
Skolan är inte så stor, man 
bor här och man lär känna 
varandra, framhåller hon. 

Från skolans håll fanns 
givetvis också Ann-Charlot-
te Andersson Torin med. Hon 
arbetar nu inledningsvis som 
studie- och yrkesvägledare 
inom både Dingle- och Nun-
torpsgymnasiet och säger när 
besöksdagen lider mot sitt 
slut; 

– En sak som jag konstate-
rat efter att jag pratat med 
flera av dem som nu besökt 
oss, är att det finns elever som 
är beredda att söka om för att 
få den utbildning och den 
skola de egentligen velat ha. 
När gymnasiet här lades ner 
av regionen, valde de andra 
utbildningar istället för att 
flytta alltför långt bort, men 
är nu beredda att starta om. 

Ing-Marie Norrman



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 23 JANUARI 2019

V   eräk rå
m  rorbraf hco rorbro

G rannu  P  nossre
* 23 m ja  1 829   

h  ni tanmos allits ra

24 d rebmece  2  810

S  nrabnoksy
Ö tkäls girv   hco v  rennä

S  nedöd mok allits å
d  näv ne mos mok ne

D  nednah i giD got ne
O  .meh giD edröf hc

B i mur tgä rah negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
E nelanosrep llit kcat trots tt  
p röf temmehsdurellåkS å  
g  .dandråvmo do

V  ammam aräk rå
s   romrom romräv

G nallu  O  nosl
* 17 j ilu  1 829   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

M durelle  15 j irauna  2  910

A ikn   hco B  natti
m  rejlimaf de

K  un ,ammaM allil arä
ä  tuls navärts niD r

A  atrob rä ned aträms ll
o  tu aliv råf uD hc

F  akcat giD lliv iv tlla rö
f  rots hco kir kelräk rö

F  adöm lla hco grosmo rö
t  .roM allil aräk kca

 
V  giD rankas i

B i mur regä negninvarge  
k  .nejlimaf va nester
F va tennim ardeh tta rö  
G ne åp anräg knät nallu  
g nednofgnuL-träjH llit avå  
g  .00 42 88-0020 .letovå
S  es.sunof åp adissennim e

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

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

JORDFÄSTNINGAR

 till alla som på olika  
sätt hedrat minnet av  

vår kära

Ellen Bratt
Berndt, Lena, Åsa 

med familjer

Vårt varma 
Tack

Veckans 
ros...

...till alla företag i Brålanda 
som var med och sponsrade 
vår julfest.

SK Granan

...till Anders Ljungqvist för all 
hjälp när våra TV:ar krånglar, 
vad skulle vi göra utan dig!?!

Tacksamma pensionärer 
på Karolinen.

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis Alfred på 7-årsdagen 
22/1.

Kram farmor
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Boule med mjuka klot

Lennart Svensson skickar iväg ett mjukt klot medan Marja Jansson vän-
tar på sin tur.

Varje måndag samlas ett 
25-tal personer i Idrotts-
huset för att spela boule. 
Det har de gjort i cirka åtta 
år.
Inomhusboule spelas efter 
samma regler som utomhus-
spelet. Skillnaden är kloten. 
Inomhus använder man 
mjuka specialtillverkade 
bollar utan studs. De påmin-
ner om jongleringsbollar, 
men är enfärgade och run-
dare. 

Boulespelandet i Mellerud 
började för drygt 20 år sedan. 
Det fick ett lyft när bouleba-
nan vid Rådahallen invigdes 
i maj 2015. I samband med 
det bildades också Bouleal-
liansen, som sedan dess an-
svarat för både utomhus- och 
inomhusboulen.

Ulla-Britt Söderqvist, som 
var med redan för tjugo år 
sedan, säger att boule är en 
mycket social aktivitet. Det 
märks verkligen på månda-
garna. Man inleder med att 
lotta ihop lagen. Därefter 
följer en timmes spel, däref-
ter är det fikapaus och sedan 
ny laglottning. Under match-
erna hörs uppmuntrande rop 
även när motståndarna gör 
något bra.

Lennart Magnusson, bou-
leansvarig, påpekar också 
detta med det sociala och 
framför allt att man får um-
gås med många deltagare 
varje gång. Samtidigt ger 
boule bra motion på ett roligt 
och spännande sätt. I boule 

När alla kastat sina klot är det dags att fastställa resultatet. I måndags-
boulen klarar man detta utan domare.

V  edakslä rå

A nall  J  nossnaho
* 6 o rebotk  1 929   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

B annär  20 j irauna  2  910

I alegn   hco B  esso
H  kirne

D leina   hco J  ynne
M nila   hco G  rannu

B  nrabsnrabnra
Ö tkäls girv   hco v  rennä

D  ,dog ås rav u
D  dalg ås rav u

D  arab ranmäl u
v  nennim arkca
S  ådnä rä råvs å

d  gad anne
S  ansgros å
v  nennis arå

M  tlla röf kcat ne
v  tknäks sso uD da

V  åp uD tev i
o  tknät ditlla ss
T  aråv röf kca

l  snammasllit rå agilkcy

M  tkcär rah ro
D  nednah gi

D  ned tattaf rah u
P  ardna ned å

s  nednart
H  .negi sttöm in ra

B i mur regä negninvarge  
S   gadsit akryk sdurellåk
5   .00.31.lk iraurbef 
A .nakryk i satulsva netk  
T llit avåg ne åp anräg knä  
C nofeletovåg nednofrecna  
0  .95 95 95-02
S  es.sunof åp adissennim e

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus för 
Maj-Britt Olsson. Som in-
ledning på akten sjöng barn-
barnet Jennifer Gajewska 
”Ljuset” av B. Afzelius. Ak-
ten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 767, 
249 och 289. Vid urnan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Som avslutningsmu-
sik framförde kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Tears in 
heaven” av E. Clapton. Till 
minnet av Maj-Britt var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Guldhedskyrkan, 
Göteborg för Elisabet An-
dersson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Kent Andersson ”Summerti-
me” av G. Gershwin varefter 
man lyssnade på ”Sommar-
sång” av J. S. Bach/E. Lind-
ström framförd av Ingela 
Wikström och Ingemar Mo-
dig på sång och gitarr. Akten 
förrättades av Ove Fosse och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 201 samt 199. Solis-
terna framförde ”Blå visan” 
av I. Strandberg och som 
avslutningsmusik spelades 
”Våren” av E. Grieg. Vid 
kistan togs avskedet av ma-
ken Bo Inge, släkt och vän-

ner. Till minnet av Elisabet 
Andersson var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter ceremonin bjöds gästerna 
med till församlingshemmet 

för en minnesstund. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Stampens kyrkogård i 
Göteborg.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass i Smyrna. Torsd 17 
Språkcafé. Sönd 11 Gudstj. 
med Åmåls pingstförsam-
ling. Kaffe. Tisd 9.30 Böne-
möte.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

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

Smyrna: Fred 19.30 Li-
feLine Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan Lennars Staaf. Vi 
uppmärksammar förintel-

sens minnesdag. Ssk. Kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 Mö-
tesplats. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan.. Unga vuxna 
berättar om sin tro. Nattv. 
Bön. Sigward K.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Missionshuset, för-
samlingsmöte Andakt Sig-
ward K.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J. 
Carlson. Sönd 18 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson. 
Kyrkbil 308 70. Månd 15.30 
Kyrkliga syföreningen i fsh.  
17-19 Kulturcafé i fsh.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. 
Anette J. Carlson. Kyrk-
bil 321 18. Tisd 15 Norra 
sykretsen träffas hos Siv 
Andersson, Låttsbyn. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
18 Församlingskväll. Ser-
vering Andakt Sigward K. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Kyrktaxi. 
Ralph Liljegren. Torsd 14 
Gemenskapsträff på Ring-
hem ”Det är något bortom 
bergen” Lars Antborg sjung-
er Dan Anderssons visor. 
Kaffe och andakt.

kan alla, gamla som unga, 
delta på samma villkor.

Även boulespelarna har ett 
framtidsmål. Marja Jansson 
säger att en boulehall med 

sandgolv står högt på önske-
listan. Då skulle man kunna 
spela med riktiga metallklot 
året runt.

Lars Nilsson



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 23 JANUARI 2019

Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
 www.blomsterlandet.se

MEDLEMSPRIS

199:- 5990

Brudorkidé
2-stänglar. Ord. pris 7990 /st

Tulpaner  
7-pack. Ord. pris 2990/bunt

2 FÖR 50:-

Solrosfrön
20 kg, Strimmigt.

Rabatten avdrages i kassan. Gäller på ordinarie priser.

50%
Alla fröer

På kafferep med Birgitta Rasmusson
Byalaget i Åsensbruk bjöd 
i söndags in till kafferep 
tillsammans med Birgitta 
Rasmusson, känd från TV 
4:s ”Hela Sverige bakar”. 
Och ett riktigt kafferep blev 
det, med hela elva sorters 
kakor och välbesökt därtill.

