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Priserna gäller måndag 7/10 – söndag 13/10 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk fläsklägg
Moab, Sverige, rimmad, ca 1,5 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 41. 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Färsk tortelloni
Garant, flera sorter, gäller ej ekologisk,  
250 g, jfr-pris 40,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 41

BONUSKUND

99:-
/st

Satsumas
Spanien, klass 1.

3995
/kg

10:-
/st

Handla andra 
varor för minst 200 kr, 

köp fläsklägg för 

20:-/kg

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

Räkor
Inkommer fredag förmiddag

   15:-/kg

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, 
i bit, vaccad, 600 g, jfr-pris 165,00/kg.

k-bygg.se

KAMPANJ

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 7-18, lör 9-13

Arbetsbelysning

Mareld

15%
rabatt

Babypsalmsång i Kyrkans hus med Anna Forsebo (med ett ”sagoparaply”) som ledare. Lille Edwin, sex månader, och hans mamma Ulrika Kronstrand är några av deltagarna. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Bolstad
Prästgård

Söndag 13 okt kl 15 
Robert Svensson
Minnen från gården i 

Näs, Grinstad. 
Entré inkl. kaffe: 80 kr. 

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

Det händer på biblioteket

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

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

I en hamnstad på 1500-talet
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 

10 oktober - 4 november
Välkommen!

Equmeniakyrkan Mellerud

SKÖRDEFEST
söndag 13 oktober kl. 16.00

Thomas Segergren 
Lotteri, kaffe, fruktsallad & glass

Välkomna!

Frändefors kyrka
Torsdag 17 okt. kl. 19

Musikgudstjänst 
Jard Samuelsson med komp. 

Fri entré

VÄLKOMNA!

Friluftsfrämjandet i Vänersborg bjuder in!

Söndag 13 oktober kl. 10.00 - 13.00
blir det äventyr i skogen på olika stationer vid 
SK Granan i Sundals-Ryr. (Start mellan 10.00-12.00)
Barn i lågstadieåldern är speciellt  
välkomna, men alla får komma.
Kaféet är öppet med god fika!
Inträde 30 kr. Hoppas vi ses! 

Häng med ut i skogen 
på Dojandagen!

HÖRSELKVÄLL
Onsdag 16/10 kl. 16.30-19.30

Kulturbruket på Dal

18.00 Kim Kähäri, doc. audiologi – 
 föreläser om fritidsbuller och musiklyssningens effekter  

på hörsel och hälsa. Föredraget skrivtolkas

16.30-18.00 Hörselverksamheten –   
audionom och tekniker svarar på frågor och visar  

hörseltekniska hjälpmedel

16.30-19.30 HRF Mellerud –   
informerar och säljer hörapparatbatterier

Kaffeservering              Välkomna!

www.hrf.se/mellerud

Miljö- och hälsorådet 
i Mellerud

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

lördag 19 oktober kl. 16.00 
Vi bjuder på fika och firar IOGT-NTO rörelsens 140 år 

och vår egen loge 125 år. Inga blommor och presenter, men 
gärna en slant i urnan för Templargårdens underhåll.  

Underhållning av Stig-Arne Larsson, Dals Rostock.

Lotteri Servering av alkoholfria drycker Fri entré

IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV Väst

Mottagare av Melleruds kulturpris 2019 är 
Sten Torstensson. Han tilldelas priset med 
följande motivering:

”Sten Torstensson är en person med ett kulturengage-
mang av sällan skådat slag. Eldsjälen Sten har genom 
långt och gediget arbete gjort ett djupt avtryck i Mel-
lerud som kulturkommun, genom allt från antikhan-
del och antikrundor till Dalslands Konstmuseum och 
Nordiska Tomtemuseet. Som besökare slås man alltid 
med häpnad av Stens djupa kunskap och engagemang, 
därför beslutar Melleruds Kultur- och utbildnings-
nämnd att tilldela Sten Torstensson kulturpriset 2019.”

Utdelning av priset kommer att äga rum  
den 12 oktober klockan 15.00 på Dalslands 
Museum i Upperud.

Melleruds kommuns
kulturpris 2019

  

Kungörelse enligt  
Plan- och bygglagen

Underrättelse för de som berörs av tidsbegränsat 
bygglov på fem år för ändrad användning från kon-
tor till förskola, ombyggnad av lokaler, anläggande 
av lekplats och nybyggnad av komplementbyggnad 
inom fastigheterna Tornet 1 och Tornet 2. Med 
berörd menas rågranne eller känd sakägare. 

Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut 
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats 
i Post- och Inrikes tidningar. 

Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenhe-
ten, 464 80 MELLERUD 

Denna underrättelse är endast för kännedom. 

OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi 
er även informera de/dem. 

Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2019-10-09

Kungörelse-id är: K564228/19

Vill du cykla på vintern? 
Du kan anmäla dig till projektet Vintercyklist. Om 
du blir uttagen, får du dina däck gratis utbytta mot 
vinterdäck.

Anmäl dig via mellerud.se  Vintercyklist senast 14/10.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

9 oktober – 16 oktober 2019
Tacksägelsedagen
”Lovsång”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 13/10 11.00 Högmässa och skördebord i Grinstads 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Bolstads 
  kyrkokör. Soppa i församlingshemmet. 
  ”Bondens år” Teofil Karlsson m.fl.  
  berättar och visar bilder
Ons 16/10 14.30 Grinstad café i församlingshemmet.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 9/10 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, 
  Kerstin Öqvist. Anmälningstiden till 
  lunchen har gått ut. 
Tor 10/10 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Därefter Kafé Kom in.
Fre 11/10 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Utdelning av Barnens Bibel 
  till Holms församlings 5-åringar. 
  Barngrupperna medverkar. Fika.
Sön 13/10 9.30 Mässa och skördebord i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson. Flöjt: Peter 
  Söderlund, Fiol: Maria Fredriksson. Fika. 
  Lotterier av skördealster. 
  Gåvor mottages tacksamt.
Tis 15/10 11.30 Andakt på Fagerlid
Tis 15/10 14.15 Andakt på Berg.
Tis 15/10 15.00 Melleruds kyrkliga sygrupp träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 16/10 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist. Anmälan till lunchen senast 
  tis kl. 11.00 till 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 13/10 15.00 Gudstjänst och skördebord i Skålleruds 
  kyrka, Mia Palm. Skålleruds   
  Församlingskör. Soppa i Kyrkstugan. 
  Lotteri av skördealster. Gåvor mottages 
  tacksamt.
Ons 16/10 19.00 Församlingsafton i Skålleruds 
  församlingshem tillsammans med  
  Skålleruds församlingskör. Fika.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 10/10 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 13/10 18.00 Gudstjänst och skördebord i Dalskogs 
  kyrka, Mia Palm. Örs kyrkokör. Lotterier 
  till Världens barn. Gåvor mottages 
  tacksamt.
Tis 15/10 15.00 Prat och kakkafé i Gula Villan, 
  Brunnsparken, Dals-Rostock.
Ons 16/10 12.15 Andakt på Karolinen.
Sön 27/10 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka och 
  Välkomnande av kyrkvärd och 
  gudstjänstvärd, Martin Edström. 
  Sång: Gun-Britt Gustafsson, Kajsa-Stina 
  Henriksson och Pernilla Svan. Efter  
  mässan ”De äldres dag” i Stakelunds 
  församlingshem, lunch och kaffe. 
  Anmälan till exp 0530-36200 Senast 22/10

TRÄFFA 
PRO – MELLERUD

lördag 12 okt kl. 10.00 - 13.00 på 
Köpmantorget

Vi informerar om vår verksamhet i Mellerud. 
Ni bjuds på förtäring och underhållning.

Välkomna! 
(Vid regn syns vi i ”Grinstadsrummet”)

i samverkan 
med
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12
Lördag

oktober

Dals-Eds kommun - mötesplats för bra affärer!
Eds Marknad

Välkomna!

Välkomna till årets 

Ljus- & lyktafton

17 okt.  kl.1600-2000

 DEN ALLTID SÅ POPULÄRA

Annas Design
Blomsterbutiken på landet

Torsdag 
10-årsjubileum

STOR, STOR
sortering på  

gravsmyckning,

gravdekorationer,

hjärtan, kransar, 
m.m

Stor fin ljung

10:-
Jubileumsextra

Varmt välkomna 
till 

Louise & Ewa

Härlig höstig 
soppa serveras 
på loftet

Kaffe & hembakat

0530-300 51 
0738-36 52 45

Sväng av från E45 (strax norr om Mellerud) mot Håverud. 
Efter ca 8 km ligger Annas Design på vänster sida

I år firar vi 

max 3 st 
per kund

kl. 1600-2000

20%
 rabatt på allt i butiken

gäller ej redan nedsatta varor

Torsdag 10 okt. kl. 19 Åmåls stadshotell
Entré 100:- (för medlemmar i Dalslands Litteraturförening 60:-)
Mellan kl 18 och 19 serveras en soppmåltid för 75:-
Ej förköp. Kontant eller swish vid entrén. Begränsat antal platser.

F Ö R F A T T A R K V Ä L L

Karolina
Ramqvist

Ulf Karl Olov
Nilsson

Gunnar
Källström

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 10/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 4.000:- 
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Ljung 30:-/st 4 st för 100:-

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Gravdekorationer från 79:- /st

Nästa onsdag 16 oktober kl 18.00:

’Gammal Bolstad-film’
Plats: Bolstads Bygdegård

Bolstads Hembygdsförening

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Felix på vilda äventyr

Söndag 13/10 kl. 16.00

Från 7 år  Pris 80 kr

1 tim 30 min

Joker
Onsdag 9/10 kl. 19.00

Från 15 år Pris 100 kr

 2 tim 2 min

Tills Frank skiljer oss åt

Söndag 20/10 kl. 16.00

Zombieland 2

Söndag 20/10 kl. 19.00

En komikers uppväxt

Söndag 13/10 kl. 19.00

Från 11 år  Pris 100 kr

1 tim 31 min

Gemini Man

Onsdag 16/10 kl.19.00

Från 15 år   Pris 100 kr

1 tim 57 min

  

Diplom-
utdelning

Onsdag 16 oktober kl. 15
Prästkragen, Brålanda

Välkomna!
Kamratringen 2716 av IOGT-NTO

 

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 11/10 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes db. fr. Dals-Långed, Mellerud, Vänersborg m.fl. Antika möbler ss skänkskåp 
allmoge (m. blommålning på dörrar) 2 taburetter KJ, stolar KJ o Nyrokoko, chiffonje 
Alm, 1900-tal som 2 vitrinskåp, 3 karmstolar rokokostil, små pelarbord, matbord i vitt m. 
stringben, matbord m. 6 stolar Gustaviansk stil, Göteborgsstol, kista soffgrp,grå plysch, 
6 stolar i Empirstil i vitt, TV 32 m. bänk. 3 kristallkronor, (en stor i Barockstil) väggur, 
handknutna mattor, stor Dalahäst, tavlor, glas/porslin t.ex. mat/kaffe/teserviser, pyro bl.a. 
kanna nr 131, Argetna, bricka Gefle E.Trost, Gustavsb. Duett/Geffyr stor tomte m. pipa, 
Lladrofigurer, glas Orrefors, Iiala, ”Solflaskan” Helena Tynell, trägubbar, silverbägare, 
cobratelefoner, parti nya slipsar, upps.nysilver GAB, kuriosa, bijouterier, 50-tal tidningar, 
2 stora strålkastare, bänkslipar, lövblås, häcksax, 2 nya toalettstolar.  

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

Gestad Missionshus
Höstcafé

Lördag 12 okt. kl. 18
”Glädje och tacksamhet”

Britt-Marie Oldin m.fl.
Servering     Lotteri

Välkommen!

0555-130 15 | 054-18 72 50
www.gruppresor.se 

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Läs mer & boka på vår hemsida!

Kiel 29/11, 2/12, 3 dagar .....fr. 1.690:-
Gdansk 2/12, 4 dagar............ 2.990:-
Lübeck 4/12, 11/12, 3 dagar ...1.590:-

Kryssningar 
med julmarknad

 

GT-BUSS
Ullaredsshopping 9 t i Ullared
Kielkryss med shopping fr. 1.775:-
DYGNSSHOPPING 
TYSKLAND från 600 kr

Kolla in på gtbuss.se
0570-801 00,  054-87 47 47

Kommunalråd Morgan 

E Andersson berättar om 

”Kommunen idag” 

 
Rotary
Mellerud

Måndag 14/10

Smekeruds Bazinga segrar på The Right Way. Foto: Lennart Kihlman

Säsongsfinal 13 oktober

Första start  
kl. 14.00
Välkommen!

Vinn halva  
entréintäkten!
Betala entré 50 kr

En vinnare går hem 
med hela vinsten
Svara på en fråga 
och chansen är din!

En komikers uppväxt 
(Svensk text) 
Tolvårige Juha Lindström är 
klassens clown i förorten 
Sävbyholm på 70-talet. Att 
vara rolig är det enda sättet 
för honom att bli bekräftad 
på och han gör allt han kan 
för att passa in i den sociala 
hackordning som råder i sko-
lan. Genom Juha får vi lära 
känna hans mamma Ritva, 
pappa Bengt, lillasyster Ma-
rianne och klasskamraterna 
förstås: bästa vännen Jenny, 
som har ett fult hårspänne i 
sitt stripiga hår och som Juha 
skäms för. Visas på Centrum-
salongen i Mellerud söndag 
13 oktober.

Aktuellt
 på bio

Hörselkväll  
i Mellerud

Onsdag 16 oktober an-
ordnas en hörselkväll på 
Kulturbruket på Dal. Kim 
Kähäri föreläser då om 
hörselns funktion och 

Kim Kähäri, legitimerad audionom,  
föreläser under hörselkvällen.

syfte, om myter och san-
ningar om ljud.
Hon pratar om fritidsbuller 
och musiklyssningsvanor 
samt risken för skadliga ef-
fekter på hörseln och hälsan, 
men tar också upp det goda 
som följer med lyssnandet 
om man lyssnar rätt. Vad 
säger forskningen och vad 
ska man tänka på vid inköp 
av ljudprodukter och hörsel-
skydd? 

Hörselverksamheten del-
tar dessutom med audionom 
som svarar på frågor och vi-
sar hörseltekniska hjälpme-
del.

