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Priserna gäller måndag 14/10 – söndag 20/10 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Bärry
Bärry, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 42

BONUSKUND

89:-
/kg

Mango
Brasilien, klass 1, jfr-pris 35,09/kg.

20:-
/st

5:-
/st

Kaffe
Gevalia, flera sorter, malet, gäller ej 
ekologiskt, koffeinfritt, 450 g, jfr-pris 
44,44/kg.Max 2 köp/hushåll/vecka 42

Räkor
Inkommer fredag förmiddag

Svensk köttfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 12%, 500 g, jfr-pris 70,00/kg.

35:-
/st

BONUSKUND

   10:-/st

k-bygg.se

KAMPANJ

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

995:-

Borrskruvdragare R18DD3-113s

Inkl. 1 st 18V 1,3 Ah batteri och 
laddare

Matmässa i fredags på Gröna Klustret Nuntorp. Bröd och mjöl från lokal bagare med nyinköpt virvelkvarn var populärt. Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

Lördag 10-14
Söndag 11-14

Helgöppet 19-20 oktober
 i Mellerud

Lokalproducerat i fokus
– Sidan 10 –

Tuffa besparingar 
för skolan

– Sidan 16 –
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i division 4
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“NÄSTAN SKRÄMMANDE
HUR BRA DET FAKTISKT
KAN LÅTA” Dagens Nyheter om Aurora Music

AURORA CHAMBER ORCHESTRA
KULTURBRUKET PÅ DAL, MELLERUD
17 OKTOBER KL 19.00
Gordan Nikolic - Ledare | Jakob Koranyi - Solist
J. Haydn - Cellokonsert | A. Dvořák - Serenade
Mer info och biljettköp www.auroramusic.se

JAKOB KORANYI Haydns cellokonsert

ÅRSFEST
i Erikstads bygdegård 
Fredag 1 nov. kl. 19 
Buffé, prisutdelning 

& underhållning med 
Erik  & Josefin  

200:- 
Hjärtligt välkomna!

Anm. till Cecilia
Sista anm.dag 25/10 

Telefon: 073-336 09 09 
info@asebroif.se
www.asebroif.se

Bolstad
Prästgård

Onsdag 23 okt kl 19 
Sonja Pettersson, 

Korpås 
 Om Söffi i Bôtten 

 – ett livsöde i Gestad. 
Entré inkl. kaffe: 80 kr. 

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

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

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 oktober – 23 oktober 2019
18:e söndagen efter Trefaldighet
”Att lyssna i tro”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 16/10 14.30 Grinstad café i församlingshemmet.
Sön 20/10 15.00 Café gudstjänst i Erikstads bygdegård, 
  Kerstin Öqvist. Fika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 16/10 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, 
  Kerstin Öqvist. Anmälningstiden till 
  lunchen har gått ut. 
Tor 17/10 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Därefter Kafé Kom in.
Tor 17/10 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. 
  En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 20/10 17.00 Meditationsgudstjänst i Kyrkans Hus, 
  Martin Edström.
Tis 22/10 11.30 Andakt på Fagerlid
Tis 22/10 14.15 Andakt på Berg.
Ons 23/10 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. 
  Medverkande:  Lätt och Lagom med 
  Bertil Franzon, Ingemar Johansson och 
  Jerry Svensson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 16/10 19.00 Församlingsafton i Skålleruds 
  församlingshem tillsammans med 
   Skålleruds församlingskör. Fika.
Tor 17/10 16.00 Sång och musik på Skålleruds hemmet, 
  Lennart Magnusson. Andakt: Emma 
  Gustavsson.
Sön 20/10 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin 
  Edström.
Ons 23/10 14.00 Öppet Café i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 16/10 12.15 Andakt på Karolinen.
Sön 20/10 09.30 Gudstjänst i Örs kyrka, Kerstin Öqvist.
Mån 21/10 15.00 Örs kyrkliga syförening symöte hos 
  Birgitta Landegren.
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.

SLÄKTFORSKA med DNA 
Tingshuset, MELLERUD • Lördag 19 okt. kl. 11-15.30

Välkomna!

Maria Brolin berättar om DNA & leder workshop 
Efter workshop ev. tid för individuell hjälp.

Egen bärbar dator medtages. Släktträd ska vara 
uppladdat på testföretagets webbplats. 

150 kr/pers (kontant/swish)
OBS! Föranmälan till info@dahlrot.se 

Sista dag för anm. 17/10

och nomineringar inför 2020 års distriktkongress 
skall vara partiexp., Storgatan 19, 464 31 
Mellerud, tillhanda senast onsdag 11 december. 

MOTIONER
Framtidspartiet i Mellerud

Världens BarnKONSERT
FÖR

Onsdag 23 oktober
18.00

Kulturskolans
ensembler, kör

och solister

MED

Frivilligt utträde 
som går till Radio-
hjälpens insamling

Arrangeras av Kulturskolan i Mellerud

Varmt
Välkomna!

BJUDER PÅ MUSIK OCH SÅNG
FÖR DIG OCH VÄRLDENS BARN

Föräldraföreningen säljer �ka innan föreställningen

Besök på Melleruds  

nya köpcenter

 
Rotary
Mellerud

Måndag 21/10

Melleruds Demensförening 
Måndag 21 oktober kl. 18.00 på Café Älvan 
Kerstin och Ellen Ljungqvist

kommer och berättar om den del av konst- 
installationerna på Ängenäs som de medverkar till 

Kaffe till självkostnadspris
Välkomna!
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Jul på Baldersnäs
Välkommen till
18–20 oktober

STOR MATBOD med massor av småskaliga mattillverkare som 
erbjuder julbordets alla tänkbara läckerheter.

Öppet: Fre–lör 10–18, sön 10–16  
Entré Vuxna 80:- Barn under 12 år gratis 

i målsmans sällskap. Fri parkering.  
Vägbeskrivning: Baldersnäs ligger ca  

1 mil söder om Bengtsfors.
Info: 070-766 68 73 

www.svenska-slottsmassor.se

Välkommen till Dalslands största julmässa!
Handla julklappar direkt av hantverkarna. 60 av Sveriges  

skickligaste keramiker, vävare, halmslöjdare, träslöjdare m.fl. 
Café med hembakat bröd. 

    

Ikväll onsdag 16 oktober kl 18.00:

’Gammal Bolstad-film’
Plats: Bolstads Bygdegård

Servering efter filmen!

Bolstads Hembygdsförening

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 17/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.000:- - 56 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop

BINGO

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

För Grillbuffé inkl. öl 
kl. 20-22 400:- inkl entré
Förboka på 0530-126 64

Lördag 26 okt.

ROCKABILLY
20-02

The Country side 
of Harmonica  

Sam Johnny Roccos

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Tills Frank skiljer oss åt

Söndag 20/10 kl. 16.00

Barntillåten  Pris 100 kr

1 tim 43 min

Zombieland: Double Tap

Söndag 20/10 kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

1 tim 37 min

Gemini Man

Onsdag 16/10 kl. 19.00

Från 15 år   Pris 100 kr

1 tim 31 min

Tills Frank skiljer oss åt

Onsdag 23/10 kl. 16.00

Förfärliga snömannen

Söndag 27/10 kl 16.00

Terminator:Dark Fate

Söndag 27/10 kl. 19.00

Onsdag 30/10 kl. 19.00

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

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda
Läs mer & boka på vår hemsida!

Göteborgsweekend med jul 
på Liseberg 16/11, 2 dgr ..... 1.690:-
Kiels julmarknad
29/11, 2/12, 6/12, 3 dgr .... fr. 1.690:-
Lübecks julmarknad - Stena Line
4/12, 11/12, 3 dgr ................. 1.590:-
Berlins julmarknad
8/12, 5 dgr ............................ 4.880:-
Lübecks julmarknad
15/12, 4 dgr .......................... 4.790:-

Res bekvämt
- ta bussen!