Föreningshuset var vack-
ert dukat och fylldes av flera 
småbord med broderade du-
kar och tillhörande kaffe-
porslin. Linnea Sörqvist och 
Maria Ihrén från Byalaget 
berättar att man försöker 
fylla Föreningshuset med 
olika sorters aktiviteter, så att 
alla ska kunna hitta något. 

Denna söndag gjordes ar-
rangemanget tillsammans 
med Studieförbundet Vuxen-
skolan och hela styrelsen, 

plus att ytterligare några 
hjälpsamma åsenbor har 
hjälpt till med baket. Om 
antalet besökare, drygt 50 
personer, säger de båda glatt;

 – Det är riktigt bra här i 
Åsen en söndagseftermiddag 
som denna.

Kafferepens landskap
Birgitta Rasmusson inledde 
sitt föredrag med att säga att 
Dalsland är det landskap som 
är bäst på kakor och kafferep. 
Hon har varit runt i landska-
pet en hel del under åren.

 – Ja, risken är ju förstås att 
ni tröttnar på mig, men i da-
garna har det även blivit po-
litik av kafferepen, fortsatte 
hon och avslöjade att hon 
helt ofrivilligt blivit indragen 
i den politiska hettan, då 

talmannen avslöjat att han är 
mycket förtjust i kakor. 

– Det var några dagar så 
hett att det var risk för vid-
bränning, så jag försökte 
hålla mig kall när reportrarna 
ville ha min utsago, sade 
Birgitta Rasmusson. 

I övrigt varvade hon sitt 
föredrag, precis som vanligt, 
med mycket fakta och därtill 
mycket humor. Här vävs 
historiken kring kafferepen 
in, varvat med senaste tren-
derna kring bakandet och 
kaffedrickandet. Som exem-
pel nämner hon att muggen 
är på väg ut och den lilla fina 
kaffekoppen på återtåg. Hon 
berättar om ”Sju sorters ka-
kor”, boken som med sina 
fyra miljoner exemplar är 
Sveriges mest sålda bok efter 

Birgitta Rasmusson avtackas av Linnea Sörqvist med en vacker blomsterbukett.

Dessa små goda chokladknappar hade Birgitta Rasmusson inte stött på tidigare. Måhända något för kom-
mande receptsamlingar?

Dalsland på Reiselivsmässan
Reiselivsmässan på Tele-
nor Arena i Oslo arrang-
erades 11 till 13 januari. 
Dalsland fanns på plats 
med flera företagare och 
Dalslands Turist AB.
2018 hade mässan nästan  
42 500 besökare under de tre 
dagarna. Vid pressläggning-
en fanns inte årets siffror 
klara än.

Dalslands fina monter 
hade fixats av Gaby Karlsson 
Hain, marknadsansvarig på 
Dalslands Turist AB. Hon 
informerade om Dalsland 
och det utbud som finns i 
landskapet.

Deltog gjorde Håveruds 
Hotell, Baldersnäs Herrgård, 

Åmåls Stadshotell, Storhol-
mens Kanaltrafik AB, Fors-
backa GK samt Årjängs GK.

– De olika företagen hade 
var sin station i montern. 
Ytmässigt har mässan krymt, 
det innebär att antalet besö-
kare också minskar. Men det 
spelade ingen roll för vår del, 
vi hade en strid ström i mon-
tern alla tre dagarna, berättar 
Gaby.

Där kunde besökarna delta 
i en digital tävling, kolla i 
broschyrer och få informa-
tion av monterpersonalen.

– I fjol gjorde vi ett helhets-
grepp tillsammans med en 
byrå och det märks genom att 
montern fick en ny profil och 

design. Det syns också på 
utseendet i vårt Magasin 
Dalsland, förklarar Gaby.

Vad var mest intressant 
bland besökarna?

– Dalslands kanal är alltid 
intressant, cykling lockar 
också många. Många efter-
frågar turbeskrivningar på 
cykelvägar som är skyltade. 
Vi jobbar med det, svarar 
Gaby.

Man informerade även om 
projektet ”Gränsen som att-
raktion” som omfattar Dals-
land, Bohuslän och Østfold. 
Särskilt intressant var pro-
jektets guider och turer.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Deltagarna som deltog i Dalslandsmontern. Från vänster: Birgitta Handen, Forsbacka GK, Susanne Jensen, 
Baldersnäs Herrgård, Lasse Orava, Åmåls Stadshotell, Kerstin Lindberg, Håveruds Hotell, Örjan Gustavsson, År-
jängs GK, Annika Holmedahl, Storholmen Kanaltrafik. Främst: Gaby Karlsson Hain, Dalslands Turist. Foto: Privat.

Bibeln. Hon talar om åter-
bruk, även inom bakningen, 
som en ny trend. Hon avslö-
jar också att TV-programmet 
”Hela Sverige bakar” nu går 
mot sin åttonde säsong och 
att hon tackat ja till att med-
verka. Hon har också en ny 
bok på gång, som kommer att 
släppas i höst. ”Birgittas his-
toriska kakor” kommer inte 
bara att innehålla recept, som 
för övrigt ej tidigare varit 
publicerade, utan även histo-
rierna bakom recepten.

Finner fortfarande nytt
På frågan om hon fortfarande 
hittar några nya gamla recept 

på sina resor runt omkring i 
landet svarar hon; 

– Javisst gör jag det. Till 
exempel här idag, de små fina 
chokladknapparna har jag 
inte träffat på tidigare, de var 
dessutom mycket goda, lik-
som allt det andra på kakfa-
ten. 

Sarah Berg från Väners-
borg är en av de yngre kaf-
ferepsdeltagarna för dagen. 
Hon har kommit tillsammans 
med sin mormor Kerstin 
Hollertz som bor i Mellerud. 
Sarah gillar att baka och har 
det hela med sig från sin 
mamma och inte minst mor-
mor. Bakandet får gärna ta 

lite tid, hon gör det med 
omsorg. 

– Jag tycker det är viktigt 
att våra seder och bruk inte 
glöms bort och jag har fak-
tiskt lyssnat till Birgitta Ras-
musson tidigare. I min be-
kantskapskrets har vi också 
börjat med symöten, men det 
är inte bara det traditionella 
handarbetet vi pysslar med, 
utan vi trycker och målar på 
tyg. Vi ritar också gärna egna 
mönster till våra handarbeten 
och köper second hand som 
vi ändrar och syr om, berättar 
hon. 

Ing-Marie Norrman  
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

DäckByggteknik/elteknik

 Bygg

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

 Bygg

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

Däck

I förra veckans upplaga av 
Melleruds Nyheter gick tre 
socialdemokrater i Mellerud 
till attack mot vår insändare 
om Sveriges nya budget. So-
cialdemokraterna har målat 
upp budgeten i media som 
något farligt och skrämmande 
för invånarna. De skriver att 
den i massmedia har kallats 
för en ”servettskiss”, vilket i 
själva verket var ett mycket 
ovärdigt citat från deras egen 
partiledare. Han som blev 
störd när ”fel” budget antogs 
av vår folkvalda riksdag. En 
lögn blir ju inte mer sann för 
att man upprepar den många 
gånger, men det känns så från 
socialdemokraterna denna 
gång.

Socialdemokraterna menar 
att M & KD vill lagstifta om 
sämre löner och sämre arbets-
villkor, samtidigt som Social-
demokraterna och Stefan 
Löfven i själva verket precis 
har antagit en överenskom-
melse där de själva öppnar 
upp för ändringar i arbetsrät-
ten och införande av så kall-
lade etableringsjobb med 
lägre lön.

Socialdemokraterna sän-
ker nu även skatten för de 
allra rikaste i samhället i och 
med avskaffandet av värns-
katten, samt att de möjliggör 
marknadshyror på nybygg-
nationer. Det är politik likt 
denna som vidgar klyftorna i 
samhället och det är sannerli-

gen befängt att Socialdemo-
kraterna anklagar oss för 
detta.

Den M/KD-budget som 
antogs liknar i stora drag de 
8-9 budgetar som den förra 
alliansregeringen presente-
rade. De som gjorde att Sve-
rige under finanskrisen inte 
föll så lågt i vare sig syssel-
sättning som i ekonomiska 
resultat som våra grannar i 
övriga Europa.

För den som tror att ”skat-
tekakan” är statisk kan det 
vara svårt att förklara att 
höjda skatter inte alltid ger 
ökade intäkter och att sänkta 
skatter inte ger minskade 
skatteinkomster. Det är ROT 
och RUT-avdragen exempel 

på. Tusentals arbetstimmar 
har blivit vita istället för 
svarta. Detta ger pensions- 
och försäkringspengar samt 
skatteintäkter vilket ger en 
nettovinst för staten.

Moderaterna och Kristde-
mokraternas budget antagen 
av Sveriges riksdag kommer 
att gynna låginkomsttagare 
och pensionärer men även 
medelinkomstagare, dessa 
grupper kommer att få mer i 
plånboken 2019 än 2018.