Kim Kähäri är legitimerad 
audionom och doktorerade 
2002 med en avhandling som 
handlade om musikers hör-
sel och arbetsmiljö. Sedan 
dess har hon fortsatt intres-
sera sig för musikens effekter 
på människan och hur man 
kan arbeta preventivt för att 
minska riskerna för oåterkal-
leliga hörselskador. Hörseln 
är känslig och inte anpassad 
att kunna tåla de enorma 
ljudnivåer vi människor kan 
prestera idag. 

Idag är dessutom musik 
tillgänglig för alla och när-
somhelst, här finns en del att 
fundera kring lyssningsva-
nor och  volyminställningar, 
särskilt om vi vill kunna göra 
bra val för att bibehålla sin 
hörsel under hela livet.

Måndag 14 okt. kl. 18.30
Café Gruzzolo

möte

Lucia/Jultidning

Lördag 12 oktober
Med över 20 unika loppisstopp med 70 olika utställare 
Öppet minst mellan kl. 10-14 (flera har öppet längre) 

BRÅLANDA 
GALLERIA

Loppisrunda i Brålanda

För karta se: Facebook:  
Loppisrunda i Brålanda  

eller ring 070-823 13 96 
Kartan kan också hämtas på Brålanda galleria

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 199:-
Nykokt svensk krabba (helt kilo) 99:-

Färska räkor lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 42 Skolan
Måndag 14/10: Ost- och skinksås med  
makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 15/10: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis och lingonsylt.
Dessert: Päron- och limekaka.

Onsdag 16/10: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 17/10: Köttkorv med rotmos och 
grönsaksmix.
Dessert: Björnbärskräm.

Fredag 18/10: Stekt kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och morotsmix.
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 19/10: Fläskköttgryta med ananas, kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 20/10: Ugnsbakad lax, citronsås, kokt 
potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 42
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Ost- och skinksås* 
med pasta och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med pasta 
och bönmix.
Tisdag Köttbullar* med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter, lingonsylt.
Alt: Grönsaksbullar med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter.
Onsdag Fiskgratäng med dill**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis och blomkålsgratäng.
Torsdag Grillkorv* med hemla-
gat potatismos och grönsaksmix.
Alt: Veggiekorv med hemlagat pota-
tismos och grönsaksmix.
Fredag Kycklingfärslimpa* med 
örtsås, ris och morotsmix.
Alt: Marinerad quornfilé med örtsås, 
ris och morotsmix.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Robert Svensson berättar 
om släktgården i Näs
På söndag eftermiddag 
den 13 oktober kommer 
Robert Svensson i Näs, 
Grinstads socken, till 
Bolstad Prästgård för att 
berätta minnen från sin 
gård Stenlyckan under 
hemmanet Näs. 
Det är en gammal släktgård 
med 42 hektar åker och 75 
hektar skog. Produktionen är 
ägg och bacon vid sidan av 
spannmålsodling. Robert 
Svensson är sjätte generatio-

nen i samma släkt som brukat 
Stenlyckan i Näs. När han tog 
över gården på 1970-talet 
kunde man försörja en familj 
på en såpass liten gård. Något 
som är otänkbart idag. 

Robert Svensson är fortfa-
rande engagerad lantbrukare 
med höns och grisar som 
husdjur vid sidan av pensio-
närslivet. Han har haft många 
förtroendeuppdrag, bland 
annat som  kommunalråd i 
Melleruds kommun och ord-

förande för LRF Väst. Det 
politiska intresset är inte 
förvånande med tanke på att 
han är uppväxt med  Bolstads 
kommunalkontor  hemma i 
bostadshuset.  

Hans far Gunnar Svensson 
var kommunalordförande för 
Bolstads storkommun. För 
närvarande är Robert Svens-
son ordförande för Hushåll-
ningssällskapet Väst. 

Eld, ljus och jul runt Höljen

Från slutet av november till mitten av december kommer det att hända mycket under temat eld, sjus och jul 
runt Upperudshöljen. Här en bild från Eld & Ljusfesten vid Dalsland Center. Arkivbild/Susanne Emanuelsson.

Från slutet av november 
till mitten av december 
anordnar verksamheter-
na runt Upperudshöljen 
en temaperiod med an-
knytning till eld, ljus och 
jul runt Upperudshöljen. 
Det hela startar upp med Eld 
& Ljusfest 23-24 november 
där marschaller lyser upp 
runt sjön, från Bränna vidare 
till Åsensbruk, Håverud och 
Upperud där man under ef-
termiddag och kväll även 
kommer att kunna ta del av 
olika typer av underhållning.

Helgen därpå, 30 novem-

ber – 1 december, anordnas 
traditionell julmarknad med 
försäljning av hantverk, god-
saker till julbordet och andra 
fina julklappstips. Pyssel för 
barnen, julmusik och besök 
av tomten, såklart. Det kom-
mer att julmysas både utan-
för och inne i Dalsland 
Center.

7 – 8 december står Tomtar 
och Traditioner på program-
met och här kommer det att 
hållas föredrag, det kommer 
att finnas möjlighet att delta 
i en byt- köp- och säljmark-
nad. Musik, tomte och pyssel 

för barnen blir det även 
denna helg.

Avslutningshelgen 14-15 
december går i smakernas 
tecken. Temat är då Mat och 
Dryck och vi får tips på bland 
annat sillinläggningar och 
hur man gravar den godaste 
laxen. Denna helg kommer 
även en grillmästare att ut-
ses. Ta med din grill, ingre-
dienser och ditt bästa recept 
på ett gott jultillbehör. Juryn 
utser en mästare. Även denna 
helg kommer att ramas in av 
härlig julmusik.
 

En hyllning till Sven–Ingvars

Sångaren Andreas Jonsson uppträder tillsammans med The Pink Cadillac Band. Gästartist är Ingvar Karlsson 
(infälld bild. Foto: Anna Hållams).

Sven-Ingvars, de värm-
ländska rocklegenderna, 
och en mängd av deras hits 
står på menyn när Andreas 
Jonsson och The Pink Ca-
dillac Band bjuder in till en 
helkväll i Kulturbruket på 
Dal fredag 11 oktober. 
Gästartist är ingen mindre än 
Ingvar Karlsson – han som 
från starten 1956 och långt in 
på 2000-talet var Ingvar i 
Sven-Ingvars!

En musikalisk resa utlo-
vas, som tar med publiken 

från Sven-Ingvars första 
ackord i Slottsbrons Folkets 
Hus 1956 – fram till idag. 
Och det finns en del hits ge-
nom åren att välja bland

Listan kan göras nästan hur 
lång som helst: Säg inte nej, 
säg kanske, Kristina från 
Vilhelmina, Fröken Fräken, 
Börja om från början, Min 
gitarr…

Andreas Jonsson är också 
han värmlänning, han älskar 
musik och har Sven-Ingvars 
som husgudar. Tillsammans 

med sitt Pink Cadillac Band 
väljer han nu att hylla sina 
förebilder med en musikalisk 
helkväll det kommer att 
svänga om!

I bandet återfinns, förutom 
Andreas Jonsson på sång och 
gitarr, Lars Nilsson, gitarr, 
Christian Jernbro, trummor, 
Peter Wanngren, bas/sång, 
Hans Nilsson, piano/blås 
samt, inte minst, gästartisten 
Ingvar Karlsson, gitarr.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

– med Andreas Jonsson, The Pink  
Cadillac Band och Ingvar Karlsson

Höstcafe i Gestad
Kommande lördag blir 
det höstcafé med kärt 
återseende i Gestad Mis-
sionshus.
Numer ingår tidigare mis-
sionsförsamlingen i Gestad i 
församlingen Equmeniakyr-
kan Södra Dal.

På höstcaféet kommer tidi-
gare frändeforsbon Britt-
Mari Oldin, Vaggeryd på 
besök.

– Det är ju tacksägelseda-

gen på söndag, så jag kom-
mer att dela med mig av 
glädje och tacksamhet som 
finns i mitt liv, berättar Britt-
Mari.

Det blir servering och 
åromgång som vanligt.

Sång blir det av Gunilla 
Karlsson med flera. Försam-
lingens pastor Sigward 
Karlsson medverkar också.    

Britt-Mari Oldin vid ett tidigare 
besök i Gestad Missionshus.

www.mellerudsnyheter.se
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Inspirerande babypsalmsång
MELLERUD 
Anna Forsebo är ledare 
för babypsalmsången som 
anordnas i Kyrkans hus en 
gång i veckan. Med hjälp 
av sånger, skira sjalar, 
ljud och färger stimuleras 
spädbarnens musikaliska 
och sinnesmotoriska ut-
veckling. 
Inifrån kyrksalen hörs ryt-
miska ljud och vacker sång. 
Här ligger de små bebisarna 
på var sin madrass, med 
mamma/pappa sittande in-
till. 

Det är andra året som det 
anordnas babypsalmsång i 
Mellerud och detta är tredje 
gruppen. Anna Forsebo leder 
gruppen och man sjunger 
psalmer och leker sånglekar. 
Anna blåser såpbubblor, vil-
ket fascinerar de små, hon 
leker tittut med en sjal, spelar 
på xylofon, klockspel, ryt-
mikägg och bjällror.

– Vi använder oss även av 
taktil massage under sång-
erna. Babypsalmsång härrör 
från den danska kyrkan där 
det är mycket populärt. Vi är 
först ut med att erbjuda det i 
hela Dalsland, säger Anna.

Babypsalmsång anordnas 
vid åtta tillfällen per omgång, 
på måndagsförmiddagar.  
Vid sista träffen deltar också 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson. Man kan ansluta 
med sin baby när som helst. Carolina Lindahl har med sin dotter Ines, en månad gammal.

En halvtimme är lagom
– Vi har varit med tre gånger 
i höst. När vi använder färger 
och ljus så märker jag att 
Edwin blir intresserad av vad 
som händer. En halvtimme är 
en lagom tid också, så bebis-
arna inte tröttnar. Edwin 
tycker det är spännande att se 
på kompisarna här och vid 
fikat efteråt är det trevligt att 
träffa andra mammor som 
också är i  bebisbubblan, 
säger Ulrika Kronstrand som 
har med sin sexmånaders 
bebis Edwin.

Anna framhåller att en 
baby inte förstår psalmerna, 

men kan känna stämningen 
och atmosfären. Både text 
och melodi kan lagras i bar-
nets undermedvetna.

Innebär trygghet
– När de blir äldre känner de 
igen sångerna och det inne-
bär en trygghet, understryker 
Anna.

Föräldrarna bär också om-
kring barnen och dansar, el-
ler sitter på stolar och leker 
”Rida rida ranka” med mera.

Carolina Lindahl sitter 
med sin lilla dotter Ines i 
famnen. Ines är drygt en 
månad gammal.

– Första gången vi var med 

sov hon hela tiden. Men jag 
har sett hur hon utvecklats, 
hon lyssnar och följer med 
med blicken mera nu. Hon 
verkar känna igen sig också. 
Det är en mysig stund helt 
enkelt, säger Carolina.

Fem små bebisar ingår i 
gruppen i höst.

Melleruds pastorat har haft 
besök från pastoraten i Vä-
nersborg, Trollhättan och 
Frändefors som också är in-
tresserade av att införa ba-
bypsalmsång.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Träffar för att värva medlemmar

Börje Skoogh, ordförande i PRO Mellerud, i föreningslokalen där man 
hoppas få ta ner väggeni bakgrunden för att göra plats för fler besökare.

MELLERUD 
PRO Mellerud anordnade 
torgmöte med syftet att 
värva nya medlemmar 
förra onsdagen. Då det 
regnade flyttade man in i 
Grinstadrummet där det 
även bjöds på underhåll-
ning.
Ordförande Börje Skoogh 
berättar att riksorganisatio-
nen gått ut med målet att 
värva 5 000 nya medlemmar 
i Sverige perioden 1-15 ok-
tober. Ett 30-tal personer 
besökte PRO Mellerud vid 
första värvningsförsöket. De 
fick information av styrelsen 
och några av dem tecknade 
sig som medlemmar.

– Men vi vill gärna ha fler 
och därför gör vi ett till för-
sök lördag den 12 oktober, 
säger Börje Skoogh.

Tidigare ordföranden Len-
nart Israelsson fick med sig 
styrelsen att under 2018 an-
vända lokal media för att 
sprida information om PRO:s 
aktiviteter. Det resulterade i 
26 nya medlemmar 2018 och 

Perioden januari till juni 2019 
har:
... studiecirklarna haft cirka 700 
fysiska besök
... fredagskaffet haft cirka 600 
fysiska besök
... medlemsmötena haft cirka 240 
fysiska besök

FYSISKA BESÖK

Nej till tiggeri-
förbud i Mellerud

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott avslog mo-
tionen från Ulf Rexefjord 
(SD) om förbud mot tig-
geri i kommunen samt 
utredning av vilka geo-
grafiska områden som kan 
vara lämpliga att införa ett 
sådant förbud på för att 
eliminera företeelsen.
– Jag anser att det är en icke-
fråga. Ett förbud vore verk-
ningslöst från flera utgångs-
punkter. Det är klart att det är 
problematiskt, men det löser 
vi inte genom ett kommunalt 

beslut, säger Morgan E An-
dersson (C), kommunstyrel-
sens ordförande.

KSAU föreslår att kom-
munfullmäktige avslår mo-
tionen med hänvisning till att 
det inte är en prioriterad 
kommunal fråga. Dessutom 
finns det ingen problematik 
med tiggeri i nuläget.

Eva Pärsson (M) avstod 
från att delta i beslutet. Ulf 
Rexefjord (SD) reserverade 
sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.

Datum för inflytt
I en svarsskrivelse från Ar-
betsmiljöverket står orsaken 
till förseningen av ombygg-
naden av Bergs, med anled-
ning av tidigare inspektion 
av arbetsmiljön för Hemvår-

den Centrum. Förseningen 
beror på en överklagan av 
upphandlingen.

Beräknad inflyttning är 
satt till den 13 januari 2020.

Avslog ansökan
KSAU avslog Fjällets hem-
bygdsförenings ansökan om 
ett bidrag på 25 000 kronor 
till arbetet med röjning av 
torpruiner på Kroppefjäll. I 
ansökan står att arbetet ska 
utföras av Lindberg Skog o 
Entreprenad samt att arbetet 

kommer att dokumenteras 
med text och bilder.