 

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

Rostocks
Manskör

100 år

Jonas Torrestad

Biljetter:
�������������������������������������
���	�����������

�������

��������������	�
���������
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Jubileums-konsert med

26 okt
� � ��� ���������

17.00
Entré: 200 kr

& pianist Johan Andersson

Andrahandsbutiken 7:an
25-årsjubileum

• Fika
• Musik
• Tal

22/10
11-17

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 8 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 1540:-
Torget, Mellerud • Tisdag 22 oktober

Kakprofessorn 070-650 60 1540:-
Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 5 november

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 17 december

Kakor
4 burkar

Kakprofessorn 070-650 60 15

80:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 19 november

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 3 december

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 22/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda
Onsd 23/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
 I retur får du must eller 3:-/kg

0709-51 21 24
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com

Baldersnäs Herrgård 
Lördag 26 oktober kl 19:00 

Trerätters middag och show 695 kr 
Förbokas på info@baldersnas.com, billetto.se 

eller 0531-412 13

Melleruds kommun söker 
julgranar för placering på torg

Kontakta Christina Kjellin

079-920 77 59

Julgranar mottages 
tacksamt

www.mellerudsnyheter.se

Vi vill tacka alla våra kunder för dessa två år 
som vi drivit Nyströms Skor. Butiken kommer 
ej att öppna igen p.g.a. branden.

Camilla & Lennart

50%

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

Just nu  
lämnar vi

Prova på ansiktsvaxning
(Nu är vi utbildade/diplomerade)

ord. pris 150:-

Vaxning av bryn ingår i priset vid bokning av permanent-, 
färg- eller slingbehandling

Erbjudandet gället t.o.m. 2019-11-16

rabatt

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta stora burfångade havskräftor (helt kilo) 299:-
Handskuren helgeflundrafilé 29,90/hg

Färska räkor lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 43 Skolan
Måndag 21/10: Pyttipanna med stekt ägg, 
inlagda rödbetor och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 22/10: Biff Stroganoff med kokt potatis 
och blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 23/10: Fisksoppa. 
Dessert: Jordgubbskaka.

Torsdag 24/10: Stekt fläsk med löksås och 
kokt potatis.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 25/10: Trädgårdslasagne med  
vitkålssallad.
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 26/10: Stekt rödspätta, remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och sommarblandning.
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 27/10: Kåldolmar med brunsås, kokt 
potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 43
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

Måndag Pyttipanna* med 
inlagda rödbetor och broccoli.
Alt: Grönsakspytt med inlagda  
rödbetor och broccoli.
Tisdag Biff Stroganoff* med ris 
och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, ris 
och blomkål.
Onsdag Fiskburgare** med 
bröd, hemlagat potatismos dres-
sing och sallad.
Alt: Vegoburgare, bröd, hemlagat 
potatismos, dressing och sallad.
Torsdag Potatisbullar och 
blodpudding* med lingonsylt och 
vitkålssallad.
Alt: Rotfruktsgratäng med vitkåls-
sallad.
Fredag Trädgårdslasagne.
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Föredrag i Bolstad prästgård 
om Sôffi i Bôtten

Systrarna Augusta och Soffi i Bôtten, Gestad socken.

På onsdag kväll den 23 ok-
tober blir det föredrag och 
film i Bolstad Prästgård 
om Sofia Eriksson (1887 
– 1978) i gården Bôtten 
under Tromberg i Gestad 
socken. 
Det är Sonja Pettersson på 
Korpås, vice ordförande i 
Bolstads Prästgårds Vänner, 
som berättar om sin släkting 
Sofia, kallad Sôffi i Bôtten, 
och hennes tre systrar och 
fosterbror Karl Söderberg.

Sofia var syster till Sonja 
Petterssons morfar. Alla fem 
syskonen var ogifta och 
bodde tillsammans på den 

lilla gården i Tromberg sedan 
systrarna återvänt från USA. 
Sofia hade en dotter Helga 
som hon, till en början, 
gömde hos släkten i Norge då 
det var skamligt att få barn 
om man var ogift. 

Jan G Andersson, Trom-
berg, dokumenterade gården 
Bôtten år 2001 och har gjort 
en film om Sôffi tillsammans 
med Sonja Pettersson. 

Gården stod orörd till hus 
och bohag åren 1964 – 2001 
då den såldes. I anslutning till 
föredraget kommer Jan och 
Sonja att visa denna film. 

I en hamnstad på 1500-talet

Utställningen ”I en hamnstad på 1500-talet”  ställdes i ordning av Mikael Eriksson och Bo Ekberg från Väs-
tarvet. Bibliotekarien Anne-Marie Larsson berättar att biblioteket samarbetar med Vuxenskolan, Rådaskolan 
och gymnasiet vid denna utställningen.

MELLERUD 
Utställningen ”I en hamn-
stad på 1500-talet” pågår 
i konstrummet på biblio-
teket perioden 10 oktober 
till 4 november.
Den största stadsarkeologis-
ka undersökningen i Väst-
sverige har nyligen avslutats 
i stadsdelen Gamlestaden i 
Göteborg. Här låg staden 
Nya Lödöse mellan åren 
1473 och 1624. Som mest 
bodde här 1 400 invånare.

Genom utställningen be-
rättas historierna om män-
niskorna, fynden och det ar-
keologiska arbetet i Nya 
Lödöse. 

– Vi har en turnerande ut-
ställningsverksamhet i sam-
arbete med biblioteken i 
Västra Götaland och har ofta 
varit här i Mellerud. Den här 

utställningen har vi gjort 
ihop med Bohusläns muse-
um och projektet Staden Nya 
Lödöse, berättar Bo Ekberg, 
Västarvet.

Efter att utgrävningen var 
klar i Göteborg beslutade 
man sig för att göra en utställ-
ning om det som kom fram.

– Av två syften. Dels vill vi 
berätta hur det var att leva i 
en hamnstad på 1500-talet 
och dels vill vi berätta om hur 
man får reda på saker från 
förr i tiden, förklarar Bo Ek-
berg.

Intressanta stationer
Materialet visas i stationer 
med intressanta berättelser. 
Stadsgården visar hur man 
bodde och vilka djur som 
hölls där. En liten modell av 
en stadsgård omfattar bo-
stadshus, brygghus, magasin 

och fähus. Handel och hant-
verk är en annan. Där kan du 
läsa om Povel skomakare 
som tillverkade i snitt två par 
skor om dagen.

”Prästen och hans dass” tar 
upp kyrkan, som även ansva-
rade för barnens skolgång. 

En station berättar om kri-
gen. Det var en orolig tid med 
stridigheter mellan Sverige, 
Norge och Danmark. Här 
syns exempelvis muskötku-
lor från 1500-talet.

Kvinnoöden
Handeln med utlandet tas 
upp liksom två kvinnoöden. 
Brita Höök af Partille var en 
framgångsrik affärskvinna i 
Nya Lödöse, medan fattiga 
Malin blev gravid med Nya 
Lödöses rikaste man. Hon 
ställdes inför rätta 1594 och 
tvingades lämna staden.

En modell som visar hur en stadsgård kunde se ut på medeltiden. Denna 
består av bostadshus, fähus, brygghus och magasin.

Tag chansen –
lär mer om DNA

Ditt DNA-test kan både avslöja 
ditt ursprung i världen och okän-
da släktingar.

På lördag kommer Maria 
Brolin, känd DNA-expert, 
till Tingshuset i Mellerud. 
Hon håller först ett föredrag 
om hur man tolkar sitt resul-
tat från DNA-testet. Det 
räcker ju inte med att ha 
testat sig. Man behöver dess-
utom ha lagt in sitt släktträd 
i Family Finder. Dessutom 
skall man ha med sin bärbara 
dator. 

Efter föredraget och fika 
startar ett arbetspass, där 
Maria visar vilka ytterligare 
verktyg som finns i program-
met för att lära sig mer. 

I slutet på eftermiddagen 
kan det bli tid till individuell 
hjälp. Dessutom kan anhöri-

ga, som inte ännu topsat sig 
för DNA-test, komma och få 
detta gjort. 

Håkan Hultman

35-årsjubiléum för Sunnanåträffen
Nordiskt mästerskap i 
trollingfiske, Sunnanå-
träffen, är en av de äldsta 
trollingtävlingarna i Vä-
nern. Den anordnas 18 till 
20 oktober.
I år är det dessutom 35-års-
jubileum. Båtarna utgår från 
Sunnanå hamn i Mellerud.