Att insinuera att vi med 
våra partiers budget försöker 
stjälpa de som har det svårast 
i samhället tyder på att man 
ser ”flisan i sin broders öga” 
men inte uppfattar ”bjälken i 
sitt eget”. Under mandatpe-

rioden har vi hört många 
larmsignaler om assistanser-
sättningar och andra stöd till 
handikappade som dragits in 
och där man föreslagit avse-
värda försämringar i exem-
pelvis lagen om stöd och 
service.

Det stämmer att Melleruds 
kommun fått stora stöd av 
staten under senare år men att 
säga att kommunens ekonomi 
har utvecklats väl under dessa 
år är en stor överdrift. Det 
som hänt är att omslutningen 
har ökat men inte resultaten i 
en allt mer galloperande an-
svarslöshet från de då ledande 
socialdemokraterna.

Till följd av att dessa har 
dragit på sig spenderbyxorna 

kan det inte hållas för osan-
nolikt att den nya majoriteten 
i Mellerud tvingas ta till spar-
program de närmaste åren. 
De medel som staten anslog 
och som var tänkta att de 
skulle räcka till integration i 
många år är nu i praktiken 
slut.

Insändarskribenterna på-
står att man ”genomförde en 
kraftig utbyggnad av skolor i 
Mellerud” Den enda skola 
som i någon mån byggdes ut 
var Karolinerskolan men det 
var till största delen en reno-
vering. Förskolorna fick hu-
sera i hyrda baracker för att 
klara tillströmningen.

Vi ser fram emot en aktiv 
opposition från de tre social-

Vi jobbar för ett Mellerud med en bättre politisk   riktning

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
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STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!
Golv Måleri

Städ VVS

Solskydd

Ledig plats

Reparation/service Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

Ledig plats

Vi jobbar för ett Mellerud med en bättre politisk   riktning Ett tack för majoritetens svar 
på min fråga om fullmäktiges 
val av revisorer. Svaret är 
dock inte tillfyllest.  Min 
fråga var att ni valde redovis-
ningsskyldiga före val av 
revisorer. Vid förra mandat-
periodens början gjorde ni 
tvärtom vilket är förenligt 
med kommunallagen. Efter 
kontakt med SKL som är 
kommunernas sakkunnige 
uttolkare av lagen framgår 
följande: ”Jäv när fullmäk-
tige väljer revisorer.” ”Det är 
också viktigt att uppmärk-
samma att redovisningsskyl-
dighet begränsar möjlighe-
ten att delta i fullmäktiges val 
av revisorer med flera frågor. 
Den som är redovisnings-
skyldig till kommunen... får 
inte delta i val av revisor för 
granskning av verksamhet 

som omfattas av redovis-
ningsskyldigheten.” 

Eftersom ni är gruppledare 
för respektive parti inom 
majoriteten så utgår jag ifrån 
att ni är redovisningsskyldi-
ga. Nu är en begäran om 
laglighetsprövning på väg 
till Förvaltningsrätten i Gö-
teborg så i sinom  tid får vi 
besked. Ni ska som alla vi 
andra följa lagen och inte 
själva välja era egna gran-
skare det känns inte tryggt 
för oss kommuninnevånare.

När det gäller det bord-
lagda valet av Tommy Jo-
hansson till revisor så argu-
menterar ni med att 
revisionsbyrån PwC samt 
avgående revisorer och aktu-
ell valberedning delar er 
uppfattning. Nu är det så att 
ert påstående om PwC in-

Replik på majoritetens svar om revisorer

En tanke som slagit mig med 
anledning av Vänerns låga 
vattenstånd. Skulle kommu-
nen kunna investera lite 
pengar för att återställa vår 
fina badstrand vid Vita San-
nar? 

Sanden har ju dragits med 
ut i Vänern vilket skapat små 

insjöar på stranden med il-
laluktande vatten och kläck-
ningsplats för en massa 
småflugor. Skulle man kunna 
anlita någon maskin att ta 
tillbaka sanden igen? Jag tror 
detta skulle vara väl använda 
pengar, turisternas rykte om 
Vita Sannars fina badstrand 

kommer säkert att medföra 
mer turister till kommunen.

En stilla tanke som inte 
behöver kosta en massa 
pengar utan skapar ett gott 
rykte för kommunen. Undrar 
hur ni ser på detta?

Sven Andersson

Fråga till Melleruds kommun

demokraterna i kommunstyrel-
sen. Det är nyttigt för den nya 
majoriteten om det finns en 
livaktig och konstruktiv oppos-
tion. Då tvingas alla att värdera 
och vässa sina förslag och ställ-
ningstagande. Tyvärr har detta 
lyst med sin frånvaro tidigare 
gånger socialdemokraterna sut-
tit i opposition i Mellerud.

Ni nöjer er med att ha dialog 
med den skara som valde in er i 
höstas. Vi vill ha dialog med alla 
mellerudsbor för att få en ännu 
bättre kommun än den ni läm-
nade över 1 januari.
Daniel Jensen, gruppledare (KD)

Ludwig Mossberg, gruppledare 
(M)

blandning är en allvarlig 
beskyllning. Jag tror inte en 
sekund på att en yrkesrevisor 
lägger sig i kommunens val 
av revisorer. Det strider mot 
deras yrkesetik. 

Jag har haft kontakt med 
avgående revisorer och val-
beredare och de förnekar ert 
påstående.  Jag vet inte vad 

ni har för skäl att hindra det 
största partiets kandidat till 
revisor? Det där om jäv och 
avtal är för mig obegripligt. 
Vi har kommuner i vårt land 
som just valt avgående kom-
munstyrelseordförande till 
revisor och det har gått ut-
märkt, De om någon har stor 
kännedom om kommunen.

Nu har ni hamnat i en si-
tuation vid nästa fullmäkti-
gesammanträde det vill säga 
om valet ska vara lagligt. 
Samtliga ledamöter är väl 
redovisningsskyldiga skulle 
jag tro. 

Karl-Axel Nordström
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 1/2 15.00 
Gemenskap på Tallen.
Onsdag 6/2 14.00 
Karlar, grabbar och kompisar.
Onsdag 6/2 15.00 
Gemenskap på Solrosen. 
Musikunderhållning.

Brålanda • Frändefors

Södra Dals SPF Seniorer-
nas månadsmöte i december, 
ordnat som luciafest har hål-
lits i Gestad Bygdegård. 
Ordförande Åke Fridell häl-
sade medlemmarna välkom-
na. Samlingen började med 
luciatåg med utmärkt sång-
program. Det var kyrkans 
barnverksamhet som fram-
förde programmet under 
ledning av kantor Barbro 
Magnusson och Anna Jo-
hansson. Det bestod av flera 

FÖRENINGSREFERAT
olika sånger, luciadikt och 
Staffansvisan av en duktig 
stjärngosse. Därefter blev 
det sång av SPF-kören med 
Märta Eriksson som ledare. 
Det var bland annat Jul-
polska, med mera. En dikt på 
melodin: En sockerbagare, 
framförd med annan ny text 
om en fyndig traktorförare 
med flera olika uppgifter på 
landsbygden!

Sedan följde kaffeserve-
ring, naturligtvis med lusse-
bullar och pepparkakor. En 
gammal dikt, nu delvis om-
arbetad, framfördes av Rag-
nar Hallsten.

Så följde lotteridragning. 
SPF körsångarna fortsatte 
med bland annat Julklock-
orna och ytterligare någon 
julsång och avslutade med 
Jul, jul, strålande jul. 

Nästa möte blir förening-
ens årsmöte. Mötet avsluta-
des med nationalsången.

Doris Severinsson

Personalutbildning i HLR
Hela personalen på Bloms 
Varuhus fick i förra veckan 
utbilda sig i konsten att 
rädda liv. Det handlade 
om hjärt- och lungrädd-
ning (HLR) samt första 
hjälpen (FH), där behovet 
av och intresset för utbild-
ning ökar allt mer utanför 
själva sjukvårdssfären.

Vetenskapliga studier visar 
att tidig HLR, startad direkt 
av lekman ökar chansen till 
överlevnaden två till tre 
gånger, jämfört med om 
ingen HLR är utförd före 
ambulansens ankomst. Kan 
dessutom en hjärtstartare 
snabbt appliceras så att en 
strömstöt ges inom tre minu-

Lennart Ernstzon som ansvarade för HLR-utbildningen, håller upp en 
flaska med ögondusch och berättar att den är utmärkt att ta till för att 
släcka en mindre brand.

Robert Nygren, Maria Hedenberg, och Susanne Halvordsson var tre av 
de anställda på Bloms som deltog i torsdagsförmiddagens utbildning.

Hjärtstartare kan rädda ditt liv

Hjärtstartare kan betyda skillna-
den mellan liv och död. Arkivbild.