Möjligheten att söka detta 
bidrag är dock begränsat till 
materialkostnaden och där-
med uppfyller inte denna 
ansökan kraven för kommu-
nal bygdepeng.

i år har man redan fått 19 nya 
medlemmar. 16 av dessa har 
fått personlig information 
om verksamheten

– Lennart gjorde ett väldigt 
bra jobb här, berömmer 
Börje.

Välanvänd lokal
Deras lokal i hörnet av Stor-
gatan och PD Lundgrensga-
tan är välanvänd, man anord-
nar allt från studiecirklar till 
gymnastik och fikastunder. 
Börje understryker att det 
finns medlemmar som kom-
mer till lokalen på olika ak-
tiviteter upp till fyra gånger i 
veckan.

– Detta är en viktig mötes-
plats. Vid fredagsfikat brukar 
det vara knökfullt här. Vi 
skulle behöva större yta och 
därför sitter vi och går ige-
nom ritningar för att se om 
det går att ta ner en vägg så 
vi får in fler bord och stolar, 
berättar Börje och fortsätter:

 – Det finnes olika aktörer 
att söka medel från för om-
byggnaden av vår möteslo-
kal, säger Börje.

Vid sista KSAU bifölls 
PRO:s ansökan om bygde-
peng till ljuddämpande åt-
gärder i föreningslokalen. 
Bidraget ligger på 14 068 
kronor. Många av PRO:s 
medlemmar har en hörsel-
nedsättning och har svårig-
heter på grund av det ekar i 
lokalen.

Ensamhet i fokus
Tillsammans med SPF Se-
niorena Mellerudsbygden 
ska PRO Mellerud starta 
cirkeln ”Tillsammans mot 
ensamhet”. Målet är att und-
nersöka om det finns en-
samma människor i Melle-
rud.

– Det finns ju både frivillig 
och ofrivillig ensamhet. Man 
kan gå genom olika kanaler 
för att nå ensamma männ-
iskor, till exempel Svenska 
Kyrkan, socialtjänsten, LSS, 
Närhälsan och studieförbun-
den. Vi ska träffas vid fem 
tillfällen och ha gemensam-

ma föreläsningar och sedan 
arrangera studiecirklar på 
var vårt håll, förklarar Börje.

Genom media och genom 
att lägga ut lappar kommer 
man att söka efter ensamma 
människor. Sedan kommer 
volontärer att ta kontakt med 
vederbörande. För att minska 
ensamheten erbjuds till ex-
empel möjlighet att gå ut och 
fika, kolla på fotboll, gå till 
biblioteket med mera. I mars 
ska satsningen utvärderas.

PRO kommer under hös-
ten och våren att ha förelä-
sare från Civilförsvaret som 
visar upp en väska med de 

förnödenheter du behöver ha 
för att klara dig i 72 timmar, 
vid händelse av exempelvis 
krig. 

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Ett varmt och innerligt tack 
till Er alla som på olika sätt 

hedrat minnet av  
vår älskade
Gertrud  

Johansson
Vi vill även rikta ett tack 

till all berörd personal  
som tagit hand om  

min fru/vår mamma  
på ett fantastiskt sätt.

SVEN
Sören och Åsa  
med familjer

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

Per-Arne  
Svensson

för allt deltagande vid 
begravningen samt för 

alla vackra blommor och 
minnesgåvor.
MARITA

Robert, Anders,  
Katarina och Elin  

med familjer

Veckans 
ros...

till Hemtjänst, Hemsjukvård 
och Rehab i Mellerud för fan-
tastisk hjälp och omsorg som 
ni gav Per-Arne och vår familj.

Marita, Robert, Anders,  
Katarina och Elin med familjer

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Gunnarsnäs försam-
lingshem för Sven-Olof 
Skoogh. Akten inleddes med 
att man lyssnade på ”Himlen 
är oskyldigt blå” med Jill 
Johnsson varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där en del av Sven-Olofs 
livsgärningar framkom, 
lyssnade man på ”What a 
wonderful world” med Rod 
Stewart. Man spelade upp 
”Like a bridge over troubled 
water” med Elvis Presley och 
under avskedstagandet lyss-
nade man till tonerna av 
”Time to say goodbye” med 
Sarah Brightman och Andrea 
Bocelli. Christina Skoogh 
läste upp en dikt varefter man 
lyssnade på ”Änglamark” 
med Sven-Bertil Taube. Som 
avslutning spelades ”Lara’s 
Theme” med Percy Faith & 
His Orchestra. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna med till en 
minnesstund på Ekholmens 
Café.

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Söndag 30 juni kl. 11.00 i Bolstads kyrka
Stående från vänster: Martin Niklasson (pedagog), Helén Eriksson (Diakon), Ida Jakobsson (ledare), Kjerstin Dahlbert (Ledare), Emil Tunqvist, 
Johannes Ekberg, Niklas Olsson, Cia Gunnarsson (assistent), Amanda Magnusson (ledare), Matilda Olsson (ledare) och Samuel Andersson (ledare). 
Sittande från vänster: Robin Gardtman (ledare), Alice Wallin, Johanna Andersson, Daniel Westin (präst), Alva Lindvall, Alice Jonsson och Emilia 
Andersson. Foto: Emilia Tunqvis.t

KONFIRMATION MELLERUDS PASTORAT

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass ung. 
Sönd 11 Gudstj. predikan 
”Genom gamla testamen-
tet”. Månd 17 U-landsgrup-
pen. Tisd 19 Bönesamling.

SORGTACK

Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
16 Skördefest, Thomas 
Segergren. Fruktsallad m 
glass och kaffe. Offerdag för 
equmenia. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Sånggudstj. 
”Sjung med oss”, predikan, 
ssk., info och insamling till 
Msanga, kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön. 18.30 Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, 
Mötesplats. Fred 15 Brå-
landa, Gemenskapsträff i 
Servicehuset, dragspek m 
Gun-Britt Johansson, andakt 
Sigward K. Servering. Fred 
19 Brålanda, Ungdomsmöte 
Smyrna, Johannes Imberg 
m.fl. Lörd 18 Gestad, Höst-
café, Britt-Marie Oldin, 
Sigward K. Servering. Sönd 
11 Brålanda, Gudstj. ”Him-
lakul” för alla åldrar - om 
tacksamhet, Sigward K. 

20 miljoner kronor till 
kyrkor i Karlstads stift

Karlstads stift får 20 mil-
joner kronor för vård och 
underhåll av kyrkor, inven-
tarier och kyrkotomter 
under 2020. Pengarna har 
nu fördelats till 42 projekt 
i Värmland och Dalsland. 
Allt från tak, torn, fasader, 
fönster och någon interiör 
ska få del av medlen. 
Våra kyrkobyggnader är 
fantastiska mötesplatser och 
en viktig del av vårt lands 
gemensamma kulturhistoria. 
För att även kommande ge-
nerationer ska kunna ta del 
av kulturarvet delar staten 

Godkänt projekt om  
tillgänglighetsanpassning

KSAU har godkänt slutre-
dovisningen av projektet 
”Tillgänglighetsanpass-
ning Fastighet”. 
Dessa tillgänglighetsanpass-
ningar har skett: 

Bion har fått ny dörr med 
automatik, hiss, balkong med 
plats för två rullstolar och 
plats för assistent.

Dalslandsrummet; auto-

matik på hissdörren som leder 
upp till konferensrummet.
Pressbyrån har fått dörrauto-
matik.

Sunnanå hamn; höjning av 
marken.IFO; justering av 
dörr till hwc.

Nordalsskolan; dörrauto-
matik på en dörr.

Rådaskolan; dörrautoma-
tik och ramp till särskolan.

Dalsland Center; hörslinga.

varje år ut totalt 460 miljoner 
kronor för vård och under-
håll av kyrkobyggnader, in-
ventarier samt begravnings-
platser och kyrkotomter. Den 
kyrkoantikvariska ersätt-
ningen (KAE) är en statlig 
investering som syftar till att 
vårt gemensamma kulturarv 
kan bevaras, användas och 
utvecklas.

De 20 miljoner kronor som 
tilldelas Karlstads stift kom-
mer att resultera i bland annat 
omläggning och skiffer- och 
plåttak, tjärning av spån på 
fasader och tak samt fönster- 
och fasadunderhåll. De anti-
kvariska projekten ska ge-
nomföras under perioden 
2020-2021. Beslut om vilka 
projekt som får stöd fattades 
vid stiftsstyrelsens samman-
träde den 23 september.

De största projekten sker i 
Degerfors, Nor och Kristine-
hamn.

I tidningens utgivnings-
område får följande projekt 
stöd:

Skålleruds kyrka: 77 000 
kronor för drift av sprinkler-
system. ”Kyrka med höga 
kulturhistoriska värden och 
kostsam brandskyddsan-
läggning, vilket motoverar 
en högre procentsats”.

Dalskogs kyrka: 53 000 
kronor för drift av sprinkler-
system.

Örs kyrka: 75 000 kronor 
för ombyggnad av kyrko-
rummet, borttagning av 
bänkar, målning pelare, golv 
och bröstning.

Fröskogs kyrka: 131 000 
kronor för drift av sprinkler-
system.

Inget seniorkort
KSAU föreslår att kommun-
styrelsen avslår medborgar-
förslaget från Claes Sand-
ström om seniorkort i hela 
regionen för pensionärer 
över 65 med hänvisning till 

att ett regionen-runt-kort för 
seniorer inte existerar idag. 
Dessutom skulle införandet 
av ett sådant kort medföra 
betydande kostnader.

Kyrkkaffe. Sönd 18 Frände-
fors, Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K. Servering. Tisd 
19 Brålanda, Verksamhets-
gruppen.
Brålanda: Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 19 Veckomässa i 
fsh. Thomas Holmström. 
Bön 20-21.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Skördegudstj. Thomas 
Holmström. Pastoratskören. 
Kyrkkaffe och auktion på 
skördealster i fsh. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i bygdegården i 
Gestad. 11.30 ”Tid för ef-
tertanke”. Sönd 14 Skörde-
gudstj. för alla åldrar, Tho-
mas Holmström. Draget och 
barngrupper. Barnbibel till 
5-åringar. Kyrkkaffe i fsh. 
Kyrkbil. 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 Tack-
sägelsegudstj. Kyrkokören. 
Stefan Rahkonen trumpet, 
skördealster, kaffe och auk-
tion i fsh. Gustav Thorstens-
son. Tisd 13.30 Gudstj. m 
nattv. på Ringhem. Daniel 
Westin.
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Välkommen 
till Hjärtat.
Vi har fantastisk personal som du kan fråga om allt, stort som 
smått. Hos oss kan du hämta dina receptbelagda läkemedel. 
Du hittar också det mesta inom hälsa, hygien och omvårdnad.

Apotek Hjärtat, Norra Kungsgatan 1 i Mellerud.

Vardagar 9–18
Lördagar 10–13

Har du ICA-kort och är medlem i Klubb Hjärtat? 
Då samlas dina poäng i en gemensam pott som du 
kan använda på Hjärtat eller ICA, precis som du vill.

MELLERUD 
I torsdags var det dags 
igen för en välbesökt 
bildvisning i Tingshuset i 
Mellerud. Det var tredje 
gången bilder ur Melle-
ruds museums bildskatt 
visades och lika populärt 
var det denna gång.
Melleruds museum har hit-
tills scannat in 30 000 bilder 
och ”chefsscannaren” Axel 
Ljung har nu tagit sig an 
13 000 ytterligare. Det är 
foton och negativ som läm-
nats in av privatpersoner, 
många härstammar också 
från de fotosalonger som ti-
digare fanns i Mellerud.

Bland denna kvälls bilder, 
presenterade av Håkan Hult-
man och Axel Ljung, sågs 
bland annat miljöer som 
Holgers butik på Storgatan, 
Dalskog Ångsåg med hela 
sin arbetsstyrka, sågbladsfa-
briken år 1917, Karl-Inge 
Beijerstrand på väg till eller 
från kvarnen i Västerråda 
med häst och vagn, kläd-
handlaren Eje Pettersson 
med sin personal framför 
butiken som låg där leksaks-
affären nu finns.  Bilmekano 
och andra verkstäder före-
kom också, bland annat en 
verkstad som ska ha tillver-
kat delar till Volvo. Plus 
många fler.

Namn på de som förekom 
på bilderna kompletterades 
det med från den engagerade 
publiken och nöjet var stort 
när musikaliska melleruds-
bor i unga år visades. Här kan 
nämnas Bele Fransson med 
kollegorna i Dennys 1971 
och Jimsons i unga år. 

Serveringspersonalen på 
Wärdshuset någon gång på 
60-talet, fick alla sina namn 
genom en dåvarande kollega 
som nu fanns i publiken. Nu 
vet alla hur stilig och vacker 
Wärdshusets dåvarande äga-
rinna Inga Natalia Thul var. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bilder väckte minnen
Det var fullsatt på Tingshuset när foton ur Melleruds museums bildskatt visades i torsdags.

Dirigerar musikal 
I september hade musika-
len Oliver Twist premiär 
på Göteborgsoperan. Nu 
i oktober är det Martin 
Toft, boende i Ör, Mel-
lerud, som tar hand om 
dirigentpinnen.
Martin kommer att dirigera 

Örsbon Martin Toft dirigerar mu-
sikalen Oliver! på Göteborgsope-
ran i höst. Foto: Tilo Stengel.

Vad är poängen med 
alla våra saker?

MELLERUD 
Författaren Helena von 
Zweigbergk besökte 
Kulturbruket på Dal och 
berättade om sina böcker 
”Totalskada” och ”Grejen 
med saker”. Hur idén  föd-
des och vad det i grunden 
handlar om genererade 
många tankat om vår tid 
och vårt sätt att leva.
Bilden av en rökande kvinna 
på trappan till en villa, med 
fjärrskådande blick och kraft 
i blossandet. En drake. Inne 
i huset tar under tiden grytan 
på spisen eld och rökpausen 
slutar med att hela huset brin-
ner ner. 

Författaren Helena von Zweig-
bergk besökte Kulturbruket på 
Dal och berättade om två av sina 
böcker som handlade om sakerna 
vi äger.