I den första tävlingen för 
35 år sedan var det nio båtar 
som gick ut. Resultat blev två 

laxar och fyra öringar.
Ett 100-tal båtar deltar i 

tävlingen. Då är det delta-
gare även från våra grannlän-
der. Därav har detta även 
blivit ett Nordiskt Mäster-
skap.

Sunnanåträffen är även 
deltävling i SM i Trolling. 

Många kommer ner till 
Sunnanå hamn på eftermid-
dagen på tävlingsdagarna för 

att se när båtarna kommer in 
med sina fångster. När alla 
båtar är i hamn är det dags för 
invägning av fisken. Alla 
väntar med spänning för att 
få svaret om det är just de 
som är vinnare.

Arrangör är Melleruds 
Trollingklubb, Melleruds 
Båtklubb och Melleruds 
kommun.

Arkeologerna som jobbat 
med utgrävningen visas på 
filmer som trycks fram på en 
skärm. Via en lur kan du 
lyssna på deras berättelser. 

Ett bildspel visar Nya 
Lödöses historia, staden var 
för  övrigt Sveriges enda 
hamn mot väster. 

– Den här utställningen är 
en del av ett samarbete mel-
lan biblioteket, Vuxensko-
lan, Rådaskolan och gymna-
siet. Vi ska samarbeta när det 
gäller utställningsverksam-
heten och arrangemang. 
Detta ska in i deras läroplan. 
Vi ska ha totalt fyra vis-

ningar, den första var i våras 
när Vuxenskolan visade 
hantverk. Samarbetet fort-
sätter i vår, förklarar biblio-

tekarien Anne-Marie Lars-
son.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Stjärnspäckad cellokonsert:

Aurora Chamber Or-
chestra har sedan starten 
för två år sedan väckt stor 
internationell uppmärk-
samhet och kommer till 

Kulturbruket på Dal tors-
dag 17 oktober, i sällskap 
med Jakob Koranyi.

Den svenska cellisten, Jakob 

Aurora Chamber Orchestra
och Jakob Koranyi

Cellisten Jakob Koranyi har etablerat sig på den klassiska musikscenen 
som en av Europas mest intressanta unga solister. Foto: Anna-Lena 
Ahlström.

Tills Frank skiljer oss åt 
(svensk text)
Vera börjar närma sig sin 
40-årsdag och har tröttnat på 
singellivet och längtar efter 
den stora kärleken. Hon är 
visserligen dödligt kär i sin 
charmige kollega Frank, 
men han har redan en tjej...

Hennes livscoach börjar 
tröttna och tycker det är dags 

att Vera sänker sina krav, 
mållåser på en hyfsad kille 
och sätter fart på sitt liv. 

En komedi om beslutsång-
est, längtan efter att hitta den 
rätte och om hur små vita 
lögner leder till oväntade si-
tuationer utom all kontroll.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 20 och 
onsdag 23 oktober.

28 -29/11  kl. 18 -23 • 30/11  kl. 16 – 23 • 1/12  kl. 14 – 21
5 - 6/12  kl. 18-23 • 7/12  kl. 16 – 23

12 - 13/12  kl. 18 -23 • 14/12  kl. 16 - 23
595 kr per person, 395 kr för barn t o m 12 år

Är du ett företag eller större sällskap maila för offert till, info@nuntorp.se

Varmt välkomna!

Jul med 
Nuntorps Gårds Bistro

i Sunnanå
Boka ditt julbord hos oss och njut av den fina miljön i Sunnanå och vårt 

julbord med svenska och lokala råvaror. Vår julskinka kommer från 
Hagsgårdsgrisen.  Allt bröd bakas på surdeg med mjöl från Wästgötarna. 

På julbordet finns också Gällenäs, Dalsspira, Torgummans ägg och 
Mariannes biodling representerade. Som avslutning intar man vårt 

godisbord med hemmagjort julgodis.
Glögg och pepparkaka serveras vid ankomst!

Boka på info@nuntorp.se

Nuntorps

Gårds Bistro

Jul        på Baldersnäs   herrgård
Julmarknad & Jullunch 

6/8 December 

Tableside Julbord 

Boende & Julbord 

Öppet 11-17 med utställare och fikaservering

Från kl 18:00 med förbokningar

Paketpris från 1290kr p/p Förbokas på 
tel 0531 - 412 13  alt. info@baldersnas.com 

 29/11-1/12, 6-8/12 och 13-15/12 

Julbordssittning 12:00 och 13:30 
pris:195kr p/p, barn under 12år halva priset

pris:595kr p/p, barn under 12år halva priset

Koranyi, har etablerat sig på 
den klassiska musikscenen 
som en av Europas mest in-
tressanta unga solister. Känd 
för sin virtuositet, känsliga 
ton och passion för kreativa 
och innovativa program. 

Han har turnerat i Europa 
som solist i Wien, Köln, 
Hamburg, Paris, Bryssel, 
Amsterdam, Barcelona, 
Stockholm och Luxemburg 
för att nämna några. 

Jakob kommer att tillsam-
mans med Aurora Chamber 
Orchestra att framföra en av 
de mest kända och älskade 
cellokonserterna, den av 
Haydn i C-dur.

Gordan Nikolic, tidigare 
konsertmästare för London 

Symphony Orchestra, leder 
Aurora Chamber Orchestra 
som också framför Benjamin 
Brittens charmiga Simple 
Symphony med sina lekfulla 
satser – Boisterous Bourrée, 
Playful Pizzicato, Sentimen-
tal Saraband och Frolicsome 
Finale – samt Dvoráks fan-
tastiskt fina Serenad för 
stråkar.

Aurora Music är en av 
världens största arrangörer 
av festivaler för klassisk mu-
sik och presenterar konserter 
med världsberömda musiker 
i ett unikt samarbete med tolv 
kommuner i Västra Göta-
land. Mellerud är en av dem.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal och Aurora Music.

Julbord  
2019

Aktuellt på bio

MELLERUD 
Det bjöds på en bejublad 
föreställning av Andreas 
Jonsson och The Pink 
Cadillac Band i fredags på 
Kulturbruket på Dal då de 
tolkade delar ur Sven-Ing-
vars låtskatt tillsammans 
med Ingvar Karlsson, 
mångårig medlem i detta 
folkkära värmländska 
band. Sparbankssalongen 
var fullsatt in till sista 
plats. 
Som spår ett på Sven-Ingvars 
allra första singel låg Let´s 
think about living. Det var nu 
också den låt som Andreas 
Jonsson och hans Pink Cadil-
lac Band inledde fredags-
kvällens föreställning med. 
De fortsatte sedan raskt med 
”Guitar Boogie” som låg 
som spår två på samma 
singel. 

Sven-Ingvars stora ge-
nombrott kom 1961 med 
”Te´ dans mä Karlstatösera”. 
Naturligtvis låg även denna 
låt tidigt med i kvällens re-
pertoar. 

Låtskatten tolkades på ett 
mycket fint sätt
Sven-Ingvars har genom 
åren gjort ett oändligt antal 
låtar, att lyfta alla är en omöj-

Succé för hyllningen till Sven-Ingvars

Andreas Jonsson, ursprungligen från Brålanda, bjöd på en härlig före-
ställning med sitt Pink Cadillac Band där de tillsammans med Ingvar 
Karlsson tolkade Sven-Ingvars låtskatt.

Andreas Jonsson och The Pink Cadillac Band gästade Kulturbruket för tredje gången i fredags och hälsades 
välkomna av en fullsatt salong.

Ingvar Karlsson, mångårig bandmedlem i Sven-Ingvars (1956 -2010), var 
kvällens gästartist och spelade både dragspel och gitarr.

lighet på en kväll. Ändå 
lyckades Andreas Jonsson 
och The Pink Cadillac Band 
spegla denna låtskatt på ett 
utomordentligt sätt. Ingen 
blev nog besviken med tanke 
på vilka låtar som spelades 
och hur de framfördes, med 
stor inlevelse. Några med 
egen touch, andra låtar precis 
som man vill höra dem, i äkta 
Sven-Ingvars-anda. Fin-
stämda låtar som ”Så många 
mil, så många år”, ”Byns 
enda blondin” och ”Ett hus 
till salu” avlöstes med lite 
mer rockigare toner. Det här 
bandet kan spela rock!