Det hänger hjärtstartare 
på ett flertal platser i vårt 
närområde, för att se var 
de finns kan du ladda ner 
appen SMSlivräddare.
För Melleruds del finns det 
bland annat två stycken på 
Närhälsan och en vardera på 
Kulturbruket på Dal, brand-
stationen, Medborgarkonto-
ret, Rådahallen, Optimera 
Bygghandel, Fagerlidssko-
lan, Melleruds Golfklubb, 
Vita Sandars camping, Coop 
Konsum i Åsensbruk och 
Dalsland Center.

I Brålanda hittar du en 
hjärtstartare på Söderberg & 
Haak,  en på Folktandvården 
och i Brålanda sporthall.

Det finns fler hjärtstartare, 
både hos företag och privat-
personer.

– Det är jättebra med HLR 
(hjärt och lungräddning) och 
det är viktigt att så många 
som möjligt förstår hur vik-
tigt det är att påbörja HLR 
om en person ramlar omkull 
med hjärtstopp. Man kan mer 
än man själv tror. Ladda ner 
appen så får du larm när det 
skett ett hjärtstopp och du får 
även instruktioner om hur du 
går tillväga i väntan på am-
bulans. Du har ingen skyl-
dighet att påbörja HLR, men 
du får möjligheter att hjälpa 
till, förklarar Patrik Tellan-
der, stationschef i Mellerud 
och Åsensbruk. Guns bakkonst uppskattas

Gun Östervik är en fena på bakning. Hennes bakelser och kakor finns på 
Sunnanå Restaurang vid golfbanan.

Gun Österviks är en fena 
på att baka. Hennes bak-
verk är omtalade sedan 
många år, särskilt ”Guns 
specialtårta” och Buda-
pestbakelsen.
– Det är fortfarande många 
som inte vet om att Guns 
bakverk säljs hos oss. De 
säljs även på Sunnanå Hamn-
krog när vi har öppet där. Vi 
har många kunder som kom-
mer hit enbart för att köpa 
hennes kakor och bakelser, 
säger Gun-Britt Nilsson, som 
driver både Sunnanå Restaur-
ang vid golfbanan och Sun-
nanå Hamnkrog i Sunnanå 
hamn.

Den förstnämnda håller 
öppet sju dagar i veckan, året 
runt, med dagens lunch och 
helgmenyer. Det ingår alltid 
dessert i dagens lunch.

– Många köper med sig 
fikabröd hem, det går också 
jättebra. Under sommarsä-
songen passar många på att 
köpa med sin bakverk när de 
ska ut med båten eller när de 
ska vara i sin sjöbod. Det 
kommer även kunder från 
Vita Sandars camping för att 

handla kaffebröd,  berättar 
Gun-Britt. 

Gun Östervik jobbade på 
Börsens Bageri i tolv år och 
när verksamheten kursade 
blev hon headhuntad av Gun-
Britt till Mat & Café Brevé 
som Gun-Britt drev vid 
Bloms Varuhus fram till 
2017.

– Bakning är det som jag 
jobbat mest med. Jag trivs 
bra med det och det känns 
roligt att så många tycker om 
det man gör, säger Gun.

Vad är det för ingredienser 
i din specialtårta?

– Budapestbotten med ba-
nan och grädde, sockerkaks-
botten med kolasås och va-
niljkräm och budapestbotten 
överst, avslöjar Gun.

I hyllorna finns en mängd 
bakverk, exempelvis Sarah 
Bernard, Pariserbröd, chok-
ladbollar, Berlinerkex, moc-
cabakelser, Budapestbakel-
ser och Operatårta. Det finns 
också gluten- och mjölkfria 
bakverk.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ter från kollaps, har man 
kunnat påvisa så hög över-
levnad som 70 procent. 

eDIT samordnar
HLR-utbildningen på Bloms 
gjordes i samarrangemang 
med eDIT – Ett Dalsland i 
tillväxt, som bland annat 
samordnar och genomför 
kompetensutveckling i Dals-
land för arbetsgivare inom 
landskapet.

Ofta har de olika arbetsgi-
varna samma behov av ut-
bildningsinsatser. Om fler 
kan delta i en utbildning 
skapar det bättre förutsätt-
ningar för att kurserna och 
utbildningarna kan förläggas 
inom Dalsland, vilket sparar 
både kostnader och tid, reso-
nerar man. 

– Jag kom i kontakt med 
eDIT efter ett tips från nä-
ringslivsutvecklaren här i 
Mellerud. Det är fint att ha 

fått den här kontakten, då 
chansen ökar att få bra ut-
bildningar här i Dalsland. Vi 
har tidigare gått arbetsmiljö-
utbildning i eDIT´s regi. Att 
vi nu kan ha den här utbild-
ningen på plats hos oss är 
både enkelt och bra, samti-
digt har alla har möjlighet att 
vara med. Den här kunska-
pen har alla nytta av och det 
är gott med välutbildad per-
sonal, säger Christian Stolt, 
butikschef på Bloms.

Stayin´ Alive
För själva utbildningen stod 
Lennart Ernstzon, Maskin & 
Trafikutbildningar i Gustafs 
AB. Kursdeltagarna lotsades 
genom att; identifiera hjärt-
stopp, kontrollera livstecken, 
larma på rätt sätt, utföra HLR 
med god kvalitét, lägga en 
medvetslös person i stabilt 
sidoläge, identifiera och åt-
gärda luftvägsstopp samt att 

vara motiverad att vid hjärt-
stopp starta HLR.

Man redde ut vad L A B C 
D E står för i detta fall och 
pratade om värme, vila och 
varsamhet.

Kompressionernas bety-
delse belystes och hur tätt de 
ska göras. De ska ha en frek-
vens av 100 – 120 per minut, 
vilket i praktiken innebär att 
man ska komprimera i sam-
ma (eller något snabbare) 
takt som Bee Gees gamla 

discolåt Stayin' Alive. Cirku-
lationen är viktigare än in-
blåsningarna.

Det gavs även tid för frågor 
och tips, samt visades på 
fakta och statistik. Hur en 
hjärtstatare hanteras och 
fungerar togs också upp. 
Avslutningsvis belystes vik-
ten av regelbunden träning 
och repetition.

Ing-Marie Norrman

Utbildningar
Räddningstjänsten anordnar 
utbildningar och det gör även 
olika företag liksom Melle-
ruds kommun som påbörjade 
HLR-utbildning för kommu-
nanställda under 2019. Detta 
kommer att fortsätta under 
2019.

Var det finns hjärtstartare 
går att se i appen ”SMSLiv-
räddare”, som är ett system 
för att larma frivilliga livräd-
dare till ett misstänkt hjärt-
stopp. För att delta som 

SMSlivräddare ska du vara 
18 år och ha genomgått en 
kurs i hjärt-lungräddning.

En hjärtstartare (även kall-
lad defibrillator eller Auto-
matisk Extern Defibrillator, 
AED) är enkelt uttryckt en 
maskin som känner av hjärt-
verksamheten och om det är 
nödvändigt levererar en 
strömstöt mot hjärtat. Denna 
stöt kan återställa den nor-
mala rytmen och få hjärtat att 
börja slå igen. Ibland krävs 
flera elektriska stötar. 

Hjärtstartare kan idag an-
vändas av helt outbildade 
personer i likhet med en 
brandsläckare. Det är omöj-
ligt att använda apparaten 
fel, eller orsaka någon skada. 

När hjärtstartaren öppnas 
ges tydliga röstinstruktioner, 
på svenska, som är lätta att 
följa. Hjärtstartaren är i stort 
sett självinstruerande och 
hjälper och vägleder använ-
daren genom de olika mo-
ment som ska ske. En del ger 
även instruktioner i hur hjärt- 

och lungräddning skall utfö-
ras korrekt. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Källa: hjartstartarregistret.se
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Damerna förlorade 
med uddamål

INNEBANDY 
Melleruds IBK:s damer både 
tränar och spelar match varje 
vecka. Matcherna spelas i en 
korpserie som ger damerna 
stor utvecklingspotential. I 
söndags mötte man ”Gött 
och Blandat” i Wargön, där 
blev det uddamålsförlust 

med 1-2. Men trots förlusten 
är tränaren Filip Falander 
nöjd med laget.

– Det var en bra match, vi 
gör framsteg för varje match. 
Överlag så är tjejerna jätte-
duktiga, nästan så man blir 
tårögd, berättar tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Första perioden 
fällde Giants

INNEBANDY 
Giants fortsätter att jaga 
den första segern för sä-
songen. I fredags mötte 
man innebandylaget IK 
Zenith från Göteborg, då 
man föll på hemmaplan 
med 13-5 efter en tuff start 
i den första perioden.
– Vi fick en urusel start, vi 
släppte in fyra mål på tre 
minuter. Sedan tog vi en 
timeout och det blev klart 
bättre, berättar Filip Falan-
der, som ledde laget i Mio 
Forsbergs ställe. 