Helena von Zweigbergk 
berättade att hon fick idén till 
att skriva Totalskada efter att 
en kvinna i bekantskapskret-
sen råkat ut för detta. Hur det 
känns och vad som händer 
därefter var frågor som inte 
ville släppa taget. Vad händer 
om allt det invanda försvin-
ner? Om vi står kvar med 
bara det vi är utan ägodelar? 

I Totalskada finns kvinnan 
och mannen, med utflugna 
barn och ett långt äktenskap 
bakom sig. Femtiostrecket är 
passerat för flera år sedan och 
frågan som svävar i rummen 
bland det invanda, bekväma 
och självklara, netflixtittan-
det på divansoffan och de 
slocknade grälen lyder: Är 
det här allt? Vad som finns 
kvar när allt materiellt för-
svunnit, och vilka frågor som 
kommer till ytan kan vara 
lika förvånande som obe-
kväma. 

Mera saker
Temat  hänger samman med 
vad Zweigbergks essäbok 
”Grejen med saker” handlar 
om.

– Gemene man har aldrig 
ägt så mycket som idag, kon-
staterar Helena von Zweig-

bergk och hon berättade om 
kollegan som räknat till 837 
saker bara i sitt kök.

Varuhusen kallade hon vår 
tids kyrkor, där vi samlas på 
helgerna, drivna av en diffus 
längtan. Vi samlar på oss så 
mycket grejer att sakerna till 
slut äger oss. Då ska vi ”dö-
städa”. 

I detta sammanhang 
nämnde författaren fenomen 
som Marie Kondo, japanskan 
som i TV hjälper folk ut ur 
röran genom att sortera bort 
saker. Att städa bort onödiga 
grejer har blivit trend och 
underhållning, samtidigt 
som vi fortsätter att shoppa. 

– Vad är poängen? undrade 
Helena von Zweigbergk.

En frågestund följde på 
hennes föredrag och hos den 
till största delen kvinnliga 
publiken i Sparbanksalongen 
hade flera frågor. De hand-
lade bland annat om vad man 
gör med saker man fått i gåva 
och sådant man ärvt av någon 
man tyckt mycket om. Inga 
enkla frågor.

Kulturbruket på Dal och 
biblioteket i Mellerud ar-
rangerade.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

några föreställningar i okto-
ber och november. Han är en 
av tre dirgenter som turas om 
att dirigera musikalen som 
spelas fram till april nästa år.

– Det känns väldigt kul, det 
är det här jag är utbildad för, 
säger Martin som sedan fyra 
år arbetar som kormästare på 
Göteborgsoperan 

Martin gjorde även en pro-
duktion av Monstret i laby-
rinten förra sommaren. En 
lovordad uppsättning för 
barn och vuxna med 180 
sångare och 50 musiker.

Nu står Oliver! på pro-
grammet. En musikal med 
musik och text av Lionel Bart 
efter Charles Dickens roman 
Oliver Twist.

Fredrik Benke Rydman, 

grundare av danskompaniet 
Bounce har regisserat och 
satt sin prägel på föreställ-
ningen.

– Det är en föreställning 
där barnen är i fokus. hand-
lingen är tuff ibland, men 
hoppfull. Fredrik Benke har 
utgått från barnens perspek-
tiv. De vuxna är groteska, 
uppförstorade, så som barn 
ser det. Musikaliskt finns 
många fina partier. Även om 
man inte är van vid opera 
finns mycket att se och dra-
matik att uppleva. 20-30 barn 
är med och sjunger, dansar 
och agerar i föreställningen, 
berättar Martin Toft.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

3 1

2

4

8

7

9

5

11 10 6

s t
b o v o l a f i a
e i v i n k n i n g
k o t t a r n a k a n
o r s o n a s k a d e
s k i r t r e d
t p r o v r e s t

k t a p p k ä n n a k u
v å g k o n t o r r a k e t u b å t
a m e r i k a m ö t e u t t r a r l a
l å t l a n d a r f u r k o d a d e
p l i t a n a s a r e t b o n a i n i

n o r d e n i r i s a r p i a d
t a g g i s i n n e a g g e t g r o
a l b a n s k a ö g n a d e k e n n e l
k l o ö k a r d e s s e r t e r o v e

s t a n t a p e t e n p l i r a m s a n

© 
fröken 
uggla 
2019

finansiera
blom-

mar på 
våren

ullsten grön spel
blir en badplats 
med tillsammans 

med vita

smälte tränade 
carolina  

klüftbesökte  
kaféet

bandit
gest militär- 

byggnad
knuff- 
kvinna

blir ett 
glas-
märke 

med 
boda

styrka trist

de finns i 
gran-
arna

vet

welles, 
regissör

gjorde 
rökaren

läggs 
kläder i

tunn

kommer 
efter tu dela-

ware terrinen signal-
horndet sätts 

på öket

tantal
försök

radon
balt

för-
kärlek

strål-
glans

en sådan kan man 
se på korsords- 

bilden

en stad i 
dals-
land

konkur-
rens- 

fyllda 
platser

byrå

värma 
upp grön-

vall, 
artist

ledin pro-
gram uppfatta

springa
ränner hammar- 

gud oreda skjul

gillar 
surfare

väl- 
bärgade

rymd- 
farkost

vattenfarkost

lugnet anpassa

åkte  
colum-
bus till

träff mård-
djur

los  
angeleshar 

takt-
känsla

... vår 
hage

ställer 
läkare

sång

tar 
mark

tall program-
merade

före-
bilden

den var 
gollum 

besatt av

brukets 
godaste 
har ett

bar 
romare

utslag

här växte 
jesus 

upp

göra 
blank

pre-
position

syns på 
hästrygg iowa

rengöra

rytm

är sverige en 
del av

modern

finns i 
ögonen

sund-
hage

hål
samt liga olyckan hjuldel

spets har 
kärna

hörseln 
är ett 

sådant

illviljan

spiraen 
väner-

fiskfynd

talar 
många i 
kosovo

skum-
made

plats för 
hundupp- 
födning

finns på 
tass

tilltar efter- 
rätter

en man 
som 

heter ...serie- 
lee

den kan 
sitta på 
väggen

disciplin den kan 
rimma

Pinntuggning är  

min ...

Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters korsord, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals Rostock 
men numera boende i Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 92 svar. 
Lösningen var ”Fa-
voritgren”.
Vinnare: Lisbeth 
Krave, Håverud, 
Margareta Bohlin, 
Mellerud, Kjell 
Sanding, Mellerud, 
Inger Nilsson, Mel-
lerud och Anders o. 
Carrie Pahlén, Dals 
Rostock.

Vinsterna (triss-
lott) skickas till vin-
narna med posten.
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Mellerud halkar svagt nedåt på företagsklimatsranking

Morgan E Andersson. Arkivbild.

Mellerud fortsätter halka 
svagt nedåt på rankingen 
av företagsklimatet i Sve-
riges kommuner. Till plats 
151 av landets 290 kom-
muner. Det står klart när 
Svenskt Näringsliv den 
24 september släppte sin 
årliga ranking. Dals-Ed 
toppar allt jämt listan i lä-
net och Lysekil återfinns i 
botten.
Förra veckan presenterade 
Svenskt Näringsliv 2019 års 
kommunranking av det lo-
kala företagsklimatet. Ran-
kingen bygger på resultatet 

från den årliga enkätunder-
sökning där företagare i hela 
Sverige får ge sin syn på fö-
retagsklimatet i sina respek-
tive kommuner. 

Trots att de lokala företa-
gen i Mellerud är ungefär lika 
nöjda med förutsättningarna 
som tidigare år, så tappar 
kommunen något med anled-
ning av en allt hårdare kon-
kurrens. 

Relativt nöjda
– Melleruds resultat i enkät-
undersökning har varit i stort 
sett oförändrat under ett par 
års tid. Företagen är relativt 

nöjda med de lokala förut-
sättningarna. Samtidigt blir 
allt fler kommuner bättre på 
att arbeta med frågor om lo-
kalt företagsklimat och kon-
kurrensen hårdnar. Det gör 
att Mellerud tappar något i 
årets ranking, konstaterar 
Anton Oskarsson, biträdande 
regionchef på Svenskt Nä-
ringsliv i Västra Götaland. 

 Placering 151 är en tillba-
kagång med 15 platser jäm-
fört med ifjol och en fortsätt-
ning på en svagt vikande 
trend sedan 2015. Resultatet 
har varit i stort detsamma, 
men många kommuner i lik-

nande situation har samtidigt 
förbättrat sitt resultat.

Goda förutsättningar
– Mellerud har goda förut-
sättningar att klättra uppåt 
under de närmsta åren. Det 
händer mycket spännande i 
kommunen. Nu behöver 
kommunen involvera de lo-
kala företagen i arbetet med 
en ny näringslivsstrategi och 
sikta uppåt, säger Anton Os-
karsson.  

Totalt förbättrar sig sju av 
fjorton kommuner i årets 
ranking. Både Åmål, Bengts-
fors och Dals-Ed går framåt 

av kommunerna i Dalsland. 
Medan Färgelanda sjunker.

– Dals-Ed har bäst före-
tagsklimat i närområdet även 
2019. Det är imponerande 
och ett tydligt bevis på att det 
lönar sig att göra företagskli-
matet till en prioriterad fråga 
som hamnar högt upp på den 
politiska agendan, säger An-
ton Oskarsson på Svenskt 
Näringsliv Västra Götaland.

Rankingen baseras på re-
sultaten från den årliga en-
kätundersökningen där över 
30 000 företagare i landet fått 
ge sin syn på företagsklima-
tet.

– Rankingen baseras 
främst på företagares egen 
uppfattning om företagskli-
matet i sin kommun. Där 
företagen trivs skapas till-
växt och jobb vilket i sin tur 
generar resurser till välfär-
den. Ett bra företagsklimat är 
en grundförutsättning för att 
Mellerud ska klara kom-
mande utmaningar, särskilt 
när vi nu ser tecken på en 
vikande konjunktur, avslutar 
Anton Oskarsson.

Marie Hörnlund, nä-
ringslivsutvecklare och 
marknadsföringsansva-
rig i Melleruds kommun 
kommenterar resultatet 
av rankingen.
– Ett flertal satsningar har 
gjorts under året tillsammans 
med näringsliv, tjänsteperso-
ner och politiker för att stärka 
företagsklimatet i Melleruds 
kommun och jag ser resulta-
tet i rankingen som ett tillfäl-
ligt resultat som vi gemen-

samt kan påverka till det 
positiva framöver. Kontinu-
erliga näringslivsträffar, fö-
retagsbesök och möten med 
företagsföreningarna gör att 
vi har en nära dialog med 
varandra. Vi genomför nu en 
intern SKL-utbildning till-
sammans med tjänsteperso-
ner och politiker för att förstå 
och kunna förbättra företags-
klimatet i kommunen. Innan 
sommaren startade vi upp 
arbetet med näringslivspla-

nen tillsammans med nä-
ringslivet som resulterade i 
givande dialoger som vi nu 
kommer att fortsätta att jobba 
utefter under hösten. Nytt 
köpcentrum och centralt in-
dustriområde och mycket 
mer är i tillväxt i Mellerud 
som kommer att resultera i 
fler etableringar och arbets-
tillfällen. 

Kommunen ser företagsklimatet som väldigt viktigt

Marie Hörnlund. Arkivbild.

”Arbetet är ingen quick fix”
Kommunstyrelsens ord-
förande Morgan E An-
dersson (C) kommenterar 
resultatet:
– Det är förstås tråkigt att vi 
backar, men samtidigt inser 
jag att vårt arbete med att 
förbättra dialogen, tillgäng-
ligheten och bemötande inte 
är en quick fix. Vi kommer 
inte att ge oss i detta arbetet. 
Jag ser många positiva teck-
en när det gäller företagandet 
i Mellerud. För mig är det 
självklarheter att vi matchar 

upp och hela tiden har ett 
fokus på näringslivsfrågor-
na.

Medel för att öka jämlikheten i skolan
För att höja kunskaperna 
och stärka jämlikheten 
får Sveriges skolor dela 
på 4,9 miljarder kronor 
nästa år. Kommunerna i 
Västra Götalands län får 
sammanlagt mer än 728 
miljoner kronor. 
Mest pengar per elev i Västra 
Götalands län får Gullspång, 
Mellerud och Bengtsfors 
kommuner. Regeringen av-
ser även att se över kostnads-
villkoret i statsbidragsför-
ordningen för att säkerställa 
att bidraget även i fortsätt-
ningen ska kunna bidra till 
stärkt likvärdighet i svensk 
skola.

– Ska kunskaperna fort-

sätta stiga behöver jämlikhe-
ten öka i skolan. Det är varje 
elevs ansträngning som ska 
avgöra hur långt man kom-
mer i sina studier – inte var 
man bor någonstans, vilka 
föräldrar man har eller vilken 
skola man går på. Nu ökar vi 
det statliga stödet för stärkt 
likvärdighet och ser till att 
mest resurser går till de sko-
lor som har störst behov, sä-
ger utbildningsminister 
Anna Ekström.

2018 införde regeringen 
ett statsbidrag för stärkt lik-
värdighet och kunskapsut-
veckling i skolan som förde-
las med hänsyn till antalet 
elever och elevernas socio-

”God utdelning 
till Mellerud”

Melleruds kultur- och 
utbildningschef Anders 
Pettersson kommenterar 
beslutet:
– Statsbidraget likvärdig 
skola bygger på socioekono-
miska faktorer istället för att 
enbart basera sig på antalet 
elever i kommunen, vilket 
ger en god utdelning till Mel-
lerud. Detta är nödvändigt 
för att ge våra elever förut-
sättningar att klara kun-
skapskraven. Det aktuella 
statsbidraget likvärdig skola 
ger i år 6,7 miljoner kronor 
till Mellerud och har använts 
till  personalförstärkningar i 
vår grundskola. En föränd-
ring inför nästa år är att stats-
bidraget lågstadielyftet, vil-
ket i år ger Mellerud drygt 
fyra miljoner,  tas bort. Ett 
nytt statsbidrag för att an-

Kommun  Bidrag per elev    Bidragsram
Mellerud  8 522       8 959 441
Bengtsfors  7 800       7 986 831
Åmål  7 591       10 017 975
Färgelanda  6 211       3 836 291
Dals-Ed  5 980       3 161 357

SÅ MYCKET FÅR DALSLANDSKOMMUNERNAställa lärarassistenter tillde-
las Mellerud i år på 400 000 
kronor och ökar 2020 till 
närmare en miljon kronor. 
Sammantaget kommer alltså 
dessa statsbidrag bli något 
lägre 2020 jämfört med i år. 