Småprat och härlig rock
Publiken var med på noterna, 
både under spelningarna och 
när det småpratades mellan 
låtarna. Ingvar Karlsson be-
rättade på sitt underfundiga 
sätt och sin värmländska dia-
lekt om dråpliga episoder 
under turnélivet och spel-
ningarna med Sven-Ingvars. 

Andreas Jonsson, värm-
länningen som är född i 
Brålanda, berättade om hur 
han i tidiga barnaår drömde 
om att få turnera med Sven-
Ingvars. The Pink Cadillac 
Band har nyligen gjort en 
turne´ i Norrland, med precis 
samma upplägg som förebil-
derna hade för ett antal år 
sedan.  

Efter paus bjöds det på lite 
nyare, modernare och sväng-
igare Sven-Ingvars-låtar. 
Stundtals rockades det loss 
ordentligt och bland de sista 
låtarna ljöd tonerna till ”Tor-
parrock” ut i salongen, låten 
som även var högt önskad av 
publiken.

Ing-Marie Norrman
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Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14
Lördag 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 september - 30 november 2019

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter
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PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

TILL MINNE

Veckans 
ros...

...till alla er som tagit emot 
praoelever från Rådaskolan, 
utan er hade det inte fung-
erat! PS till våren är det dags 
för åttorna.
...till alla elever i årskurs nio 
som skött sina platser så väl, 
bra jobbat!
...till Mattias och Milton som 
gjort ett grymt matchnings-
jobb!

Allas era BE & SM

V  eräk rå

Bo W  grobli
* 4 a itsugu  1 629   
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P rä   dem f  jlima
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Avskedsceremoni har ägt 
rum i Kyrkstugan, Skållerud 
för Ulla Johansson, Åsens-
bruk. Inledningsvis lyssnade 
man på ”Amazing grace” 
med Il Divo varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där bland annat en del av 
Ullas livsgärningar beskrevs, 
lyssnade man på ”Som en bro 
över mörka vatten” med 
Tommy Körberg och därefter 
”Så skimrande var aldrig 
havet” med Marie Fredriks-
son och ”Vart jag går i sko-
gar, berg och dalar” med Ei-
nar Ekberg. Under tonerna 
till ”Blott en dag¥ med Ca-
rola och ”In my father’s 
house” med Elvis Presley 
togs avskedet vid urnan av 
släkt och vänner. Som avslut-
ning spelades ”Jag har hört 
om en stad ovan molnen” 
med Carola. Efter akten 
bjöds gästerna på kaffe och 
smörgåstårta varefter famil-
jen tog sitt eget avsked vid 
graven på Skålleruds kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Sara Wall. Som inledning på 
akten spelades ”Hallelujah” 
med Pentatonix. Akten för-
rättades av Mia Palm och 
Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 samt 791. Man 
lyssnade på ”Du finns inom 
mej” med Lena Endre och 

Pelle Ankarberg och som  
avslutningsmusik spelades 
”Make you feel my love” 
med Adele. Vid kistan togs 
avskedet av familjen, släkt 
och många vänner till tonerna 
från ”I don’t want to miss a 
thing”. Till minnet av Sara  

var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna med till 
Motorgården för en minnes-
stund. Gravsättning ägde 
rum på Erikstads kyrkogård 
efter begravningsgudstjäns-
ten.

Sven Olov Andreasson  
(1937 - 2019).
Hedersledamoten i Dals-
lands Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund Sven Olov 
Andreasson, Karlstad har 
avlidit. Han var en välkänd 
och mycket uppskattad per-
son inom den dalsländska 
hembygdsrörelsen efter att 
ha varit ordförande för Dals-
lands Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund under 25 år, 
1988 – 2013. 

Hans insats för de dals-
ländska hembygdsförening-
arna kan inte nog betonas. 
Han bodde tidigare i Bengts-
fors och som ordförande för 
Bengtsforstraktens hem-
bygdsförening var han den 
drivande kraften för utveck-
lingen av Gammelgården 
och tillkomsten av Halmens 
Hus.

I egenskap av styrelseleda-
mot och studieansvarig för 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund kom jag 
att ha mycket samarbete med 
Sven Olov Andreasson. Han 
hade stort intresse för dals-
ländsk hembygdslitteratur 
och mycket positivt inställd 
till nya bokprojekt för DFH. 
Han brukade alltid säga att 
”Du får göra vilka böcker Du 
vill om Du skaffar fram 
pengarna”.  

Boken ”Upperud – ett ma-
ritimt centrum”  var nog den 
av DFH:s böcker som låg 
honom varmast om hjärtat. 

Han var uppväxt i Håverud 
med båtarna på Dalslands 
kanal och själv hade han ar-
betat som sjöman i ungdo-
men. När han skaffade familj 
blev han landkrabba och kom 
att göra karriär inom Arbets-
förmedlingen. Det var så han 
hamnade i Bengtsfors. 

Det är med stor saknad 
som vi minns Sven Olov 
Andreasson i hans krafts da-
gar och våra tankar går till 
hustrun Lisbeth och barnen 
Anna och Olov med familjer.

Gudrun Rydberg, 
styrelseledamot och 

studieansvarig för 
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 

Gudstj. med sångarbesök. 
Kaffe Efteråt församlings-
möte. Tisd 10 Bönedag för 
Dalsland, anmälan.
Equmeniakyrkan: Lörd 
12.30-18 Regionsfest i 

Equmeniakyrkan, Herr-
ljunga. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout 
bjuder in föräldrar, försam-
ling & vänner till mörker-
spårning på Furusand. Fika 
och andakt. 

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön. 18.30 Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 15 Brålanda, 
Kongogruppen. 18 Brålan-
da, Bibelsamtal Apg. Fred 
10 Frändefors, Bibelsamtal 
Apg. Sönd 11 Frändefors, 

Gudstj. m HHN, Sigward 
K. Kyrkkaffe. 16 Brålanda, 
Ekumenisk gudstj. i Equme-
niakyrkan ”Vandra m Gud”, 
T. Holmström, Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred 15  Gudstj. 
på Servicehuset. Thomas 
Holmström. Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i fsh. Tema: 
Herren är min herde. Fru-
kost, bön, gemenskap. Sönd 
16 Ekumenisk gudstj. i 
Equmenia kyrkan, Sigward 
Karlsson, Thomas Holm-
ström, Anette J Carlson m.fl. 
Servering. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. Tisd 17-19 Himmel 
& Pannkaka i fsh. Fest för 
alla åldrar!
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. Victoria Olsson. 
Torsd 18 Enklare förtäring. 
”I Franciskus fotspår”. Bro-
der Stefan från Franciska-
nermunkarna berättar om 
den helige Franciskus av 
Assissi. Avslutning med en 
kort gudstj.

Sven-Olov hälsar välkommen 
i Örnäsparken, Åmål under 
Sveriges Hembygdsförbund 
årsstämma i Dalsland 2004.  
Foto: Gudrun Rydberg.
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Följ oss på Facebook
och Instagram Kornsjögatan 1, Mellerud  •  www.dollarstore.se

Fredag 25/10 kl 10.00
öppnar Dollarstore i Mellerud

Kom & fynda bland Sveriges bästa priser!

Karin söker kärleken i TV
Karin Nordström från 
Mellerud är med i årets 
upplaga av tv-program-
met Bonde söker fru. Ett 
äventyr hon aldrig hade 
tänkt sig om inte mjölkbo-
den Pelle hade dykt upp i 
rutan.
Hon berättar att det var till-
sammans med en god vän i 
Mellerud det hände. Vän-
nerna satt och pratade och 
Bonde söker fru var på på 
TV:n i bakgrunden

– När Pelle dök upp i rutan 
hände något. Det var så 
mycket som stämde med 
honom och med vad jag öns-
kar, säger Karin Nordström. 