Efter lagets timeout blev 
det klart bättre, laget började 
spela som det var tänkt, men 
det blev trots det inga mål, 
det första målet kom i den 
andra perioden, för Melle-
ruds IBK. Den perioden ge-
nomfördes betydligt bättre 
och målen började rulla in, 
men det var Zenith som ledde 
matchen.

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK 

– IK Zenith
5-13 (0-5, 4-5, 1-3)

Division 5
Målskyttar MIBK:
Marcus Olsson, 2
Robert Offesson, 1
Ove Zetterström, 1
Filip Falander, 1

– Vi förlorade andra perio-
den med uddamålet men det 
kändes som att vi var igång, 
men i sista perioden föll vi 
igen, berättar Falander, vars 
lag släppte in tre bollar i 
tredje.

– Överlag gör killarna en 
bra match och alla gör sitt 
jobb. Vi möter ett spelskick-
ligt lag som ibland hade 
lekstuga. Men vi visar fram-
fötterna och ger dem hårt 
motstånd, berättar Falander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda 
till semifinal

FUTSAL 
Ecus Mixed cup i Ed är en 
återkommande favorit 
för Brålanda och Åsebro/
Brålanda. I år gick man 
till semifinal, men föll där 
efter straffläggning mot 
Färgelanda IF.
Ecus Mixed Cup är turne-
ringen där damer och herrar 
spelar tillsammans, men inte 
samtidigt. Först spelar da-
merna en halvlek för att se-
dan låta herrarna spela den 
andra halvleken. Förra året 
tog man sig inte vidare från 
gruppen. I år blev det en se-
mifinalplats.

– Det gick lysande, det var 
första gången jag åkte ur en 
turneringen trots att vi vunnit 
alla matcher, berättar Åse-
bro/Brålandas tränare Chris-
tian Berglund.

Åsebro/Brålanda vann 
sina halvlekar, även den i 

semifinalen mot Färgelandas 
damer. När herrarna tog över 
stod det 2-1 till Brålanda, 
men herrarna mötte ett vasst 
Färgelanda som kvitterade i 
matchen som gick till straf-
far. Där lottades det att her-
rarna skulle stå för strafflägg-
ningen, som man förlorade.

– Färgelanda Futsal är rik-
tigt duktiga, så det var inte 
mycket att säga om, vi gjorde 
vårt jobb i alla matcher, be-
rättar Berglund, som nu 
kommer att ställa om all trä-
ning för fotbollssäsongen 
och återkomsten till division 
2.

– Nu blir de fullt fokus på 
fotbollen, vi har ett full-
späckat schema med fot-
bollscup i Vara och tränings-
läger här i vår, berättar 
Christian Berglund.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

BADMINTON 
Flera talanger har kom-
mit fram i BK Stingets led 
och fortsätter att så göra. 
Under början av 2019 har 
klubben skördat fram-
gångar och även fått en 
ny landslagsspelare.
Elvira Olsson, 12 år, åkte i 
början av året till Täby utan-
för Stockholm för landslags-
läger med U13-landslaget. 
Olsson är idag rankad sexa i 
Sverige i sin åldersgrupp, 
både i singel och i dubbel.

Helgen efter landslags-
samlingen var hon på plats i 
Göteborg på Bele Nordin 
Cup tillsammans med tre 
lagkompisar från Stinget, 
som alla storspelade.

Julia Jonsson tog silver i 
Damdubbel i U15 klassen, 
där hon tillsammans med sin 
partner Maja Wävendahl tog 
sig till final, men förlorade 

mot duon Elsa Ceivik och 
Louise Samuelsson i två raka 
set, 21-16, 21-11.

Ännu bättre gick det för 
Agnes Ferm som tog två 
medaljer i turneringen. Ferm 
tog silver i damsingel, där 
hon gick till final tack vare 
seger i semifinal mot sin 
lagkamrat Nora Larsson.

Agnes vann sedan dam-
dubbel i U13-klassen till-
sammans med Elvira Olsson 
i överlägsen stil, mot Emily 
Barratt och Doris Lindeblad 
från Påvelunds Tennis och 
Badmintonklubb i två raka 
set, 21-10, 21-3. Elvira vann 
sedan också damsingeln i 
U15 klassen, som 12-åring. 
Detta efter en rafflande final 
där Elvira till slut vann efter 
21-17, 15-21, 21-17.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stinget fortsätter 
fostra talangerFörsvarsspelet 

räddade segern
HANDBOLL 
I söndags var det åter dags 
för Mellleruds HK P12 att 
möta Sävehof. Förra helgen 
när de båda lagen möttes blev 
det en jämn match där MHK 
till slut avgick med udda-
målsseger. 

Matchen började mycket 
stabilt för MHK och man 
styrde spelet. Bakåt var det 
ett tufft försvar som Sävehof 
inte kom förbi. Framåt 
lyckades MHK väldigt 
mycket bättre denna helg och 
gjorde många fina genom-

brott och mål utifrån. Det såg 
länge ut som en komfortabel 
seger men de sista tio minu-
terna blev riktigt skakiga då 
laget drabbades av utvis-
ningar och tog flera mindre 
bra avslut i stället för att 
vårda bollen och låta tiden 
gå. 

Efter 40 minuters kamp var 
det ändå MHK som stod för 
segern med 24-22 och det 
tack vare det fantastiska för-
svaret. När slutsignalen gick 
var det ett mycket glatt gäng 
som tackade för matchen.

MHK

Rejäl urladdning
gav skön seger

HANDBOLL 
I de två senaste matcherna 
har F15/14 haft det mycket 
tufft mot serieledarna från 
Frölunda, BK Heid. Samti-
digt som man har mött ett 
mycket bra lag har tjejernas 
insats och energi inte varit på 
topp och siffrorna rann iväg 
i såväl hemma- som borta-
mötet.

I lördags när Stenungsunds 
HK kom på besök var det ett 
revanschsuget gäng som 
mötte dem. Nu fick hemma-
publiken äntligen se vad tje-
jerna förmår och kan åstad-

komma när lagarbetet 
fungerar. Försvaret var helt 
suveränt på alla positioner, 
alla gjorde sitt jobb och 
gjorde det enklare för Ida 
Flodin Uggla i mål.

Anfallet fungerade också 
jättebra och alla tog ansvar i 
sina satsningar så försvaret 
gick bort sig. Hela laget fyll-
des med energi och höll en 
hög nivå hela matchen ige-
nom, i halvtid ledde man med 
12-7 och det slutade med  en 
förkrossande seger med 23-
13.

Melleruds HK

Uppstartsläger hos KIF Judo

ders Lönngren från Färge-
landa Judoklubb. 

– Roligt att kunna arrang-
era detta läger. Det är viktigt 
att vi underhåller det samar-
bete som är uppbyggt mellan 
klubbarna, att vi gör saker 
tillsammans och inte bara ses 
på tävlingar, poängterar 
Glenn Nordling och Lars 
Johansson, tränare i KIF 
Judo.

Under våren arrangeras 
många tävlingar, inte minst 
Bohus Dal Cup, där Kroppe-
fjäll Judo stod som slutseg-

KIF Judo laddar för en ny säsong. Under trettonhelgen arrangerades ett tvådagars uppstartsläger på Kroppe-
fjäll. 

rare förra året och därmed 
fick ta med sig den fina 
vandringspokalen hem. Nu 
återstår att se om klubben 
kan behålla titeln även i år.

– Vi ska såklart göra allt vi 
kan för att pokalen ska stanna 
hos oss. Det blir inte lätt, men 

de andra klubbarna vet att de 
kommer att få kämpa väldigt 
hårt för att ta den, vi ger inte 
bort den frivilligt, säger 
Glenn Nordling med ett lu-
rigt leende på läpparna. 

KIF Judo

Distriktsmästare 
i Dals Södra FFI

FRIIDROTT 
Vid förra helgens distrikts-
mästerskap i friidrott i Rim-
nershallen tog Dals Södra 
FFI:s Tove Berg och Linnéa 
Hallsten var sitt guld. 

Tove tog sin seger i F15 
kula med 9,27m och Linnea 
i F13 höjd på 1,43m. 

Det blev också tre silver-
medaljer; Andreas Nilsson i 

P13 kula med 8,87m och 
Tobias Nilsson i P15 längd 
med 4,97m samt i P15 60m 
på 8,01s. 

Därutöver deltog Ebba 
Karlsson i F11 60m (10,31s), 
längd (3,25m) och 600m. 
Fina insatser av klubbens 
ungdomar.

Göran Hallsten 
Dals Södra FFI

Inställd match
HANDBOLL 
Det var äntligen dags att 
spela match igen för hand-
bollsdamerna, som senast 
spelade en handbollsmatch 
den 9:e december. Men när 

matchdagen väl kom i lör-
dags lämnade Nödinge SK 
återbud och matchen skjuts 
upp till den 19 februari istäl-
let.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

JUDO 
Nu laddar Kroppefjäll 
Judo för en ny säsong och 
vad passar därför bättre 
än att arrangera ett upp-
startsläger.  
Under trettonhelgen var det 
full aktivitet uppe på Kroppe-
fjäll, då KIF judo arrangerade 
ett tvådagars uppstartsläger. 
Förutom deltagare från 
Kroppefjäll Judo var Troll-
hättans judoklubb och Färge-
landa Judoklubb inbjudna.