 

Anders Pettersson. Arkivbild.

ekonomiska bakgrund. Då 
avsattes en miljard kronor 
och 2019 avsattes 3,5 miljar-
der kronor. 

Förstärkt stöd
I budgetpropositionen för 
2020 förstärker regeringen 
det statliga stödet för stärkt 
likvärdighet ytterligare. Un-
der 2020 satsas 4,9 miljarder 
kronor och från och med 
2021 beräknas bidraget 
uppgå till 6,2 miljarder kro-
nor per år. Bidraget vänder 
sig till alla huvudmän och 
uppgår i snitt till 4 200 kro-
nor per elev för 2020. 

Statsbidraget ska använ-
das till utökade eller nya in-
satser som stärker likvärdig-
het och kunskapsutveckling 
i förskoleklassen och grund-
skolan. 

Kommunerna avgör själva 
vilka insatser de vill satsa på. 
Det kan till exempel handla 
om att anställa lärare och an-

nan personal, stärka elevhäl-
soarbetet, stöd för att ut-
veckla undervisningen av 
nyanlända och flerspråkiga 
elever, inköp av studiemate-
rial och lärverktyg eller 
kompetensutveckling för lä-
rare och annan skolpersonal. 

Ett villkor för att ta del av 
bidraget är att kommunen 
inte får minska sina egna 
kostnader för undervisning 
och elevhälsa jämfört med 
ett genomsnitt för de tre fö-
regående åren. Kritik har 
riktats mot att kostnadsvill-
koret kan leda till att kom-
muner inte vågar söka bidra-
get.

– För att bidraget för stärkt 
likvärdighet och kunskaps-
utveckling även i fortsätt-
ningen ska kunna bidra till 
stärkt likvärdighet i svensk 
skola avser regeringen att se 
över kostnadsvillkoret, säger 
Anna Ekström. 

Investeringar påverkar finansiell profil
KSAU föreslår kommun-
styrelsen att godkänna 
Melleruds kommuns fi-
nansiella profil 2016-2018. 
Den är försvagad, men 
det beror mycket på att 
kommunen investerar på 
väldigt höga nivåer.
Det är Kommunforskning i 
Västsverige (KFi) har ut-
vecklat en modell som kallas 
”Den finansiella profilen” 
som används av cirka 150 
kommuner i Sverige. Alla 
kommuner som samarbetar 
med KFi får varje år en rap-
port kring modellen. Melle-

ruds kommun har nu fått 
rapporten som omfattar 
2016-2018.

Rapporten är ett komple-
ment till den traditionella 
analys som återfinns i årsre-
dovisningen. Melleruds fi-
nansiella profil visade att 
man under 2018 låg på ge-
nomsnittet för perspektivet 
kontroll över den finansiella 
utvecklingen. 

Övriga tre perspektiv; 
långsiktig handlingsbered-
skap, riksförhållande samt 
kortsiktig handlingsbered-
skap, hamnade under ge-

nomsnittet för 2018 års pro-
fil.

Förklaringen till utveck-
lingen är att fyra av nyckel-
talen i profilen poängmässigt 
försvagats under perioden 
om man jämför med övriga 
kommuner i länet. Dessa är 
kassalikviditet, budgetfölj-
samhet, resultat för extraor-
dinära poster samt skattefi-
nansieringsgrad av 
investeringar.

Resterande fyra nyckeltal i 
profilen; skattesats, soliditet, 
finansiella nettotillgångar 
samt genomsnittligt resultat 

över en treårsperiod, blev 
poängmässigt oförändrade 
om 2016 och 2018 års profi-
ler jämförs med varanda.

Melleruds finansiella ut-
veckling under den studerade 
treårsperioden visar en för-
svagad finansiell profil.

– Vi investerar på väldigt 
höga nivåer och det påverkar 
vår finansiella profil. Ett ex-
empel är det särskilda boen-
det på Ängenäs, konstaterar 
Morgan E Andersson (C), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Susanne Emanuelsson

Förbättrat delårsbokslut
Arbetsutskottet föreslår att 
kommunfullmäktige god-
känner redovisningen av 
delårsbokslutet per 31 au-
gusti 2019 för Melleruds 
kommun. Det visar på ett 

positivt resultat på 7,8 miljo-
ner kronor – en förbättring 
med 2,6 miljoner kronor 
jämfört med budgeterat re-
sultat.

Ska utreda motion  
om utbildning

KSAU beslutade att ge kom-
munchefen i uppdrag att ut-
reda Pål Magnussens (V) 
motion att kommunfullmäk-
tige beslutar att alla anställda 
och politiker i Mellerud ges 

en obligatorisk utbildning i 
mänskliga rättigheter. Redo-
visning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sam-
manträde i februari 2020.
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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  

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

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!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation Golv

Städ

VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare
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MELLERUD 
Torsdagens föreläsning i 
Kulturbruket var fullsatt 
till sista plats. Dessutom 
hade arrangörerna en 
väntelista med personer 
som inte fått biljett men 
gärna kom om någon läm-
nade återbud.
Föreläsaren Kenth Hedevåg 
talade över rubriken ”När 
mallen inte stämmer”. Hans 
fokus ligger på elever som 
inte riktigt uppfyller skolans 
förväntningar. Huvudbud-
skapet är att det är skolan 
som måste ändra sig, inte 
eleven.

Hedevåg är utbildad 
idrottslärare och har arbetat 
som det i Kungälvs kommun. 
Han berättar att han redan 
från början fick elever med 
olika diagnoser och att han 
nu inser hur lite han visste om 
hur han skulle handskas med 
dem. 

Hedevåg insåg att han 
måste lära sig mer om dessa 
elever. Det ledde till att han 
senare har arbetat som peda-
gog i ett neuropsykiatriskt 
utredningsteam och som pe-
dagogisk handledare i ett 
kommunalt stödteam.

Lever i en ny tid
Hans syn är att vi lever i en 
ny tid. Det ges mer informa-
tion, den kommer snabbare, 
ges oftare verbalt, och den 
ska bearbetas och besvaras 
snabbt. Får jag inte svar di-
rekt vänder jag mig någon 
annanstans. 

– Den nya skolan ställer 
ofta frågor vars svar man inte 
kan läsa sig till i boken. Istäl-
let vill lärarna att eleverna på 
proven ska reflektera och 
analysera, något som de med 
autistiska drag, som till ex-
empel ADHD, inte riktigt 
klarar. För dem blir då frå-
gan: ”Varför ska jag läsa 
boken?, sade Hedevåg.

Barn med ADHD har ett 
annorlunda sätt att ta in infor-
mation och skolan är inte 
kompatibel med dessa elever. 
Hedevåg menar att vissa krav 
som ställs i läroplanerna gör 
att dessa barn exkluderas.

Nya termer
Han gav åhörarna några nya 
termer att anamma. Han pra-
tar om inlärningsnetto, det 
vill säga den kunskap som 
finns kvar när undervisning-
en är avslutad. Likaså säger 
han att läraren idag ska se sig 
som en professionell infor-

En givande föreläsning

Kenth Hedevåg höll ett fullsatt Kulturbruk i sitt grepp i över två timmar.

Det drar 
ihop sig...

MELLERUD 
Nu är det nära. Torsdagen 
den 24 oktober inviger 
Melleruds Handel det 
nybyggda köpcentret på 
Västerråda.
– Egentligen är det inget 
köpcenter, för då har man 
allt. Vi har gjort allt för att få 
hit exempelvis klädbutiker, 
men det är väldigt svårt. Idag 
är 90 procent av ytan uthyrd, 
säger Ingmar Johansson, ut-
hyrningsansvarig.

Butikerna innebär mellan 
60-70 arbetstillfällen. 

– Allt började 2006 när 
Orvelin köpte Karlssons 
Möbler. Många trodde nog 
inte att detta skulle bli av 
eftersom arbetet inte kom 
igång förrän många år senare. 
Men med tanke på att det 
öppnar upp tio nya verksam-
heter på en ort av Melleruds 
storlek känns det fantastiskt, 
konstaterar Johansson.

Coop Extra 3 050 kvm
Dollarstore 3 000 kvm
Thairestaurang med husmanskost 
och café 394 kvm (även drive in)
Sibylla 252 kvm (även drive in)
Frisören New Look 60 kvm
Elon (MEA) 795 kvm
Interjakt/Interfiske 330 kvm
Godisfabriken med godis, tobak, 
snus, dricka 277 kvm
Apoteket AB 208 kvm
Lekland 213 kvm
Dessutom kommer en pop-upbutik

KLARA BUTIKER

Rattfylleri/ olovlig körning
Den 2/10 på eftermiddagen stoppades en man i 30-årsåldern 
på Brunnsvägen i Dals Rostock. Brottsrubriceringen är grov 
olovlig körning, drograttfylleri och narkotikainnehav eget 
bruk. 2/10 i Grinstad blåste en man positivt och misstänks 
för rattfylleri. 7/10 en man med återkallat körkort tas för grov 
olovlig i Holm, Mellerud.

Skadegörelse
På Vårbruksgatan i Mellerud, 30/9-1/10, har glaset krossats 
på de uppställda fritidshusen.

Rådjurskollisioner
2/10 Rådjur och fordon kolliderade i Liane samt i Åsensbruk.

Stölder och inbrott
4/10, försök till inbrott i en matbutik i Åsensbruk. Någon har 
kastat en betongkloss mot entrédörren. 4-5/10 har någon 
blivit av med en grön Viking robotgräsklippare med laddsta-
tion på Ågatan i Mellerud. 6/10 på natten i Åsmule vaknade 
husägare av att det knastrade i gruset då någon försökte 
stjäla en fyrhjuling. Stölden kom av sig. 25/9-5/10 var det 
inbrott i källarförråd på Storvägen i Åsensbruk. Gallerväggen 
hade klippts upp och en tvättbalja av porslin stulits. 3-7/10 
var det bostadsinbrott på Algatan i Mellerud.

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

En personbilsförare misstänks för vårdslöshet i trafik, när denne 4/10 
körde över mittlinjen på E45 strax norr om Erikstad och prejade en 
mötande husbil av vägen. Två personer fördes till sjukhus med lättare 
skador. Foto: Ing-Marie Norrman.

I nästa veckas tidning pre-
senteras programmet för in-
vigningen.

Det blir bandklippning, 
bilutställning, musikunder-
hållning och barnaktiviteter.

Dollarstore inviger sin 
butik dagen efter, den 25 
oktober.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

mationshanterare. Ett av lä-
rarens redskap är relations-
banken, det vill säga 
relationen till eleverna. I den 
kan man göra insättningar 
och uttag. Den första insätt-
ningen är att lära sig elever-
nas namn. 

Hedevåg vill dessutom att 
termen ”hemmasittare” byts 
mot problematisk skolfrån-
varo, något som redan anam-
mats av många.

Unika barn
Föreläsaren gav rikligt med 
exempel ur sitt eget yrkesliv. 
Han avslutade med att ”unika 
barn kräver unika lösningar”. 

Det gäller både i hemmet och 
i skolan.

Melleruds skolpersonal 
var rikligt representerad på 
föreläsningen. Många lärare 
uttryckte efteråt att det hade 
varit mycket intressant och 
givande.

Arrangörer var föreningen 
Attention i samarbete med 
anhörigstödet i Melle-
ruds kommun och Studie-
främjandet. 

I samband med föreläs-
ningen såldes också Kenth 
Hedevågs bok ”När mallen 
inte stämmer”, på vilken fö-
reläsningen byggde.

Lars Nilsson

Fängelse för bluffannons om valpar
En 28-årig man, boende i 
Melleruds kommun, har 
dömts till fängelse efter 
att bland annat tillsam-
mans med sin 31-åriga 
syster ha lagt ut en bluf-
fannons om försäljning av 
valpar på Blocket.
Syskonparet bodde tillsam-
mans vid tiden bedrägeriet 
skedde. Den 13 juli 2019 la-
des en annons på Blocket ut 
om tre blandrasvalpar till 
salu, genom en Blocket-app 
med tillhörande konto på 
kvinnans mobiltelefon, an-
nonsen betalades också av 
kvinnan. 

I annonsen stod följande: 
”Hej, vi har världens sötaste 
spralligaste blandisvalpars 
som du kan tänka dig. Dom 
är uppväxta i hemmiljö vana 
vid barn katter och fåglar. 
Dom är väligt sociala. De 
trivs ihop med alla och är 
väldigt snälla. Dom har pre-
cis börjat gå ut på gräsmat-
tan, springa runt och leker 
för fullt.  Det är två tikar och 
en hane. Barnen har döpt 
valparna efter filmen frost. 
Så dom heter Anna Elsa och 
Olof. Vi komme att ta en 
handpenning på 1500kr och 
den återbetalas ej vid ånger.”

I annonsen stod också ett 
fingerat mobilnummer som 
via en Blockettjänst automa-
tiskt vidarekopplade alla 
samtal till den 28-årige man-
nen. När spekulanter ringde 
så svarade en kvinna med 
fejkat namn. Valpköparna 
uppmanades att sätta in en 
handpenning på 1 500 kronor 

på ett konto som visade sig 
tillhöra mannen. Annonsen 
togs bort från Blocket klock-
an 14 samma dag. Därefter 
har köparna inte kunnat nå 
säljaren och heller inte fått se 
några valpar.

Flyttat runt pengarna
Det hade då satts in 16 500 
kronor på mannens konto 
och ytterligare 1 500 sattes in 
efter att annonsen tagits bort. 
Sedan har pengarna flyttats 
runt på olika konton.

Det handlar om tio perso-
ner som satte in pengar till 
handpenningen. 

Mannen tar ensam på sig 
skulden för brottet. Men 
tingsrätten menar att det 
finns bevis att kvinnan delta-
git i brottet – en förutsättning 
för att bedrägerierna skulle 
kunna genomföras. Det var 
kvinnans telefon som använ-
des för att lägga ut annonsen, 
det var en kvinnoröst som 
svarade på samtalen plus att 
kvinnan erhållit exakt hälf-
ten av pengarna som betalats 
in på mannens kontor, det vill 
säga 8 200 kronor. Minus 100 
kronor för annonskostnaden. 