Kor och lantbruk är inget 
som är henne främmande. 
Hon är uppväxt med lantbruk 
i familjen då hennes morbrö-
der driver gården Framnäs 
strax norr om Mellerud. 

Själv arbetar hon idag på 
ett lager i Trollhättan, pake-
terar varor och ser till logis-
tiken. På fritiden är det hästar 
och ridning som gäller.

– Jag har alltid varit häst-
tjej och eftersom min bror 
Tommy gick på Bollerups 
Lantbruksskola i Skåne och 
jag tyckte det var fint där, 
gick jag gymnasiet med in-
riktning på häst och naturve-
tenskap där, berättar hon.

Greppade chansen
Karin tog chansen och skrev 

ett brev till Per Hansson Edh 
i Bonde söker fru. Det väck-
te intresse och resulterade i 
att hon snart fick vänja sig vid 
filmteam, kameror och nya 
bekantskaper för att eventu-
ellt hitta kärleken i lantbru-
karen med en mjölkgård i 
Söderhamn i Hälsingland. 

Avsnitten med speedda-
ting och det nästföljande som 
visades förra onsdagen spe-
lades in på Sundbyholms 
slott i Södermanland i juni, 
sedan vid olika tillfällen un-
der sommaren. Allt som allt 
var det en månads inspel-
ning, vid olika tillfällen. 

– Speeddatingen var väl-
digt nervöst. Det är så 
mycket mer än man kan tro. 
Man måste kunna ignorera 
kamerateam som omger en 
och samtidigt prestera, säger 
Karin som tycker att äventy-
ret var både roligt och läro-
rikt. 

– Man tvingas utanför sin 
komfortzon och vi fann var-
andra hela gänget. Vi är på 
något sätt lika och vi har 
blivit vänner för livet, säger 
hon.

Om Karin Nordström fann 
kärleken i Hälsingland är 
ännu en väl bevarad hemlig-
het.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Karin Nordström söker kärleken i årets säsong av Bonde söker fru.  
Foto: Frementle.

En gång hästtjej, alltid hästtjej. Här är Karin och frieserstoet Kerstin. 
Foto: Privat.

Inställda evenemang
Förra veckan stod det i arti-
keln med rubriken ”Eld, ljus 
och jul runt Höljen” att det 
skulle arrangeras Tomtar och 
Traditioner den 7-8 decem-
ber samt tema Mat och dryck 
14-15 december på Dalsland 
Center. Dessa två evene-

mang blir dock inte av i år.
Istället satsas det mer på 

Eld & Ljusfesten runt Höljen 
den 23-24 november samt 
julmarknaden på Dalsland 
Center 30 november till  
1 december.

Uppåt för Mellerud
Mellerud har klättrat 39 pla-
ceringar i Svensk Närings-
livs ranking till plats 73 av 
290 kommuner gällande 
kriteriet hur företagarna upp-
lever skolans attityder till 
företagande.  

– Jag tror att vårt fram-

gångsrika lärlingsprogram 
med cirka 55 elever som gör 
sin utbildning på olika före-
tag i Mellerud betyder 
mycket för det fina resultatet, 
konstaterar kultur- och ut-
bildningschef Anders Pet-
tersson.

Skobutik lägger ner
Den 14 juni brann det i 
butiken Nyströms Skor 
på Storgatan i Mellerud. 
Ägaren Camilla Eriksson 
har beslutat att inte öppna 
upp butiken igen.
– Det är så tråkigt med bran-
den, men jag kommer inte att 
öppna igen eftersom vi tap-
pade hela sommaren och 
hösten. Jag vågar inte helt 
enkelt, det är ett för stort 
glapp, säger Camilla.

Lokalen blev rejält rök- 
och vattenskadad och sane-
ringsarbetet har pågått under 
en lång tid.

Brandorsaken är ännu inte 
klarlagd, men allt pekar på att 

branden startade i det lilla 
pentryt på baksidan.

– Försäkringsbolaget har 
varit fantastiska att ha att 
göra med, understryker Ca-
milla, som drev skobutiken 
under två år.

Hur ser dina framtids-
planer ut?

– Jag började i måndags 
som förman på en stor gård 
utanför Mellerud. Jag är jät-
teglad för det jobbet, så det 
har löst sig bra. Men det har 
varit en jobbig sommar med 
många beslut, svarar Camil-
la.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Matmässan intresserade och engagerade

BRÅLANDA 
I fredags var det mat-
mässa på Gröna Klustret 
Nuntorp där lokala pro-
ducenter mötte både 
vanliga konsumenter och 
offentliga aktörer.
Bland bär- och fruktodlare, 
det lokala slakteriet, chark-
butiken, grisuppfödaren, 

mejeriet, surdegsbagaren, 
plus en mängd andra lokala 
producenter av ätbara varor 
fanns massor att upptäcka 
och provsmaka. 

Folk strömmade in i Nun-
torps huvudbyggnad och 
möttes av Gröna Klustrets 
Elisabette Emanuelsson och 
Pernilla Fischerström från 

Länsstyrelsen. Var och en 
fick en lapp med fem frågor 
att besvara. Synpunkter på 
utbudet av produkter, in-
tresse av årlig mässa, förbätt-
ringsförslag, synpunkter på 
marknadsföringen och mäss-
sans funktion efterfrågades.

Syftet med mässan, som 
anordnades för första gång-

en, var att lyfta fram lokala 
matproducenter, att skapa 
intresse för att öka andelen 
lokalproducerad mat i of-
fentliga kök, restauranger 
och i lokala matbutiker.

Bland de offentliga aktö-
rerna fanns kostchefer från 
närliggande kommuner, 
bland annat Jenny Malm-

qvist och Minna Liisa Yde-
skog från Vänersborgs kom-
mun.

– Det är intressant att 
kunna knyta kontakter med 
flera lokala producenter. Vi 
köper redan lammkött från 
en producent utanför Vä-
nersborg, berättade Minna-
Liisa Ydeskog.

Bärodlare från Bohuslän bjöd på smakprover av både sylt, marmelad och drycker.Falafel från Färgelanda, syrade grönsaker och drycker från Värmlandsnäs och nyttig saft var bara lite av 
utbudet på matmässan på Gröna Klustret Nuntorp.

Kulturpristagaren hyllades
UPPERUD 
I lördags eftermiddag 
fylldes Dalslands konst-
museum av gratulanter 
när Sten Torstensson, 

muséets grundare, fick 
motta Melleruds kom-
muns kulturpris.
Jörgen Svensson, Dalslands 
konstmuseums nuvarande 

chef, sade att han delar Sten 
Torstenssons passion för att 
kvalitativ konst ska finnas 
även utanför städerna. Han 
såg Sten som en visionär som 

Sten Torstensson fick Melleruds kommuns kulturpris 2019. Det delades 
ut på Dalslands konstmuseum av kultur- och utbildningsnämndens ord-
förande Tomas Nilsson.

Drygt 70 personer hade samlats på Dalslands konstmuseum för att hedra Sten Torstensson. Närmast kameran 
muséets nuvarande chef Jörgen Svensson.

tidigt stod upp för detta och 
genom initiativförmåga och 
vilja skapade konstmuséet i 
Upperud, vars byggnad med 
ekologiskt och närproduce-
rat tänkande också var före 
sin tid.

Tomas Nilsson, kultur- och 
utbildningsnämndens ordfö-
rande stod för pristutdel-
ningen. I sitt tal hyllade han 
Sten, antikhandlaren och 
museumsskaparen, och vad 
han gjort för bygden och 
Dalsland, hans kunnande 
och enastående engagemang.

Roande berättare 
Sten Torstensson själv tog till 
orda efter att ha mottagit 
priset, ett diplom och 5 000 
kronor. 

– Jag tog initiativet men 
det är ni som jobbat, sade han 
vänd till den församlade pu-
bliken. Han betonade att utan 
hjälp från många vänner och 
grannar hade inget blivit av. 

Sten berättade att intresset 
för gamla ting och muséer 
började redan i barndomen. 

Han hade en mängd häp-
nadsväckande händelser, 
möten med många slags 
människor, konstsamlare, 
kungligheter, museumsfolk 
och konstnärer att roa publi-
ken med. Efter många skratt 
avslutade Sten Torstensson 
sitt berättande med att med-

dela att han inom kort kom-
mer att synas i TV, i program-
met ”Bytt är bytt” .