Totalt 25 deltagare under 
dessa två dagar kämpade sig 
igenom åtta timmars träning. 
Mellan passen fanns det 
också annat att göra. Vädret 
visade sig från sin bästa sida 
och inbjöd därför till prome-
nad i de vackra omgivning-
arna.

Övernattning skedde i do-
jon (träningslokalen) vilket 
som brukligt resulterade i lite 
lek och bus också. 

En av dagarna hölls en ut-
bildning i ”JudoShiai”, vilket 
innebär utbildning i hur man 
organiserar en tävling med 
sekretariat, datasystem och 
dylikt. 

Utbildningen hölls av An-
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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 

 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

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

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

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

070-461 42 78

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

Solsken på walkingpremiären
Friskis&Svettis första 
walkingpass ägde rum i 
torsdags förmiddag i ett 
strålande klart vintervä-
der. 

Ett gott gäng glada motionä-
rer promenerade i rask takt 
tillsammans under trevlig 
samvaro från Ängenäs till 
golfbanan fram och tillbaka 

Friskis&Svettis gick ett första lyckat walkingpass i torsdags.

ungefär fyra kilometer. Det 
kändes inte alls så långt när 
man går tillsammans menade 
de flesta. 

Några hade även gått ända 
hemifrån till mötesplatsen 
vid scoutstugan på Ängenäs, 
så för dem blev det en rejäl 
promenad. Premiärturen fi-
rades med varm glögg efter 
avslutat pass.

Dagliga promenader om 
minst 30 minuter är ett bra 
sätt att hålla sig tillräckligt 
fysiskt aktiv för att må bra 
och inte drabbas av olika 
hälsoproblem. Kan man 
dessutom göra detta tillsam-
mans ger det även en social 
samvaro. 

Karin Thorsenius 
Friskis&Svettis Mellerud

Frändefors vann Ica Kvantum Cup
FUTSAL 
Frändefors damer fick 
bästa möjliga slut på fut-

salsäsongen. Lördagens 
turnering i Vänersborg, 
Ica Kvantum Cup, vann 

Frändefors damer i helgen Ica Kvantum Cup i Vänersborg. Där slog man 
ut både Vänersborgs IF och Vänersborgs FK i slutspelet, en välförtjänt 
cupseger. Foto: Vänersborgs IF.

Har gjort upp med tränarduo
FOTBOLL 
I början av december hade 
Frändefors gjort klart med 
en tränare, men i sista se-
kund tackade han nej och 
klubben fick börja om från 
ruta ett. Nu har man hittat 
det man sökte, i A-laget.
Adam Jacobsson, 26 år, och 
jämnårige Erik Bengtsson 
Meuller, tar över som huvud-
tränare i Frändefors herrlag. 
Platsen har varit vakant se-

dan Erik Öqvist valde att 
tacka nej till en fortsättning.

Redan i början av decem-
ber var det klart med en trä-
nare för herrlaget. Då var det 
bara detaljer som återstod 
innan Emir Bosno skulle 
skriva på kontraktet, men i 
sista stund fick han en förfrå-
gan från Vänersborgs IF, 
något han tackade ja till istäl-
let.

Men Frändefors lösning 
ser ut att bli riktigt bra för Tränarduons första nyförvärv är 

på plats. Det är 26 åriga försvara-
ren Linus Lilja som 2019 kommer 
spela för ”Fiffen”. Foto: Frände-
fors IF.

Frändefors har äntligen löst tränarfrågan för herrarna. Det blir Adam 
Jacobsson och Erik Bengtsson Meuller från de egna leden som tar hand 
om laget i division 5 2019. Foto: Frändefors IF.

klubben. Två unga tränare 
med potential och med erfa-
renhet från tidigare tränar-
uppdrag. Adam har varit as-
sisterande tränare i 
Vänersborgs IF:s juniorlag 
och Erik har lett Frändefors 
Futsal denna säsong och 
innan des Dynamo Botered 
futsal.

– Det känns lite nervöst, 
men det känns rätt bra ändå 
tycker jag. Med Erik bredvid 
mig tror jag att vi kommer bli 
ett bra par som kompletterar 
varandra. Tack vare honom 
känner jag mig lugn, trots att 
det är ett stort steg att ta från 
assisterande juniorledare till 
A-lagstränare, berättar 
Adam, som kommer att vara 
huvudtränare.

Ingen spelande tränare
Adam kom till Frändefors 
förra året och var del i att 
Frändefors andralag vann 
division 7 och tog steget upp 
i division 6. Men det kommer 
inte att bli spel i A-laget för 
hans del, utan andralaget får 
duga.

– De har inte velat ha en 
spelande tränare, så då fun-
kar det för mig att spela i B-
laget. Jag är glad att få stå vid 
sidan och agera matchcoach, 
berättar Adam, som redan 
gjort klart med sitt första 
nyförvärv.

Det handlar om 26-årige 
försvararen Linus Lilja, som 
tidigare spelat i Vänersborgs 
IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

UTFÖRES

man efter straffar med 
mycket jubel som följd.
Frändefors damer har inte 
skördat framgångar de se-
naste åren, framförallt inte på 
fotbollsplanen där man haft 
det kämpigt. Men i lördags 
fick laget smaka en stor por-
tion segerglädje efter man 
slagit ut Vänersborgs FK på 
straffar i finalen av Ica Kvan-
tum Cup.

– Det var coolt, det var helt 
fantastiskt. Vi har slitit för 
det och VFK är ett duktig lag. 
Trots underläge fick vi 1-1 
och sedan gick matchen till 
straffar efter en mållös för-
längning. Det är en riktigt 
härlig känsla, berättar Adam 
Rezepa, ledare för futsalla-
get.

Frändefors vann sin grupp 
efter två oavgjorda matcher 
och en seger. Sedan slog man 
ut Vänersborgs IF i semifina-
len, också det efter straffar.
 

Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

SBM
Bygg & Måleritjänster
Verksam sedan 1991
Utför allt inom bygg & måleri
072-872 11 17
energibygg.stefan@gmail.com
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Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24Tel. 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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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.4 - 26 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. 4 – 26 januari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Anslagstavlan
10.45 Stjärnorna på slottet
11.45 Gustav III:s äktenskap
13.15 Auktionssommar
14.15 Antikrundan
15.15 Matiné: Åh, en sån deckare!
16.45 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
01.45 Rederiet
02.30 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.30 Vinterdrömmen
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 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 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
19.20 Vykort från Europa
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 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Pensionärsvloggen

14.00 UR Samtiden
17.00 Den lilla pälssälens 
 liv
17.50 Till fots genom Central-
 amerika
18.35 Omöjliga järnvägar
19.25 00-talets USA
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
21.50 Miljökämpen i Iran
22.40 Galapagosöarnas unika 
 djurliv
23.30 Flykten från Förintelsen

20.00 Mitt perfekta liv
20.30 Sjukt oklar
20.45 Operation Klotty 
 - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Falsk identitet
22.40 Ketanes/Tillsammans
23.10 Idrottsgalan - syntolkat
01.40 Mannen under trappan 
 - syntolkat
02.25 Rederiet - syntolkat

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

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Seventh son
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.05 American dad
02.05 Scrubs
02.55 2 1/2 män
03.20 Brooklyn nine nine
03.45 Family guy
04.35 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Helt lyriskt
11.40 Uppdrag granskning
12.40 Utrikesministern
13.55 Snölejon
14.20 Skidskytte: Världscupen
15.50 Ett hundliv: Det är inte dig 
 det är fel på, det är mig
16.00 Vem vet mest?
16.45 Mord och inga visor
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
23.30 Auktionssommar
00.30 Utrikesministern
01.45 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Pensionärsvloggen
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
19.20 Vykort från Europa
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Sauls son
00.05 Ekdal och Ekdal
01.05 Blind donna
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud

14.00 UR Samtiden
17.00 Djurens mäktiga 
 vandringar
17.50 Omöjliga järnvägar
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 Den lilla pälssälens liv
23.10 Miljökämpen i Iran

20.00 Sjukt oklar
20.15 Rederiet - syntolkat
21.00 August: Osage County
22.55 En samling samlare
23.55 På spåret - syntolkat
00.55 Mannen under trappan 
 - syntolkat
01.40 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Torpet
21.00 Renées brygga
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?