Mannen förekommer un-
der elva avsnitt i belastnings-
registret och är dömd flera 
gånger för stöld. Vid två 
tillfällen har påföljden varit 
skyddstillsyn, senast tillsam-
mans med samhällstjänst. På 
grund av mannens återfall i 
likartad brottslighet döms 
28-åringen till fyra månaders 
fängelse. 

Kvinnan förekommer un-

Bilden som låg i annonsen på Blocket där köpare lurades att betala en 
handpenning på 1 500 kronor. Sedan fanns varken valpar eller säljare. 
Foto från polisens förundersökningsprotokoll.

der fyra avsnitt i belastnings-
registret. Hon döms till an-
svar för tio fall av bedrägeri. 
Tingsrätten anser att straff-
värdet för gärningen ligger 
på en till två månaders fäng-
else. Men med hänsyn till att 
kvinnan straffrättsligt be-
döms som tidigare ostraffad 
blir påföljden villkorlig dom 
och 15 000 kronor i dagsbö-
ter. Syskonen ska dessutom 
betala skadestånd till köpar-
na för handpenningen.

Åtalet ogillades
Mannen stod även åtalad för 
grov stöld och vapenbrott 
efter ett inbrott i Åsensbruk 
mellan 31 juli och 2 augusti. 
Då stals en stor mängd gods 
samt ett jaktgevär utan slut-
stycke. Stöldgodset åter-
fanns senare dels i en fastig-
het 28-åringen äger men inte 
flyttat in i och dels i hans 
systers källare. 28-åringen 
nekar till brott och hänvisar 

till en annan man som skulle 
begått inbrottet. Då det inte 
går att utesluta att mannen 
lämnat felaktiga uppgifter 
om hur han kommit över 
stöldgodset av rädsla för/el-
ler för att skydda den riktiga 
gärningsmannen ogillas åta-
let för både grov stöld och 
vapenbrott.

28-åringen stod även åta-
lad för att ha tagit sig in på 
en bilfirma i Åmål genom att 
krossa en ruta och gå in på 
kontoret för att stjäla diverse 
saker, exempelvis sex bil-
nycklar, två externa hårddis-
kar, en läsplatta samt 43 000 
kronor i kontanter. 28-åring-
en dömdes att betala 19 400 
kronor i skadestånd till bilfö-
retaget.

Mannen har varit anhållen 
och häktad från 4 augusti till 
och med 24 september.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se

Vårdslöshet i trafik
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FOTBOLL!
Kval till div. 3 Mellersta Götaland
Rådavallen 2019

Matchbollar skänkta av: 
Byggstål, Bertil Johanssons Bygg och 
Brittens Dam & Herr
HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
KORTEDALA IF

Lördag 12 oktober kl. 14.00

85 personer gick söndagens 
promenad i ett vackert höst-
väder. Rätt rad:1.2 Edvard 
Munch. 2. 1 GDPR. 3. X  
Fyra årstider. 4. Vägvisare. 5. 
1 Hörselproblem. 6. 2 Hol-
landaisås. 7. X Ett unikt pa-
tent. 8. 2 Asp. 9. 1 Einar 
Nerman. 10. 2 Albert Ein-
stein. 11.X Cirkelsektor. 12. 
X Chile. Barnfrågor: 1. 2  
Sten och Flisa. 2. 1 Lönn. 3. 
2 Fågel. 4. X Banan. 5. X  
Midsommar. 6. 1 Rött och 
vitt. 7. 2 Samer. 8. 2 Vitamin, 
9. X Majs. 10. 1 6 juni. 11. 1  
Umeå. 12.X Gubben Pett-

son.  Utslagsfråga: Snörena 
var 683 cm. Vinnare: 1.Paul 
Heldmer, 860 cm. 2. Lars 
Åke Jacobsson, 330 cm. 3 
Eva Heldmer, 102 cm. Alla 
tre 12 rätt. Extravinnare av 
presentkort till Hemköp vid 
torget: Lars Åke Jacobsson, 
Birgitta Landegren och Ma-
ria Nordgren. Barnvinnare: 
Charlie Wallentin, Alicia 
Antonsson, Alva Krave, Al-
fred Sannebro och Wilhelm 
Andersson.

Välkomna nästa söndag 
kl. 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 6/10

FOTBOLL 
På bortaplan några mil 
utanför Falköping, i Ås-
arp, föll Melleruds IF i den 
första kvalmatchen till 
division 3 med 3-0.
Efter en fin start med både 
flera målchanser och ett kon-
struktivt spel såg MIF ut att 
vara flera nummer större än 
motståndarna. Men ju längre 
den första halvleken fort-
skred desto mer kom hem-
malaget in i matchen.

I den andra halvleken hade 
Mellerud helt tappat sitt spel 
och initiativ från den första 
halvleken och när målen väl 
kom för Åsarp-Trädet, var 

Tungt fall för 
uddlöst Mellerud

SLUTRESULTAT
Åsarp-Trädet FK – 

Melleruds IF
3-0 (0-0)

Kval till division 3
Målskyttar:
52’ 1-0 Per Westerberg
75’ 2-0 Marcus Blom
86’ 3-0 Adam Sjöberg

det fullt rättvist. MIF kom 
inte upp i nivå och såg både 
stressade och slarviga ut i sitt 
spel, som behöver förbättras 
avsevärt för att ett nytt kon-
trakt skall säkras. Två 
matcher återstår, på hem-
maplan, där Kortedala IF är 
först ut. 

SPORT

HANDBOLL 
Melleruds HK förlorade sin 
hemmapremiär i Rådahallen 
med 17-21 i lördags när 
Backa HK lag 2 gästade. 
Efter förra helgens premiär-
seger på bortaplan hoppades 
man att laget skulle kunna 
följa upp segern med en ny 
inför hemmapubliken, men 
gästerna från Hisingen blev 
för tuffa. Bäste målskytt i 
hemmalaget blev Jenny Eli-
asson med fem mål, vilket 
innebär att hon nu gjort 11 
mål på två matcher.

Förlust i 
hemmapremiären

SLUTRESULTAT
Melleruds HK – 
Backa HK lag 2

17-21
Div 4 Västsvenska V

Målskyttar MHK:
Jenny Eliasson 5 
Caroline Falk 4 
Amanda Anderssn 1 
Malin Jansson 4 
Maja Berg 1 
Ella Regeskog 1 
Klara Glimblad 1

FOTBOLL 
Åsebro IF hade redan före 
matchen säkrat tredje-
platsen och därmed kval-
platsen till division 4. 
Men fjärdeplacerade Färge-
landa ville jämna ut siffrorna 
i tabellen och gjorde även så, 
då Åsebro föll på Dalslands 
Sparbanks Arena med 3-4.

Johan Larsson gav dock 
hemmalaget ledningen redan 
i den andra matchminuten, 
en ledning som höll sig drygt 
en halvtimma. Men Färge-
landa kvitterade före paus 
och omgående efter den-
samma tog gästerna led-
ningen. Därefter kom både 
1-3 och 1-4. Åsebro fixade 
dock en rejäl spänning i 

Åsebro trea – 
trots förlust

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Färgelanda IF
3-4 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
2’ 1-0 Johan Larsson
35’ 1-1 Filip Wattman
47’ 1-2 Samuel Lund
61’ 1-3 Anton Niklasson
63’ 1-4 Mathias Bäckström
66’ 2-4 Alassane Ouarma
80’ 3-4 Marcus Larsson

matchen och kunde komma 
ikapp till 3-4, innan domaren 
blåste av matchen. 

Nu väntar kval för ÅIF, 
som i den första matchen 
ställs mot IFK Strömstad på 
bortaplan.

Amine nordisk champion
KICKBOXNING 
Den 28 september seg-
rade Amine Boufaranne, 

Mellerud, i Nordic Open 
i kickboxning som hölls i 
Köpenhamn. 

Kickboxaren Amine Boufaranne till höger, med Ouadia Tergui efter se-
gern i Köpenhamn förra helgen.

– Jag är mycket glad, jag har 
jobbat så hårt för detta, säger-
han. Med sig som support 
hade Amine sin vän Ouadia 
Tergui, professionell kick-
boxare, boende i Italien. 

– Det kändes bra. Ouadia 
har mycket erfarenhet, är 
själv en bra fighter och en bra 
coach, säger Amine.

Dessutom kan han berätta 

att han i Köpenhamn fick en 
manager. Välkände Malick 
Bah, har flera svenska kick-
boxare i sitt ”stall” och nu 
även Amine.

– Jag ser fram emot att re-
presentera Sverige interna-
tionellt, säger Amine Boufa-
ranne.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Centerpartiet i Mellerud önskar att Västtrafik förbättrar pendlingsmöj-
ligheterna till Åsensbruk. Från vänster: Christina Andersson, Karin Nodin, 
Maja Holmgren, Peter Ljungdahl och Gun-Britt Gustafsson. Foto: Privat.

Inför valet förra året genom-
förde vi i Centerpartiet byg-
demöten och diskussioner i 
alla delar av kommunen, 
bland annat i Åsensbruk. Vi 
fick väldigt många bra syn-
punkter och förslag på hur 
orten med omnejd kan ut-
vecklas.  

Centerpartiet anser att 
kommunen självklart ska 
fokusera på en sund ekono-
mi. Fler invånare ger tryggad 
och utvecklad service. I detta 
avseende tycker vi, att Åsen-
området är strategiskt vik-
tigt. Här finns en stark be-
söksnäring. Området besöks 
årligen av ett par hundra tu-
sen turister. Det är en poten-
tial som heter duga! 

I Åsensbruk finns lediga 

lägenheter, företagspark, 
bio, närhet till Dalsland Cen-
ter, konstmuseum och i öv-
rigt en service som få orter i 
samma storlek ens kommer i 
närheten av. Ett hinder för 
utvecklingen är dock kollek-
tivtrafiken som inte är opti-
merad till behovet. Här 
måste Västtrafik engageras! 

Med  bättre pendlingsmöj-
ligheter kan vi skapa förut-
sättningar för fler personer 
att bo i området. Kommunen 
skulle få en ökad skattekraft 
och det kommunala bostads-
bolaget en bättre totaleko-
nomi. På detta sätt kan också 
servicen säkras och utveck-
las i Åsensbruk!

Centerpartiet i Mellerud

Vill se bättre  
pendlings-
möjligheter

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. OBS: Max 2 000 
tecken. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Peng till ombyggnad
KSAU har beslutat att bifalla 
Kroppefjälls hembygdsför-
enings ansökan om bygde-
peng till ombyggnad av kö-

ket i Gula Villan i 
Brunnsparken, Dals Ro-
stock. Bidraget är på 36 486 
kronor.

Bidrag till Laxfond
KSAU föreslår att kommun-
styrelsen beslutar att bevilja 
45 000 kronor i bidrag till 
stiftelsen Laxfond Vänern år 
2020. Man föreslår också att 
kommunen förutsätter en 
dialog med projektägaren 
och stiftelsen Laxfond Vä-
nern om finansieringen 

2021-2011. Finansieringen 
sker inom kommunstyrel-
sens förfogandeansvar.

– Det är viktigt att flertalet 
Vänerkommuner  ställer sig 
bakom satsningen, säger 
Morgan E Andersson (C), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Bidrag till judo
KSAU föreslår att kommun-
styrelsen beviljar Kroppe-
fjälls IF:s judosektion 45 000 

kronor i driftsbidrag för 
2019.

Fick avslag
Vid kommunstyrelsens ar-
betsutskottets sammanträde 
avslogs ansökan om drift- 
och hyresbidrag från PRO 
Mellerud. Ansökan avsåg 
kostnaden för föreningens 

hyra av medlemslokal samt 
el och bredband. ”Eftersom 
ansökan inte uppfyller krite-
rierna för stöd till förenings-
lokaler bör ansökan avslås” 
motiverar KSAU sitt beslut. 

Innebandy 
Division 6

Rådahallen
Fredag 11 oktober kl. 20.00

Melleruds IBK - Nödinge IBK

MELLERUDS IBK

GIANT

S
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Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

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

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

BOKHYLLA 6 delar. Välvår-
dad. Tel. 073-066 37 81.

Bortskänkes

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

olesensbygg@gmail.com

ÄR DU DEN VI SÖKER?
OPTIMERA MELLERUD

Optimera är en av Sveriges ledande  
bygghandelskedjor för proffs och 

har idag byggvaruhus från Uppsala i norr till Trel-
leborg i söder. Optimera omsätter ca 3,5 miljarder 

kronor och har ca 900 anställda.

Läs mer och ansök på
jobbahososs.optimera.se

Lagersäljare  
Optimera Mellerud

 ÖNSKAS KÖPA
Guld o. silvermynt 
Köpes av samlare. 
Tel. 070-270 10 96.

 ÖNSKAS KÖPA
Hus eller torp 
i Dalsland. Tel. 031-96 66 24.

Allt inom golv 

och mattor

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Givetvis har vi även nya 
maskiner. Ring för pris!

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

Vi tömmer lagret!
på ett antal demokörda 

John Deere XUV ”Side by side”

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Onsdag 
16/10 kl. 17.00. Önskemusik 
i PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT
Melleruds Golfklubb: 
Höstmöte onsdag 30/10  
kl. 19.00 i klubblokalen. 