– Det går väldigt fort ett liv, 
men det är roligt! konstate-
rade Sten Torstensson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kampanj för att lyfta älgens betydelse för Sverige
I måndags den 14 oktober 
startade älgjakten i södra 
Sverige. Älgjakten har en 
lång och betydelsefull 
tradition för många männ-
iskor. För en del personer 
innebär älgjakten att man 
återvänder hem till byg-
den där man en gång växt 
upp och träffar familj, 
släktingar och gamla be-
kanta. 

– Det pratas om en levande 
landsbygd och det kan man 
verkligen säga att det blir 
under älgjaktspremiären. Då 
återvänder personer som är 
uppväxta här och även jägare 
utan naturlig anknytning till 
landsbygden deltar. Det blir 
ett kärt återseende samtidigt 
som nya bekantskaper möts. 
Alla är välkomna på lika 
villkor oavsett bakgrund, 

säger Göte Johansson, ordfö-
rande Jägareförbundet Väs-
tra Götaland Väst

Älgen är en nationalsym-
bol och ett vilt som ger 
mycket tillbaka till männis-
kan. Under själva älgjakten 
får jägarna ta del av fina na-
turupplevelser och socialt 
umgänge. Efter avslutad jakt 
finns det förhoppningsvis om 
allt gott bra, något älgkött att 

tillaga en god middag av. 
Älgjakten genererar ungefär 
11 000 ton klimatsmart kött.

– Att jaga älg och tillaga 
viltkött har en lång tradition 
i Sverige. Det var ju på det 
sättet vi människor överlev-
de förr i tiden. Svenska Jäga-
reförbundet har i höst startat 
kampanjen Rädda Älgen. 
Med kampanjen vill förbun-
det lyfta hur viktig älgen är 

för Sverige och visa på att det 
finns plats för både älg och 
skogsbruk i våra skogar. I 
stora delar av landet plante-
ras tyvärr gran på gamla 
tallmarker. Vilket leder till 
att älgens naturliga foder 
minskar. Bristen på naturligt 
foder leder till att älgen betar 
på en stor andel av de tallar 
som faktiskt finns. Det vi 
gemensamt behöver arbeta 

med är att skapa mer natur-
ligt foder i naturen, säger 
Göte Johansson

I Västra Götalands län be-
räknas ca 5 200 älgar fällas 
under årets älgjakt. 

Svenska Jägareförbundet

Den 22 oktober hålls ett 
dialogmöte på Nuntorp med 
producenter, upphandlare 
och kostchefer kring lokal 
produktion till offentliga 
kök. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Melleruds Handel

Invigningshelg

Valkomna!
..

24-26 oktober

E45

E45

166

SÖDRA
RONDELLEN

NORRA
RONDELLEN

MELLERUD

Melleruds Handel

Torsdag 24 okt 15.00-20.00
15.00-15.30 Kulturskolan
15.30-16.00 Invigning Morgan E Andersson
16.00 Butikerna öppnar
17.00-17.30 Carro Anderberg
18.30-19.00 Järns sångkör

Fredag 25 okt 10.00-19.00
10.00 Invigning Dollarstore
15.00-15.40 Katarina Kjörling, Elisabette
                       Emanuelsson & Claes Hellberg
17.00-17.40 Dearwoods

Lördag 26 okt 10.00-17.00
12.00-12.40 Barnens Allsång med Linda
13.00 Invigning av leklandet med godisregn
14.00-14.30 Calatea
15.30-16.00 Göran Blues band

Järns Sångkör

Carro
Anderberg

Calatea

Göran Blues

Katarina
Johansson Kjörling

Barnens Allsång 

med Linda
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Storm ny chef 
på gatuenheten

MELLERUD 
Den 21 oktober tillträder 
Patrik Storm som enhets-
chef på gata-parkenheten 
i Melleruds kommun. Han 
har sedan 2,5 år varit pro-
jektledare på VA-enheten 
och håller bland annat i 
vägprojekt som just nu på-
går på Sapphultsområdet.
– Det ska bli spännande. Jag 
har arbetat i Mellerud i 2,5 år 
nu och blivit väldigt väl mot-
tagen. Jag känner starkt för 
bygden vilket jag är överty-
gad om är en fördel, säger 
Patrik, som bor och har fa-
milj i Åmål. 

Även om han ännu inte 
tillträtt den nya tjänsten, har 
arbetet redan börjat. Samtal 
med driftsledarna inom gata- 
parkenheten och att sätta sig 
in i rollen, pågår parallellt 
med jobbet som projektle-
dare på VA.

– Det händer mycket i Mel-

lerud, stora projekt för en så 
liten kommun. Parkverk-
samheten ska utvecklas, ga-
tor behöver åtgärdas, nya 
beläggningar behövs där nya 
VA-ledningar läggs. Gata- 
parkenheten är ju utförande 
mot VA-enheten, säger Pat-
rik.

Han nämner att gatuenhe-
ten klarat en generationsväx-
ling. Den som idag varit här 
längst har varit i fem år, vilket 
han tycker är bra. 

Själv har Patrik Storm en 
egen vision för framtiden och 
betonar att gata-parkenheten 
är en offentlig verksamhet 
som ska tåla att synas.

– Naturligtvis är vi styrda 
av vad politikerna i Mellerud 
vill, men jag har idéer gäl-
lande bland annat juldekora-
tioner, berättar Patrik Storm.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Patrik Storm är ny chef för  gata-parkenheten  i Melleruds kommun. 
Internt rekryterad från VA-enheten. 

Tuffa besparingar för skolan
MELLERUD 
Kultur- och utbildnings-
förvaltningen prognosti-
serar med ett underskott 
2019. Nämnden beslutade 
i  januari 2019 att kultur- 
och utbildningsförvalt-
ningen ska genomföra 
kostnadssänkande åt-
gärder redan under 2019 
med sju miljoner kronor. 
I tjänstemannaförslaget 
2020 finns ett besparings-
förslag på ytterligare fem 
miljoner kronor. 
Åtgärder vid besparingskrav 
för kultur- och utbildnings-
förvaltningen 2020, totalt 
fem miljoner kronor. 

Följande åtgärder har ge-
nomförts under 2019 utifrån 
årets sparbeting som nämn-
den beslutade redan i januari:

Rådaskolan – 775 000 
kronor. Nerdragning stöd- 
och resurstjänster. Minsk-
ning B-språk franska. 
Köprestriktivitet.

Nordalsskolan – 745 000 
kronor. Nerdragning stöd- 
och resurstjänster. Vakans på 
grund av tjänstledighet till-
sätts ej 2020. Köprestriktivi-
tet.

Fagerlidsskolan – 325 
000 kronor. Vakans på grund 
av tjänstledighet tillsätts ej, 
neddragning på resurssidan 
och elevassistent. 
Köprestriktivitet.

Åsebro/Åsen – 415 000 
kronor. Nerdragning stöd- 
och resurstjänster. Begräns-
ningar tillsättande vikariat, 
samarbete skola/fritids 
minskar kostnader, visstids-
anställda övergår i timan-
ställning. Köprestriktivitet.

Karolinerskolan – 470 
000 kronor. Nerdragning 
stöd- och resurstjänster. Vi-
karietillsättning begränsas, 
ersätter inte visstidsanställda 
i samma omfattning som ti-
digare. Köprestriktivitet.

Särskolan – 120 000 kro-
nor. Många elever på ingång. 
Svårt att spara. Köprestrikti-
vitet.

Dahlstiernska gymnasiet 
– 540 000 kronor. Nerdrag-
ning stöd- och resurstjänster. 
Minskad användning av 
timvikarier, köprestriktivi-
tet, osthyvel, lärare får fler 
undervisningstimmar.

VUX/AME – 700 000 
kronor. Nerdragning perso-
nal. Köprestriktivitet. Ökad 

extern projektfinansiering av 
verksamheten.

Kulturskolan/bibliote-
ket – 810 000 kronor. Till-
sätter ej vikariat på bibliotek/
kulturskola, minskad plane-
rad verksamhet under 2020. 
Minskat utbud. Köprestrikti-
vitet.