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 Bad boys
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.10 2 1/2 män
03.35 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Kolla myten
10.50 Mitt perfekta liv
11.20 Alpint: Världscupen
12.35 Antikrundan
13.35 Opinion live
14.20 Skidskytte: Världscupen
16.00 Ett enklare liv
17.00 Columbo
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Seriestart: Tyst vittne
23.20 Rapport
23.25 The Graham Norton show
00.15 Patty Hearst
00.55 Veckans brott
01.55 Rederiet
04.45 Sverige idag

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 Kiss och gitarristen som 
 försvann
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder Visas inte i SVT Play
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Salesman
23.45 The Interceptor
00.40 Ketanes/Tillsammans
01.10 Min squad XL - meänkieli
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Slöjdreportage
17.10 Antikmagasinet
17.40 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
18.30 Vita vidder
19.10 På äventyr i Norden
19.40 Framtidens drömhem
20.10 Grönlands glaciärer
21.00 Det vilda Skandinavien
22.00 Seriestart: Storbritanniens
  historiska städer
22.50 Till fots genom Central-
 amerika
23.35 Dokument utifrån
00.35 Djurens mäktiga vandringar

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Så ska det låta
22.45 Hundra procent bonde
23.30 Uppdrag granskning
00.30 Auktionssommar - syntolkat
01.30 Operation Klotty - syntolkat
01.45 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
08.00 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 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Homeland Security USA
22.00 Season of the witch
23.55 Simpsons
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.45 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
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: 
 Död mans kista
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Pirates of the Caribbean: 
 Död mans kista, forts
00.50 Revolutionary road
03.15 Perfect match

05.15 Go'kväll
06.00 Vem vet mest?
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 På spåret
09.30 Vinterstudion
10.00 Alpint: Världscupen
12.00 Skidor: Världscupen
13.30 Skidskytte: Världscupen
14.10 Vinterstudion
14.15 Skidor: Världscupen
15.20 Vinterstudion
15.30 Skidskytte: Världscupen
16.10 Vinterstudion
16.15 Bandy-VM: 
 Sverige-Ryssland
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 Diagnoserna i mitt liv
22.30 Operation Klotty
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Dante's Peak
00.35	 Nattfilm:	The	Two	Faces	
 of January

08.55 Förväxlingen
11.25 Alpint: Världscupen
12.35 Dollagattis
13.05 Hundra procent bonde
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Min sanning
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur: Katternas 
 planet
17.10 Drömyrke: veterinär
17.40 Fiskeskolan
17.50 Bandy-VM: 
 Sverige-Ryssland
18.00 Skicross: Världscupen
18.50 Snöröjningsbalett på 
 Gardermoen
19.00 Kulturstudion
19.05 Divorna vi älskar
19.45 Kulturstudion
19.50 Divorna vi älskar: Birgit 
 Nilsson i en klass för sig
21.20 Kulturstudion
21.25 Bayreuth i teaterhistorien
22.00 Falsk identitet
22.55 Dox: Den bortglömda 
 krigaren
00.20 Kulturveckan
01.20 Drömyrke: veterinär
01.50 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 På äventyr i Norden
15.25 Djurens mäktiga vandringar
16.15 Storbritanniens historiska 
 städer
17.05 Det vilda Skandinavien
18.05 Kanaler, båtar och kärlek
18.55 Antikmagasinet
19.25 Universums tuffaste jobb
20.15 Asiens nationalparker
21.00	 Spaniens	vilda	flod
21.55 Operation Foxley: Mord-
 försöket på Hitler
22.45 Grönlands glaciärer
23.40 00-talets USA

20.00 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Svenska nyheter
22.15 The Interceptor
23.10 The Graham Norton show
00.00 Skavlan
01.00 Antikrundan
02.00 Rederiet - syntolkat

05.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Renées brygga
13.55 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre 
 – guldkorn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 En värsting till syster
00.10	Min	brors	flickvän
02.25 Cuban fury
04.25 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt

05.10 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My name is Earl
08.30 The grinder
09.30 Community
11.00 Homeland Security USA
12.00 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Cops
17.00 Last man on earth
18.00 The Mick
19.00 Kevin can wait
20.00 Lethal weapon
21.00 Natt på museet: Grav-
 kammarens hemlighet
23.00 Fighting
01.10 Dracula untold
02.55 Advokaten
03.45 Justin Bieber's believe

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Antikrundan
07.00 Helt lyriskt
08.00 Stjärnorna på slottet
09.00 Vintermagasin
10.30 Alpint: Världscupen
11.15 Skidor: Världscupen
12.45 Skidskytte: Världscupen
13.30 Alpint: Världscupen
14.15 Skidor: Världscupen
15.30 Skidskytte: Världscupen
16.15 Vinterstudion
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Seriestart: Bandet och jag
22.00 Mitt perfekta liv
22.30 Biljett till kärleken
23.00 Rapport
23.05 Mord och inga visor
23.50 Tyst vittne
00.40 Antikrundan
01.40 Mannen under trappan

07.40 Sverige idag på
08.00 Historiejägarna
08.30 Ketanes/Tillsammans
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Divorna vi älskar
13.00 Bayreuth i teaterhistorien
13.30 Kiss och gitarristen som försvann
14.30 The Island
15.20 Mardalsfossen - vattenfall två 
 månader om året
15.35 Snöröjningsbalett på Gardermoen
15.45 Huset fullt av katter
15.50 Sverige idag
16.15 Hundra procent bonde
17.00	 Kortfilmsklubben
18.00 Dollagattis
18.30 Min squad XL - meänkieli
19.00 Världens naturd
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 När livet vänder
21.00 Aktuellt, Agenda
22.00 Ondskans åklagare - mannen som 
 fällde nazisterna
23.25 Gudstjänst
00.10	 En	fika	i	öknen
01.05 Blind donna
01.30 Pia liftar genom Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 Slöjdreportage
15.10 Den lilla pälssälens liv
16.00 Grönlands glaciärer
16.55 Vita vidder
17.35 Asiens nationalparker
18.20 Dox: Den bortglömda krigaren
19.20 Omöjliga järnvägar
20.10 Seriestart: Det vilda Mexiko
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Design för ett bättre liv
22.50 Miljökämpen i Iran

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Operation Klotty - syntolkat
21.00 Bandet och jag - syntolkat
22.00 Veckans brott
23.00 Helt lyriskt
00.00 Ekdal och Ekdal
01.00 Sverige!
01.30 Rederiet - syntolkat
02.15 Auktionssommar - syntolkat

05.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre – guldkorn
13.15 Mandelmanns gård
14.25 Playmakers
14.55 Kungahuset 2018
15.55 Torpet
16.55 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 Jack Ryan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jack Ryan, forts
23.15 Dirigenten
00.15 Brottsjournalen
01.15 Kalla fakta
02.15 MacGyver
04.05 Elementary

05.10 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My name is Earl
08.30 Last man on earth
09.30 Cooper Barrett's guide to surviving  
 life
10.00 Community
11.00 Cops
12.00 Kevin can wait
13.00 The grinder
14.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Natt på museet: Gravkammarens 
 hemlighet
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
00.00 Brickleberry
00.30 The Lizzie Borden chronicles
01.30 Face off
02.30 Amazing race
03.20 Cops
04.00 Homeland Security USA
04.50 American dad

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Mitt perfekta liv
11.40 Så ska det låta
12.40 Dom kallar oss artister: Ögonblicket
12.45 Bandet och jag
13.45 Svenska nyheter
14.15 The Graham Norton show
15.05 Skavlan
16.05 Matiné: Mitt hem är Copacabana
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 Guldbaggen
22.00 Kulturnyheterna om Guldbaggen
22.30 Rapport
22.35	 Nattfilm:	Jätten
00.05 Världens natur: Barriärrevet
01.05 Hemma igen
01.55 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubbena
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 Kiss och gitarristen som försvann
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Olegs barndom
23.45 Agenda
00.30 Dollagattis
01.00 Min squad XL - meänkieli
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vinterdrömmen
02.40 Hundra procent bonde

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Grönlands glaciärer
18.20 Astronaut: Universums tuffaste 
 jobb
19.10 Det vilda Skandinavien
20.10 Till fots genom Centralamerika
21.00 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
21.55 Asiens nationalparker
22.40 Operation Foxley: Mordförsöket 
 på Hitler
23.30 Design för ett bättre liv

20.00 Guldbaggen - syntolkat
22.00 Rederiet - syntolkat
22.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.15 Agenda - teckenspråkstolkat
00.00 På spåret - syntolkat
01.00 Bandet och jag - syntolkat
02.00 Rederiet - syntolkat

05.10 Paul Hollywood bakar j
 orden 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 The world's most extraordinary 
 homes
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 I huvudet på Gunde Svan
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?