Eds FF 18 14 4 0 50-13 37 46
Melleruds IF U-lag 18 12 4 2 43-22 21 40
Åsebro IF 18 11 2 5 62-29 33 35
Färgelanda IF 18 10 4 4 58-25 33 34
Håfreströms IF lag 2 18 8 2 8 54-47 7 26
Ellenö IK 18 8 1 9 41-49 -8 25
Tösse IF 18 6 2 10 27-51 -24 20
Frändefors IF 18 4 2 12 21-46 -25 14
IFK Åmål lag 2 18 3 3 12 41-79 -38 12
Bäckefors IF 18 1 2 15 23-59 -36 5

Div 5

Bengtsfors IF 22 16 4 2 65-22 43 52
Munkedals IF 22 16 1 5 79-33 46 49
Kungshamns IF 22 15 3 4 69-33 36 48
Herrestads AIF 22 13 4 5 70-37 33 43
Håfreströms IF 22 13 2 7 68-51 17 41
IFK Valla 22 11 2 9 45-49 -4 35
IF Viken 22 10 4 8 41-47 -6 34
Högsäters GF 22 8 2 12 46-48 -2 26
IK Svane 22 5 4 13 35-59 -24 19
Lysekils AIK 22 4 2 16 35-70 -35 14
Stala IF 22 3 4 15 24-73 -49 13
Brålanda IF 22 1 2 19 28-83 -55 5

Div 4

Trollhättans FK 18 15 2 1 50-12 38 47
Vallens IF 18 12 4 2 39-12 27 40
Ytterby IS 18 12 1 5 52-18 34 37
Vänersborgs FK 18 10 4 4 43-22 21 34
Skepplanda BTK 18 6 5 7 30-36 -6 23
IK Zenith 18 7 1 10 44-50 -6 22
Hisingsbacka FC 18 6 3 9 30-38 -8 21
Bullarens GOIF 18 5 1 12 21-37 -16 16
Åsebro IF-Brålanda IF 18 3 3 12 21-61 -40 12
Herrestads AIF 18 1 2 15 17-61 -44 5
Bengtsfors IF Utgått
Orust FC Utgått

Div 2 Nv Götaland Damer Kval till div 3
Åsarp-Trädet FK 1 1 0 0 3-0 3 3
Kortedala IF 1 1 0 0 2-1 1 3
Kinna IF 1 0 0 1 1-2 -1 0
Melleruds IF 1 0 0 1 0-3 -3 0

Utbynäs SK 1 1 0  0 18 - 4 14 3
Grundsunds IF 1 1 0  0 10 - 5 5 3
Myggenäs IBK 1 1 0  0 8 - 6 2 3
Kärra IBK 1 0 0  1 6 - 8 -2 0
Nödinge IBK 1 0 0  1 5 - 10 -5 0
Melleruds IBK 1 0 0  1 4 - 18 -14 0

Herrar div 6

Partille IF HK 2 2 0 0 45-35 4 10
Backa HK 2 2 1 1 0 42-38 3 4
Melleruds HK 2 1 0 1 39-33 2 6
Café Lillan HF 1 1 0 0 12-11 2 1
Stenungsunds HK 2 1 0 1 0 21-21 1 0
Mölndals HF 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Nödinge SK 1 0 0 1 11-12 0 -1
Kungälvs HK 2 1 0 0 1 19-22 0 -3
Kv IK Sport C 1 0 0 1 16-23 0 -7
HF Orust 1 0 0 1 12-22 0 -10

Dam 4 Västsv. Västra

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL
TABELLER

IFK Valla – Håfreströms IF
2-5 (0-2) 
Division 4 Bohuslän/Dal

Brålanda IF – IK Svane
1-2 (1-2)
Division 4 Bohuslän/Dal

Eds FF – Bäckefors IF
6-0 (2-0)
Division 5 Dalsland

Frändefors IF – IFK Åmål lag 2
1-0 (0-0)
Division 5 Dalsland

Tösse IF – Ellenö IK
0-5 (0-3)
Division 5 Dalsland

Melleruds IF U – 
Håfreströms IF lag 2
2-2 (1-1)
Division 5 Dalsland

Övriga resultat

INNEBANDY 
Seriepremiären för Melle-
ruds IBK Giants blev inte 
som tänkt. Borta mot Utby-
näs SK föll laget med 18-4.

Storförlust med nio man

SLUTRESULTAT
Utbynäs SK – 
Melleruds IBK

18-4
Division 6 norra

Målskyttar MIBK:
Filip Falander, 2
Gabriel Johansson, 1
Andreas Sjöblom, 1

Men Giants hängde med i 
den första halvleken och 
ledde inledningsvis med 2-1 
innan Utbynäs tog komman-
dot i matchen. I paus stod det 
3-5 och Mellerud hade hop-
pet uppe. Dock rann siffrorna 
iväg redan i den andra perio-
den och med bara nio utespe-
lare orkade Giants inte stå 
emot. Laget skriver på sin 
Facebook efter matchen:

– Vi kämpar på bra i en och 
en halv period, sedan tar or-
ken slut med nio utespelare. 
Vi tappar defensivt men 
kämpar på hela matchen ige-

nom. Stor eloge till våra två 
nollfyror som gör seriedebu-
ten riktigt bra.
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ALLTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

Rokvist’s trädgårdsservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
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

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

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 & 
Svens Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

STÄD

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!

Kryptan i Brålanda AB
Vi köper och lägger ner  
ert gamla aktiebolag
Magnus 070-219 39 32
www.gustafssonekonomi.se

AKTIEBOLAG

RS Däck & Recond
Däckservice, slipning strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
LantbruksströVi 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

 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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

Vi har allt från ettor till fyror! 
Ring för mer info

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

Hits, klassiker och låtar  
du glömt att du minns...

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.41 - 12 oktober

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. 41 – 12 oktober

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet, 09.55 Go‘kväll
10.40 Plus
11.10 Kalles och Britas hälsoresa
11.40 Nobelpriset i kemi
12.15 Alla för en
13.15 Engelska Antikrundan
14.15 Fråga Lund
15.15 Matiné: Mord i baletten
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 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 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Byggnaderna som
  förändrade staden
22.30 Lärlabbet
22.45 Med andra ord
23.05 Skam Deutschland
23.25 Rapport
23.30 Hjärtats vägar
00.15 Din hjärna
01.15 Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.15 Rapport
12.18 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Min sanning
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Hjärta för djur
18.30 Romarriket: 
 Kärleksgudinnan Venus
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Minun squad
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Romarriket: 
 Kärleksgudinnan Venus
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Mardalsfossen 
 - vattenfall två 
 månader om året
17.10 Antikduellen
17.40 Den australiska kusten
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 USA från svartvitt till färg
20.05 Våra älskade bin
21.00 Världens farligaste virus
21.55 Älskade elefant
23.05 Episka Yellowstone
23.55 USA:s förgyllda tid

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Rederiet - syntolkat
21.10 I am Heath Ledger
22.40 Tjuv och polis
23.40 Alla för en - syntolkat
00.40 Plus
01.10 Strömsö
01.40 Skattjägarna

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.20 Bilbaronen i Las Vegas
05.44 Sändningsuppehåll
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 2 fast 2 furious
23.10 How I met your mother
00.10 Våra värsta år
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops
03.00 Brit cops
03.50 American dad
04.40 Cops

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Go‘kväll
10.35 Timjan, tupp och tårta
11.35 Doobidoo
12.35 Bergman revisited: Scener 
 ur natten
12.55 Nobelpriset i litteratur
13.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.30 Sverige!
15.00 Uppdrag granskning
16.00	 Alla	för	en,	17.00	Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Lyckomaten
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Väsen, 22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Stacey Dooley: Skjuten av 
 min granne
23.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
00.40 Lyckolandet
01.25 Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Inte utan min mamma
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Romarriket: Vinguden 
 Bacchus
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Säsongsstart: Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den lyckligaste dagen i 
 Olli Mäkis liv
23.45 Babel
00.45 Romarrikets
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Afrika med Ade 
 Adepitan
18.00 Omöjlig ingenjörskonst
18.45 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
19.30 Vargar på vandring
20.15 USA från svartvitt till färg
21.00 Episka Yellowstone
21.50 Puman och jag
22.45 Älskade elefant
00.00 Antikduellen

20.00 Hjärtats vägar
20.50 Rederiet - syntolkat
21.30 Sverige!
22.00 Luuk & Hallberg
22.45 Världens bästa veterinär
00.20 Hjärta för djur
00.50 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat
01.20 Inte utan min mamma

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bytt är bytt
21.00 Helt sjukt
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 Brooklyn nine nine
05.30 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld, 21.00 Logan
23.50 How I met your mother
00.50 Våra värsta år
01.50 American dad
02.45 Bilbaronen i Las Vegas
03.10 Cops, 03.35 Brit cops
04.25 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Lyckomaten
10.55 Nobels fredspris
11.30 Världens barn 
 - Summeringen
12.15 Din hjärna
13.15 Fråga Lund
14.15 Opinion live
15.00 Luuk & Hallberg
15.45 Vem vet mest?
16.30 Engelska Antikrundan
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Luuk & Hallberg
00.05 Lyckomaten
01.05 Gryningspyromanen
01.35 Rederiet
04.35 Sverige idag

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 Lindas längtan
18.30 Romarriket: Krigsguden 
 Mars
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Lasse Lindroth - allt för 
 ett skratt
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Nile Hilton incident
23.35 Väster om friheten
00.20 Farliga beroenden
01.10 Hjärta för djur
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Världens farligaste 
 virus
18.15 Antikduellen
18.45 Gammalt, nytt och bytt
19.15 Teknikens mästerverk
20.10 Klimakteriet i rampljuset
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Seriestart: Englands bort-
 glömda drottning
22.45 Den australiska kusten
23.40 Dokument utifrån: 
 Striden om Hongkong

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Hjärtats vägar
22.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
23.4	 0Alla	för	en
00.40 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.20 Folkmordet i Rwanda 
 - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.15 TV4Vädret
22.25	 Idol	2019	–	resultatshow
22.50	 Idol	extra
23.10 The foreigner
01.35 Hans och hennes
03.40 Antiques roadshow
04.35 Världens häftigaste tårtor

05.15 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.10 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Amazing race
19.00 Simpsons, 20.00 Seinfeld
21.00	 Selfless,	23.25 Cable guy
01.25 Bilprovningen
02.25 American dad
03.10 Svenska fall: Miljonärs-
 mordet
04.00 Brit cops, 04.50 Cops

05.05 Go‘kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Din hjärna
07.35 Opinion live
08.20 Uppdrag granskning
09.20 Plus
09.50 Go‘kväll
10.35 Sverige!
11.05 Kalles och Britas hälsoresa
11.35 Doobidoo
12.35 Hjärtats vägar
14.20 Fråga Lund
15.20 Tjuv och polis
16.20 Svenska nyheter
16.50 Skavlan
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 Alla för en
21.00 Luuk & Hallberg
21.45 Shetland
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: That old 
 feeling
00.30	 Nattfilm:	Only	lovers	left	
 alive
04.35 Sverige!

09.20 Jakttid
09.50 Minun squad
10.20 Hämnd och kärlek
12.20 Hjärta för djur
12.50 Min sanning
13.50 Babel
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag på roman
16.15 Designreportage
16.25	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
16.30 Skäggmanslaget
17.15 En kunglig romans
18.05 Agatha Christie, deckar-
 drottningen
19.00 Kulturstudion
19.05 Taking risks, Kulturstudion
19.30 Charles Ives, en amerik-
 ansk pionjär-
20.25 Kulturstudion
20.30 Charles Ives 
20.50 Kulturstudion
20.55 En sällsynt fågel
21.00 Babel
22.00 Väster om friheten
22.45 Krigsguden Mars
23.45 Kulturveckan
00.45 Skattjägarna
01.15 Jakttid
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Här är mitt museum
15.15 Antikduellen
15.45 Puman och jag
16.35 Englands bortglömda 
 drottning
17.35 Historiska hemligheter
18.20 Våra älskade bin
19.10 Världens farligaste virus
20.05 Till fots genom Arabien
21.00 Dold kamera bland djuren 
 i snön
21.55 USA:s förgyllda tid
22.55 Klimakteriet i rampljuset
23.45 USA från svartvitt till färg
00.35 Gammalt, nytt och bytt

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Världens bästa veterinär
23.20 Skavlan
00.2	 0Fråga	Lund	-	tecken-
 språkstolkat
01.20 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
01.50 Rederiet - syntolkat

05.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
06.00	 Fixer	upper
06.55 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
13.25	 Idol	2019	–	resultatshow
13.50	 Idol	extra
14.30 Ishockey: Frölunda–Luleå
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Malta–Sverige
21.35 EM-kval studio
21.40 Fotboll: Malta–Sverige
22.45 EM-kval studio
23.15 Taken
01.00	 Sex	and	the	city
04.00 Antiques roadshow

05.15 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.35 Brooklyn nine nine
06.00 Frasier
06.25 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00	 Alex,	Inc.
09.00 Emerald City
10.00 Nemas problemas
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
15.00 Man with a plan
16.00 Great news
17.00 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
20.00 Simpsons
21.00 Shanghai knights
23.20 Black sea
01.45 Tracers
03.25	 A	fighting	man
04.50 Great news
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.05 Vem vet mest?
05.50 Hundra procent bonde
06.35 Strömsö
07.05 Engelska Antikrundan
08.05 Sverige!
08.35 Svenska nyheter
09.05 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.05 Dox: Hjärtelandet
11.35 Lyckomaten
12.35 Hjärtats vägar
13.20 Alla för en
14.20 Luuk & Hallberg
15.05 Vem vet mest?
15.50 Fotboll: Damallsvenskan
18.00 Rapport, 18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Tjuv och polis
21.00 Innan vi dör
22.00 Gryningspyromanen
22.30 Seriestart: Sexans växel
23.25 Rapport
23.30 Kalles och Britas hälsoresa
00.00 The Sinner
00.45 Clinton och otrohetsskandalen
01.25 Shetland
04.45 Gryningspyromanen

08.55 Sverige idag på romani
09.15 Skäggmanslaget
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.45 Lasse Lindroth - allt för ett skratt
12.45 Taking risks
13.05 Charles Ives
14.25 Agatha Christie
15.20 Hjärta för djur
15.50 Sverige idag på romani
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Mitt ögonblick, 16.25 Örtskolan
16.30 Skattjägarna
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.08 Jag jobbar
17.15	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.44	 Kortfilmsklubben	-	italienska
18.00 Seriestart: Vloggarna
18.30 Hårt arbete - kova työ
19.00 Älgarnas våta paradis
19.55 Väglös bro
20.00 Agenda: partiledardebatt
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda: partiledardebatt
22.15 Babel, 23.15 Gudstjänst
00.00 SOS - skolan och Sverige
00.30 Kampen om livet
01.00 Fråga veterinären

09.00 UR Samtiden
15.00 Vargar på vandring
15.45 Teknikens mästerverk
16.40 Klimakteriet i rampljuset
17.30 Till fots genom Arabien
18.25 Patriotic highway
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Episka Yellowstone
21.00 Våra älskade bin
21.55 Naturens utbrott
22.45 Älskade elefant

20.00 Agenda: partiledardebatt
  - teckenspråkstolkad
21.00	 Götaplatsen	#flerochfler
21.15 Agenda: partiledardebatt 
 - teckenspråkstolkad
22.15 Innan vi dör - syntolkat
23.15 Gryningspyromanen - syntolkat
23.45 Min sanning - teckenspråkstolkat
00.45 Uppdrag granskning
01.45 Opinion live
02.30 Rederiet - syntolkat