Risker och konsekvenser
Exempel på risker och kon-
sekvenser vid åtgärder för en 
budget i balans:

Nerdragning av stöd- och 
resurstjänster kan medföra 
risk för ohälsa på grund av 
ökad arbetsbelastning med 
fler/nya arbetsuppgifter samt 
risk för ökad sjukfrånvaro på 
grund av stor arbetsmängd. 
Det kan även medföra ökad 
personalomsättning och där-
med påverka arbetsbelast-
ningen på enheten. Personal-
neddragning på AME medför 
risk för en minskad syssel-
sättning. Restriktivitet för 
inköp och kompetensutveck-
ling kan leda till en minskad 
måluppfyllelse.

Elevantalet i grundskolan 
har varit konstant fram till 
detta läsår då elevantalet 
minskat något i grundskola, 

gymnasiet och vuxenutbild-
ningen.

Antalet elever med annat 
modersmål utgör cirka 35 
procent av elevgruppen i 
grundskolan.

Budgetförutsättningar 
18 procent av KUN:s verk-
samheter finansierades 2017 
med hjälp av statsbidrag, den 
största delen från kommu-
nens ”flyktingpåse”. Om 
barn- och elevtalet kvarstår 
samtidigt som flyktingpåsen 
tar slut krävs en ökad ram för 
att bedriva verksamheterna i 
samma omfattning som idag. 
Under 2020 beräknas 16,3 
miljoner kronor av förvalt-
ningens verksamhet finan-
sieras via ”påsen”.

Utifrån beräknat behov ur 
påsen 2019 kommer KUN att 
2020 behöva cirka 21,0 mil-
joner kronor i utökad ram 
vilket medför att det saknas 
fem miljoner kronor utöver 
det som finansierats via ”på-
sen”.

Fortsätter elevantalet 
minska kan detta bli en del 
av en anpassning till ett 
minskat elevantal.

Se film gratis via 
Melleruds bibliotek

I alla kommuner som är 
anslutna till Viddla kan 
låntagare snart strömma 
filmer helt gratis. 
Viddla, strömningstjänsten 
för bibliotek, lanserar frivis-
ning av kortfilm. Filmerna 
släpptes i samband med 
STOCKmotion filmfestival 
11-12 oktober på Filmhuset i 
Stockholm.
 Tio kortfilmer från Stock-
holms län läggs till Viddlas 
stora utbud med över 1500 
kvalitetsfilmer. Kortfilmerna 
kommer under en period att 
vara exklusiva att se på 

Viddla. Genom att göra kort-
filmerna tillgängliga via 
Viddla kan de visas över hela 
landet, för låntagare anslutna 
till bibliotek som erbjuder 
strömmande film genom 
Viddla.

Låntagare som använder 
Viddla får utan kostnad titta 
på flera filmer varje månad. 
Hur många bestämmer lånta-
garens bibliotek. Kortfil-
merna som tillgängliggörs i 
samarbete med Film Stock-
holm och Filmbasen går att 
se utan begränsning.  

Försämrad prognos
Kommunstyrelsens arbets-
utskott föreslår att kommun-
fullmäktige godkänner redo-
visningen av andra prognosen 
i år för Melleruds kommun. 
Man förelår också att full-
mäktige ska uppmana de 
nämnder som visar under-

skott att arbeta för en budget 
i balans. 

Andra prognosen för kom-
munen visar ett positivt re-
sultat på 2,5 miljoner kronor, 
vilket är 2,2 miljoner sämre 
än budgeterat resultat.

Vatten- och miljötänk i fokus

Staffan Andersson, Fagerlidsskolans fritids, visar upp barnens arbete som visar hur en strand absolut inte 
ska se ut – det vill säga full av diverse skräp och plast.

MELLERUD 
Under fem veckor har 
eleverna på Fagerlidssko-
lan samt fritidsbarnen ar-
betat med ett vatten- och 
miljötänktema. Resultatet 
blev en intressant utställ-
ning som alla föräldrar 
kunde se i samband med 
ett föräldramöte.
– Vi tog beslutet att jobb med 
det här temat under en kom-
petensdag innan sommarlo-
vet. Så alla elever och fritids-
barnen har jobbat i fem 
veckor under höstterminen 
med detta, berättar Staffan 
Andersson, Fagerlidssko-
lans fritids.

Innanför entrén ställdes 
deras tänkvärda utställning 
ut. På en bänk med sand har 
de lagt skräp som hittas längs 
våra stränder och i vattnet. 
Sex dunkar symboliserar de 
146 liter vatten varje person 
i Sverige i snitt gör åt per 
dygn.

– På jorden finns 1 400 
miljoner kubik-kilometer 
vatten och bara en procent är 
tillgängligt för människan, 
understryker Staffan.

Miljötänket
Arbetet har varit både intres-
sant och lärorikt för barnen. 
De har fått med sig miljötän-
ket och påpekar ofta för an-
dra att man måste plocka upp 
skräp efter sig, flertalet för-
äldrar har fått höra detta.

Barnen har fått se film om 
nedskräpning. I fyra av Bo-
husläns kommuner samlas 
det in 8 000 kubikmeter (!) 
plast under en sommar.

– Mycket blåser ut i havet 
från land. Det tar 100 år för 

Eleverna i årskurs tre har sytt fina färgglada fiskar i syslöjden.

plast att försvinna i naturen,  
för glas tar det en miljon år, 
förklarar Staffan.

Eleverna i årskurs tre har 
exempelvis sytt fiskar i sy-
slöjden, i träslöjden har bar-
nen byggt träbåtar. Treorna 
blev tillfrågade om att delta i 
Vänerveckan i augusti, det 
sammanföll bra med deras 
temaarbete. Så de tillbringa-
de en dag i Vita Sannar där 
de bland annat håvade fisk 
och undersökte vad som 
fanns på sjöbottnen.

Bar en liter vatten
Fritidsbarnen har provat att 
bära en liter vatten i fem ki-
lometer, uppdelat på fem 
tillfällen. Syftet var att förstå 
hur befolkningen i exempel-
vis Afrika har det när de 
hämtar vatten. I Sverige 
öppnar vi ju bara vattenkra-
nen.

– Både föräldrar och barn 
har samlat in pant, det blev 
elva stora säckar. Pengarna 
skänktes till Water Aid som 
borrar brunnar nära skolor i 
Afrika, berättar Staffan.

Det har även anordnats ett 
studiebesök på reningsver-
ket, så att barnen får se vart 

avloppet tar vägen. De fick 
också se vad man inte ska 
spola ner i toaletten.

Nästa tema kommer att 
handla om ”Förr och nu”, då 
jobbar barnen med musik, 
sagor med mera.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Många loppisar 
och besökare

BRÅLANDA 
I lördags var det loppis-
runda i brålandabygden, 
ett evenemang som blir 
mer populärt för varje 
gång.
Då kunde man besöka 23 
olika loppisar och några av 
dem hade flera utställare. Åt-
tersruds bygdegård hade till 
exempel hela 30 utställare 
och inne i centrala Brålanda 
var det loppis i var och varan-
nan stuga.

I Råskog fanns två loppi-
sar. Här fyndades både barn-
kläder, leksaker, porslin och 
möbler. Karoline Hermans-
son var en av utställarna.

– Jag har varit med i många 
år nu och loppisrundan blir 
mer och mer populärt, säger 
hon.

Här var även barnen enga-
gerade i försäljningen. De 
hade ansvar för fikat med.

–  Roligt! tyckte de.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Maja Berntsson, Astrid Hermansson och Wilmer Bergqvist sålde fika.

T.v Emma Falk från Skerrud, med dottern Vilma handlade kläder av Ka-
roline Hermansson i Råskog.

Parkinsonföreningen Nor-
ra Älvsborg-Bohuslän an-
ordnade en dagsresa 12 sep-
tember i matens tecken. Först 
styrde bussen mot Magnolia 
Trädgård i Nossebro, där det 
blev rundvandring och fika. 
Lunchen åts på Trollebo 
Kvarn och senare bjöds det 
på guidning med provsmak-
ning på Herrljunga Cider. 