05.10 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 Ink master USA
21.00 The Mick
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 2 1/2 män
03.20 Brooklyn nine nine
03.45 Family guy

05.15 Vem vet mest?
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Samernas tid
10.50 Kolla myten
11.00 Sverige!
11.30 Matiné: Sköna Susanna och 
 gubbarna
13.00 SM-veckan
15.30 Nittiotalisterna: Första, största 
 kärleken
15.45 Världens natur: Barriärrevet
16.45 Säsongstart: Hemma igen
17.40 Alpint: Världscupen
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	 Besegra	berget	-	film	om	störtlopp
22.00	 Butterfly
22.45 Rapport, Skavlan
23.50 Bandet och jag
00.50 Biljett till kärleken
01.20 Hemma igen
02.15 Rederiet

08.30 Pia liftar genom Finland
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
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 Alpint: Världscupen
19.00 Skeppet Ponape - en dröm om 
 havet
19.30 Förväxlingen
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Shapeshifters
23.45 Kiss och gitarristen som försvann
00.45 När livet vänder
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Historiejägarna

14.00 UR Samtiden
17.00 En stad - en historia
17.10 Vita vidder
17.50 Design för ett bättre liv
18.50 Mordförsöket på Hitler
19.40 Antikmagasinet
20.10	 Spaniens	vilda	flod
21.00 Dokument utifrån
21.55 Kanaler, båtar och kärlek
22.45 Storbritanniens historiska städer
23.35 00-talets USA

20.00 Sverige!
20.30 Vinterliv
20.40 Alpint: Världscupen
21.30 Auktionssommar - syntolkat
22.30 Rederiet - syntolkat
23.15 Tyst vittne
00.05 Kolla myten - teckenspråkstolkat
00.15 Kolsvart - teckenspråkstolkat
00.30 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
01.30 Agenda - teckenspråkstolkat
02.15 Rederiet - syntolkat

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Just shoot me
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Just shoot me
09.00 Kung av Queens
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Scrubs
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 Social network
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 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 The world's most extraordinary 
 homes
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Mandelmanns gård
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

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!

DALS ROSTOCK – Lövåsvägen 16 
Enplans trävilla, 4 rok varav 2 sovrum. Boa 94/30 
kvm. Tomt 1.180 kvm. Inglasat uterum, altaner i två 
väderstreck, ostört läge, förråd och gästrum. 

Pris 640.000:-

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:-

HÅVERUD – Ateljén 
Ateljé i nationalromantisk stil, ca 50 kvm. Två rum med 
skurgolv, två murade öppna spisar, fina ljusinsläpp 
med originaldörrar och trädetaljer. Ej el eller vatten. 
Arrendetomt på 800 kvm.

Pris: 250.000:-

Visning: Torsd 30/1 kl. 17

00

-18

00

NYTT!

Visning: Månd. 4/2 kl. 16

00

-17

00

NYTT!

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:-

Ring och boka visning!
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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

Många personporträtt från 
olika fotoateljéer i Mellerud har 
skänkts till muséet. Är det någon 
som vet vem detta är?

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

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

Följ oss på

    

varuhus

REA
Massor av reavaror i  butiken 

Jacka/Termobyxa
”Barn”Herrjackor 

Ett parti mattor

50-70%

150:-
/del

250:-
/st

Från

Det är vi som 
gör din tidning

Marie Robertsson, Brå-
landa, har arbetat på 
Melleruds Nyheter som 
annonssäljare sedan maj 
2018. Tidigare har hon 
till exempel jobbat som 
marknadsansvarig på 
Nuntorpskolan i tre år. 
Bland annat höll detta ener-
giknippe i trådarna under 
både Nuntorpsdagarna och 
julmarknaden på skolan.

– Tjänsten på Melleruds 
Nyheter sökte jag eftersom 
jag tycker det är en fantas-
tiskt bra tidning där vi hittar 
våra lokala nyheter och läser 
om vad som händer runt om 
i bygden. Jag har alltid läst 
Melleruds Nyheter vid fru-
kosten hemma, även innan 
jag började jobba här. Jag har 
tagits emot på ett väldigt bra 
sätt i Mellerud och trivs jät-
tebra! säger Marie.

Hon gillar att åka ut på 
kundbesök och träffa männ-
iskor. En fördel är alla kund-
kontakter i olika slags bran-
scher hon skaffade sig inför 
Nuntorpsdagarna, allt från 
virkning till traktorer.

– Det var en utmaning att 
få en bredd på utställarna, 
menar Marie. 

Familjen består av maken 
Robert och tre barn; Jesper, 
23, Micaela, 20 och My, 15. 

Familjen bor på en häst-
gård med tre hästar utanför 
Brålanda. Här bor även en 
hund och fyra katter.

Marie är politiskt engage-
rad i Vänersborgs kommun, 
som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden. Fritiden 
fylls även av kurser med 
hunden och umgänge med 
kompisar.

Annonssäljaren Christina 
Svensson Callh, Mellerud, 
började arbeta på Melle-
ruds Nyheter i maj 2015. 
Christina kom då närmast 
från en tjänst som recep-
tionist och telefonist på 
Tendenz i elva år.
– Jag sökte jobbet på Melle-
ruds Nyheter eftersom det 
verkade spännande och an-
norlunda. Det är en liten ar-
betsplats som är väldigt fa-
miljär där vi jobbar tätt 
tillsammans och tar gemen-
samma beslut. Vi kan själva 
påverka mycket, säger 
Christina glatt. 

På redaktionen, som ligger 
centralt på Storgatan i Mel-
lerud, kommer det ofta in 
kunder som antingen vill 
sätta in en annons eller tipsa 
om något evenemang.

– Jag har ett socialt jobb 
och gillar att träffa männ-
iskor. Mitt jobb innebär ofta 
personliga möten och det 
tycker jag är positivt. Det 
märks att tidningen är efter-
längtad, skulle den utebli blir 
vi nerringda av personer som 
inte fått den, säger Christina.

Hon beskriver sig själv 
som en glad och sprallig 
person. Christina tränar 
mycket på fritiden, på gym 
och innebandy. Hon spelar i 
Melleruds Innebandyklubbs 
damlag och tränar MIBK:s 
PF 07-08 tillsammans med 
Linda Hamrin.

– Vi umgås mycket med 
vänner och vi gillar att resa. 
Jag tycker om när det händer 
saker, konstaterar Christina.

Familjen består av maken 
Urban och två egna barn; 
Svea 12 och Sixten 10 samt 
bonusbarnet Vera 11. 

Vikten av lokal journalistik och lokala annonser kan 
inte nog understrykas. Detta är vår styrka på Melleruds 
Nyheter. Vi jobbar hårt för att bevaka det som händer 
i tidningens utgivningsområde som sträcker sig från 
Tösse i norr till Ödskölt i väster och Rösebo i söder. Vi 
är ett gott gäng som tillsammans ser till att Melleruds 
Nyheter varje vecka fylls med intressant innehåll. Vi 
kommer att presentera personalen med start denna 
onsdag.

Christina Svensson Callh, annons-
säljare.

Marie Robertsson, annonssäljare.

Bildvisning väckte många minnen

Det var stort intresse för att prova 
på att släktforska uppe i släkt-
forskningsarkivet. 

I lördags  hölls ”Släkt-
forskningens dag” i 
Tingshuset i Mellerud. 
Den inleddes med en bild-
visning som intresserade 
många.
Först på bildskärmarna i 
tingssalen var en bild av 
Köpmantorget från den 26 
december 1967. Där finns 
fortfarande de ståtliga huset 
som bland annat inrymde 
Axel Ljungs cykelaffär och 
en herrfrisör. Dagen efter 
revs huset och på platsen 
byggdes nuvarande coopbu-
tiken.

Axel Ljung fanns med i 
egen hög person i tingssalen 
och bistod Annelie Anderson 
från Melleruds museum att 
guida genom de 40 foton som 
visades, en liten del av tusen-
tals fotografier och negativ 
som skänkts till muséet och 
scannats in.

Vem är det ?
– Vi behöver er hjälp med 
vem och vad som syns på 
bilderna, berättade Annelie. 

Flera frågor fick svar som 
noterades av Axel Ljung, 
andra har frågetecknet kvar. 
Ett foto visade Folke Movits 
i sin charkbutik 1939, men  
var låg den butiken?

Flygbilder, fastigheter och 
personporträtt från fotoate-
ljéer i Mellerud avlöste var-
andra. Igenkännandena var 
många, som vid anblicken av 
Stig-Uno Olsson till häst 
med katt och tax den 17 mars 
1964, eller Långenisse, Gub-
ben i Lur och Adolf Che 
Jansson. Andra foton fick 
betraktarna att grubbla; en 
leende brud, äldre finklädda 
damer, en ung man som 
verkade bekant, men vilka 
var/är de?

Minnen väcktes
Många minnen dök upp och 
historier berättades. 

– Vem var det som körde 
strakbent på moppe över 
torget? Den frågan fick be-
traktarna att denna gång 
inget svar.

Annelie undrade om en 
liknande visning, med nya 
bilder, skulle vara önskvärd. 
Svaret ett starkt ja och kan-
ske händer det redan till vå-
ren. 

Kaffet med dopp servera-
des uppe i muséet och det var 
många som sökte sig till Mel-
leruds förnämliga släkt-
forskningsarkiv. Här fick 
man prova på att släktforska 
och fick hjälp med att komma 
igång av erfarna släktfors-
kare på plats.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se