05.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
06.00 Fixer upper
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Bonde söker fru
12.25 Bytt är bytt
13.25 Kockarnas kamp
14.25 Parlamentet
15.25 Anders knackar på
16.25 Helt sjukt
17.25 Halv åtta hos mig
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 Beck: Djävulens advokat
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Beck: Djävulens advokat
23.10 Fartblinda
00.05 Brottsjournalen
01.05 Elementary
02.00 Elementary
03.00 The night manager
03.55 MacGyver

05.15 Great news
05.35 Alex, Inc.
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
09.00 Making history
09.30 Marlon
09.55 Buffy the vampire slayer
12.55 Simpsons
13.55 Ink master
15.55 Bilprovningen
17.00 Land of the lost
19.00 Ink master
20.00 Amazing race
21.00 Svenska fall
23.00 Swedish dicks
00.05 American dad
00.35 Family guy
01.05 Simpsons
01.35 Family guy
02.30 American dad
02.55 Guldfeber
03.45 Chevaleresk
04.10 Making history
04.35 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sverige!
11.40 Nobelpriset i ekonomi
12.15 Kulturen
12.40 Fråga Lund
13.40 Skavlan
14.40 Svenska nyheter
15.10 Matiné: Hotell Kåkbrinken
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Din hjärna
21.00 Seriestart: Det rätta virket
21.30 Seriestart: Första dejten
22.00 Kalles och Britas hälsoresa
22.30 Rapport
22.35	 Nattfilm:	Efterskalv
00.15 Hjärtats vägar
01.00 Svenska nyheter
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08 Jag jobbar
08.15	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.44	 Kortfilmsklubben	-	italienska
09.00 Forum
12.15 Rapport
12.18 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Designreportage
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Lasse Lindroth - allt för ett skratt
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Sista andetaget
23.45 Agenda: partiledardebatt
01.45 Sportnytt, 02.05 Nyhetstecken
02.15 Minun squad

14.00 UR Samtiden
17.00 11-årig knivsmed
17.05 Gammalt, nytt och bytt
17.35 Klimakteriet i rampljuset
18.25 Världens farligaste virus
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Älgarnas våta 
 paradis
21.55 Till fots genom Arabien
22.45 USA:s förgyllda tid
23.45 Naturens utbrott

20.00 Din hjärna - syntolkat
21.00 Babel
22.00 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat

22.30 Rederiet - syntolkat
23.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.45 Agenda: partiledardebatt 
 - teckenspråkstolkad
01.45 Innan vi dör - syntolkat

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Anders knackar på
21.00 Fartblinda
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.00 Married
05.25 Alex, Inc.
05.50 Sändningsuppehåll
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons, 20.00 Seinfeld
21.00 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Lethal weapon
23.00 How I met your mother
00.00 Våra värsta år
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.25 Cops, 02.50 Brit cops
03.35 American dad
04.25 Svenska fall

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 Din hjärna
11.40 Byggnaderna som förändrade 
 staden
12.10 Med andra ord
12.30 Lärlabbet
12.45 Kalles och Britas hälsoresa
13.15 Tjuv och polis
14.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
15.15 Matiné: Bara en kypare
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund
21.00 Dox: Cold case Hammarskjöld
23.10 Plus
23.40 Rapport
23.45 Hjärtats vägar
00.35 Skam Deutschland
00.55 Skavlan
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Skäggmanslaget
17.00 Mitt ögonblick
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: CHL
20.00 Min sanning
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Från Sápmi till Alaska
22.45 SOS - skolan och Sverige
23.15 Kampen om livet
23.45 Lasse Lindroth - allt för ett skratt
00.45 Kulturveckan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vloggarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Naturreparatörerna
17.25 Teknikens mästerverk
18.15 Naturens utbrott
19.10 USA:s förgyllda tid
20.10 Dold kamera bland djuren i snön
21.00 Dokument utifrån: Brasiliens nya väg
21.55 Våra älskade bin
22.45 Englands bortglömda drottning
23.45 USA från svartvitt till färg

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.30 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.30 Din hjärna - syntolkat
23.30 Jakttid
00.00 Väster om friheten
00.45 Sexans växel
01.40 Gryningspyromanen - syntolkat
02.10 Strömsö

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.55 Downton Abbey
14.25 Unga föräldrar
15.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Sverige–Spanien
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Sverige–Spanien
22.45 EM-kval studio
23.10	 Hawaii	five-0
00.05 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Världens häftigaste tårtor

05.10 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 Blackhat
23.40 How I met your mother
00.40 Våra värsta år
01.40 American dad
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.05 Cops, 03.25 Brit cops
04.10 American dad

Annonsera är som att 
gå på gymmet
– upprepning ger 
bättre resultat

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 12
Villa med dubbelgarage och inglasat uterum. 6 rok. 
Boa 135 kvm. Tomt 3.500 kvm. CTCpanna (2013), 
kakelugn, braskamin, öppenspis. Visst renoverings-
behov. Utsikt över Ånimmen. Närhet till Vänern.

Pris 895.000:-

10-årsjubileum

10% på arvodet  

vid tecknande av  

försäljningsavtal 

t.o.m. 191031

MELLERUD – Salesten 13
Enplans Västkuststuga i mycket gott skick. 4 rok. 
63 kvm. Tomt 2.950 kvm. Ljust och fräscht. Kamin. 
Vedeldad bastu. Båtplats i Åklången och badbrygga 
i Lillesjön. 

Pris 850.000:-

10 år

2009-2019

ÅNIMSKOG – Ånimskogs Stom 202
Vacker äldre skolbyggnad som totalrenoverades 2002.
Fastigheten har genomgående hög standard. Boa 
345 kvm. 14 rum, 7 badrum. Tomt 3290 kvm. Vacker 
sjöutsikt mot Ånimmen. Gäststuga, hönshus, jordkäl-
lare, flera garage. Egen brygga.

Pris 1.990.000:-

ÅSENSBRUK – Byvägen 9 
Hemtrevlig enplansvilla med 4 rok, 111 kvm. Tomt 
944 kvm. Inglasat uterum. Nytt badrum. Braskamin 
och vattenburen elvärme. Lugnt och trivsamt läge. 
Vidbyggt dubbelgarage. Gäststuga.  

Pris 850.000:-

NYTT!

Visning: Torsd 10/10 kl. 17-18

Budgivning pågår!

NYTT!

Visning: Lörd 12/10 kl. 11-12

Budgivning pågår!
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Ny verksamhet men med
bibehållen grund på Fryken

MELLERUD 
Skylten Frykens Trä är 
nedmonterad men i loka-
lerna på Odengatan 65 har 
verksamheten utökats. 
Lokalerna är delvis nyre-
noverade för att ge plats 
till ytterligare två kommu-
nala verksamheter.Utöver 
dagligverksamheten finns 
här arbetsmarknadsen-
heten och med dem även 
servicelaget.
Innanför dörrarna på Fryken 
möts man av en härlig värme. 
Enhetschef Linda Oksjö häl-
sar välkommen tillsammans 
med sektorchef Anette 
Karlsson och de båda verk-
samhetsledarna Lasse Jo-
hansson och Christian Salo-
monsson. Sabina Arbratt 
som arbetar som stödpeda-
gog, visar runt och visar de 

nyrenoverade lokalerna. Ett 
nytt luftigt kök och matsal 
med intilliggande soffhörna 
samt några kontorsrum. Un-
der rundvandringen visas 
också exempel på olika arbe-
ten och arbetsuppgifter och 
alla berättar om vad man för 
tillfället jobbar med.

Står på tre ben
Fryken står från och med i 
höst på tre ben och gamla 
Frykens Trä är numera histo-
ria. Efter ett politiskt beslut 
inryms i lokalerna såväl stöd- 
och serviceenheten (LSS) 
med sin dagligverksamhet 
som arbetsmarknadsenheten 
(AME) och servicelaget. 
Tillsammans arbetar man för 
att utveckla verksamheten 
Fryken och uppgifterna är 
delvis desamma. Daglig-
verksamheten ryms under 

Ahmad är en hejare på att tillverka picknickbord, som sedan kommer att 
användas inom Melleruds kommuns olika verksamheter.  

Joakim Hjalmarsson har en hel låda full med gångjärnsförstärkare, som 
han monterat ihop.Servicelaget har precis kommit tillbaka från en tillsynsrunda över ortens 

återvinningsstationer. Både Michael Lindgren och Dennis Ödegården 
trivs bra med arbetet.

Nils-Erik Sandeberg satsar på att ta truckkort.

LSS och ska skapa menings-
full sysselsättning och alla 
har en genomförandeplan 
och ett mål, som för vissa kan 
innebära att komma ut på 
arbetsmarknaden. 

– Här är vad gäller innehåll 
och utformning delaktighe-
ten viktig, att man känner att 
man är med i besluten om vad 
och hur man ska göra, säger 
Linda Oksjö. 

Närmare 
arbetsmarknaden
För AME:s del är målet att 
slussa personerna närmare 
arbetsmarknaden. För några 
kan det handla om språkträ-
ning och för andra mer ar-
betsträning innan man kom-
mer vidare ut i jobb och 
erbjuds här meningsfull akti-
vitet under tiden. Melleruds 
kommun har inte erbjudit 
någon verksamhet med ar-
betsträning tidigare. Arbets-
uppgifterna är sådana som är 
till gagn för hela kommunen.  

– Under den här korta pe-
rioden har redan tre personer 
slussats vidare. En har fått 
fast anställning och två vida-
reutbildning. Det är viktigt 
med sysselsättning i mellan-
perioder av väntan, menar 
Sabina Arbratt.  

Servicelaget är en del av 
AME och sysslar med bland 
annat offentlig renhållning. 
Dess flytt till Fryken ger 
möjlighet till både utveck-
ling och fler arbetstränings-
platser, här kan också daglig-
verksamheten följa med ut. 
Några av deras arbetsuppgif-
ter är daglig tillsyn på åter-
vinningsstationerna, klotter-
sanering, flytt inom 
kommunens verksamhet 
samt fixarhjälp. 

– Den nya organisationen 
här på Fryken fungerar över 
förväntan för alla. Vi har ju 
bara varit här sedan första 
augusti men ser redan förde-
larna, vi samverkar och delar 
på resurserna. Det finns 
mycket att utveckla och vi 
har precis bara börjat, säger 
Christian Salomonsson som 
är verksamhetsledare för 
servicelaget.

Många olika produkter 
och arbetsuppgifter
På Fryken tillverkas lådor, 
picknickbord och lastpallar. 
Spillvirket packas i säckar 
och säljs. För ett av ortens 
företag tillverkas klossar och 
monteras gångjärnsförstär-
kare. För kommunens räk-
ning renoveras möbler och 

man håller just nu på med en 
gaga-rink till Nordalsskolan.

 Picknickborden är också 
till för kommunens bruk. 
Andra populära exempel på 
vad man tillverkat är biho-
tell, midsommarstänger, 
skärbrädor etcetera. Det som 
sedan säljs till allmänheten, 
görs via Lilla Butiken Wilja. 

– Jag trivs bra här, vi får 
pröva på olika arbetsuppgif-

ter. Vi lär känna varandra och 
här är bra utrymmen. Förra 
veckan fick jag renskriva 
matlistan, jag gillar adminis-
trativt arbete, säger Jens Jo-
sefsson och berättar också att 
han är den som varit kortast 
tid inom Frykens daglig-
verksamhet. 

Ing-Marie Norrman

Lyckat koncept med bokskåp
DALSLAND 
Bokdagar i Dalslands 
populära bokskåp vid 
Nordiska Litteraturhuset 
i Åmål, som suttit uppe 
sommartid sedan 2017, 
fick i juli i år sällskap av 
nio nya bokskåp runt om 
i Dalsland. 
I ett uppmärksammat samar-
bete med Bengtsfors kom-
mun, Melleruds kommun, 
Åmåls kommun, Åmåls 
stadshotell och Not Quite har 
man gjort litteraturen ännu 
mer tillgänglig. Satsningen 
har redan blivit en succé: 
Totalt har i år 680 böcker 
lånats ut till läshungriga dals-

länningar och besökare i 
landskapet.

– Det är helt fantastiskt att 
vi tillsammans kan sprida 
litteraturen på det här viset, 
säger Bokdagar i Dalslands 
verksamhetsledare Victor 
Estby när han summerar 
satsningsstarten. Och det är 
mycket uppskattat. Vi har fått 
enormt många positiva reak-
tioner från boklånare och 
samarbetspartners och vi har 
tagit emot en stor mängd 
bokkassar. Tolv stycken ända 
från Stockholm. Och nu i 
höst fortsätter dalslänning-
arna att bidra med boktravar. 
Idag kom ytterligare tio kas-
sar från en dam som skulle 

flytta från Åmål till Falun 
och inte kunde få med sig alla 
böcker. Fortsätt bara: Släng 
inte böcker – vi tar emot och 
ser till att de får läsare.

1 maj 2020
1 oktober monterades skåpen 
ner för säsongen och  
1 maj 2020 kan lässugna 
återigen botanisera i skåpen. 
Var helst man ser ett bokskåp 
i Dalsland är man mer än 
välkommen att låna böcker, 
läsa på plats, lämna vidare 
eller ta hem.

Invigningen i juli skedde 
med nämnda samarbetspart-
ners och medverkande vo-
lontärer. Händelsen upp-

märksammades av tidningar, 
radio och TV.

Bokskåp finns från och 
med 2020 under säsongen 1 
maj till 1 oktober på följande 
platser: I Åmål på Kungsber-
get, vid Åmåls stadshotell 
och på Ida Bäckmanns plats, 
Kyrkogatan 14. På Not Quite 
i Fengersfors, vid Sunnanå 
Hamn i Mellerud, Coop i 
Bäckefors, gamla banvakts-
stugan i Billingsfors, gamla 
affären i Skåpafors, Kafé 
Schuckert i Dals Långed 
samt vid Optimistens lant-
handel i Gustavsfors.

Förmodligen blir det ännu 
fler skåp i Dalsland från och 
med våren 2020. 

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
prisbomb!

10:-
/st

Färsk tortelloni  Garant.  

Madelene presenterar