På eftermiddagen besöktes 

Gäsene Mejeri och fika med 
ostprovning fanns på pro-
grammet. Mätta och belåtna 
åkte alla hem.

19-21 september har det 
varit Må-Bra-Dagar på Pi-
perska i Lundsbrunn. Av-
koppling, kundalinimedita-
tion, frigörande dans och god 
mat, då mår man bättre.

Ann-Mari Nilsson 

FÖRENINGSREFERAT

MELLERUD 
Ett gäng människor valde 
förra helgen att spendera 
lördagskvällen på Ung-
domshuset Stinsen där 
man bjudit in till årets 
andra Café Sober. En stor 
blandning av musikstilar 
drog en varierad publik. 
Konferencier under kvällen 
var Gunnar Karlsson, och 
han valde att presentera för-
sta musikerna som ”musik 
från Östersjön”. Detta då 
trion bestående av Sara Pol-
lari, Linus Wiberg och Chris-
tian Airikka, som kommit till 
Mellerud från Nordiska 
Folkhögskolan i Kungälv har 
ett blandat ursprung i bland 
annat Finland och Öland.

 Under första akten fram-
fördes en blandning av musik 
på svenska, engelska och 
finska. 

– Det var väldigt härlig 

stämning, säger Linus Wi-
berg. 

Efter den blandade trion 
trädde Samuel Fock Nilsson 
upp på scen. Han blandade 
låtar som han producerat 
tillsammans med sitt band 
med nyare egenskrivna låtar. 
Några av dessa kommer att 
släppas på en EP i början av 
november. Han sjöng bland 
annat om en biltur i Kalifor-
nien och publiken ville inte 
att spelningen skulle ta slut. 

Utöver livemusik spelades 
en mängd vinyler och många 
var mycket nöjda med kväl-
len, bland andra Hannah 
Jaldemark som var impone-
rad av satsningen. 

–  Jag tycker det är bra att 
det arrangeras konsertkväl-
lar som är alkoholfria, säger 
hon.  

Karolina H. Wessman

Lyckad alkoholfri konsertkväll

Christian Airikka fick agera provisoriskt notställ under en cover av Rin 
Tin Tin. 

Brålandabaserade Samuel Fock Nilsson framförde musik inspirerad av 
amerikansk folkmusik.

Sara Pollari sjöng egenskrivna låtar på finska.

Fullsatt vid Ramelföreställning

Ann-Britt Jakobsson ackompanjerade Fredrik Johansson under Povel Ramel-programmet på Café Älvan.

MELLERUD 
Povel Ramel står bakom 
en uppsjö av finurliga 
låtar. Torsdag 3 oktober 
bjöd Fredrik Johansson 
och Ann-Britt Jakobsson 
på utvalda delar av hans 
låtskatt.
Varenda stol var upptagen 
denna torsdagseftermiddag. 
När Fredrik framförde ”Tjo 
vad de va livat i holken” var 
det många som log igenkän-
nande åt Ramels finurliga 
texter.

Fredrik berättade anekdo-
ter om Povel Ramel mellan 
låtarna.

– Povel var ett efterlängtat 
barn och blev osedvanligt 
bortskämd. Han stod bakom 
otaliga hyss som barn. Pappa 
Karl kunde säga följande vid 
middagen: ”Och vad har lille 
Povel att förtiga idag då?”, 
berättade Fredrik.

Busigheterna avtog dock 
när han blev tonåring. När 
Povel var 15 år omkommer 
båda hans föräldrar i en fron-
talkrock och han flyttar till 
sin faster och hennes man. 
Fastern såg Povels konstnär-
liga och musikaliska talang 
och stöttade honom under 
karriären.

1944 kommer Ramels 
stora genombrott med ”Jo-
hanssons boggie woogie 
vals”. Han fick göra radio-
program, såsom ”Föreningen 

för Flugighetens Främjande” 
och ”Fyra kring en flygel”. 
Resten är historia.

Duon framförde ett knippe 
härliga Povel Ramel-låtar, 
till exempel ”Far, jag kan inte 
få upp min kokosnöt”, The 
gräsänklingblues och ”Följ 
mig bortåt vägen”.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Povel Karl Henric 
Ramel, född 1 juni 1922 i 
Stockholm, död 5 juni 2007 
på Lidingö, var en svensk 
friherre, text- och revyförfat-
tare, kompositör, pianist, 
sångare, komiker och skåde-
spelare. Han tillhörde ätten 
Ramel från Skåne. 

Källa: Wikipedia
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BRÅLANDA 
Hos bröderna Torstens-
son på Asmundebyn i Brå-
landa tröskades det förra 
lördagen på gammalt vis. 
Efteråt blev det en gemyt-
lig stund med kaffe och 
klengås i maskinhallen.
Det var inte första gången det 
bjöds in till tröskdag i 
Asmundebyn, det har gjorts 
under ett tiotal år, såtillvida 
det inte krockar med andra 
liknande arrangemang i byg-
den.

Denna gången var BM-
klubben med och arrangera-
de. Förkortningen BM står 
för Bolinder Munktell och 
två sådana traktorer fanns på 
plats denna dag. En gammal 
tändkuletraktor, drev trösk-
verket och den andra drev 
stenkrossen, som också visa-
des upp.

Tröskningen med det sta-
tionära verket gick fort, 
”gubbarna” var raska. Ett li-
tet lass havreneker, som 
mejats i Röstorp, gav fyra 

säckar. Om stenkrossen be-
rättade Mats Torstensson;

– Den är tillverkad på 
20-talet och köptes in som 
andelskross efter kriget, av 
trettio bönder här i området. 
De betalade då tio kronor per 
man för den. Den fanns med 
när bron här på vägen bygg-
des 1947 och även när vi 
byggde ladugården här 1955, 
minns jag. Sedan vandrade 
den runt, Hans i Berg hade 
den bland annat. Den åter-
fanns sedan också i Frände-
fors 1975 och då grannen 
byggde sitt hus i mitten av 
sjuttiotalet var den i bruk. 
Den har senare även visats 
upp på Granbacken. 

Hur det går till att barka 
stolpar visades också. 

Hur många besökare det 
varit under dagen är lite 
oklart, men många. 

– Ja det var då tur att det 
inte regnade, så det gick att 
parkera på gärdet, annars 
hade här nog ble´tt kaos, 
skrattar Mats.

Ing-Marie Norrman

Tröskdag i 
Asmundebyn

Det gick undan i ladan när havrenekerna skulle tröskas, allt var gjort på 
dryga timman. Foto: Bo Norvinge.

38,7 procent av de unga i 
Mellerud börjar på högskolan

De regionala skillnaderna 
är stora när det gäller 
ungas intresse att studera 
vidare efter gymnasiet. 
Under 2018 hade 38,7 
procent av 24-åringarna i 
Mellerud påbörjat en hög-
skoleutbildning. 
Det är lägre än snittet för 
Västra Götaland som är 44,8 
procent. Det visar en sam-
manställning från Universi-
tetskanslersämbetet, UKÄ.

– Statistiken visar att allt 
fler unga väljer att studera 
vid högskolan, men att allt 
färre av dem gör det direkt 
efter gymnasiet. Kvinnor 
fortsätter att i större utsträck-
ning läsa vidare, och gapet 
mot männen ökar, säger So-
fia Berlin Kolm, ansvarig 

utredare för rapporten på 
UKÄ.

– Jag tycker inte Mellerud 
avviker kraftigt från rikssnit-
tet. Då utbildning får en allt 
större betydelse på arbets-
marknaden är vår utmaning i 
skolan att få våra elever att 
tycka skolan är viktig och har 
stor betydelse för hur deras 
framtid kommer att bli. En 
grund är att klara en gymna-
siebehörighet och gymnasie-
examen för att få chansen till 
högre studier i framtiden, 
säger Anders Pettersson, 
kultur- och utbildningschef i 
Melleruds kommun.

UKÄ har tittat på i vilken 
utsträckning unga påbörjar 
högskolestudier och hur in-
tresset för högskolestudier 

varierar mellan Sveriges län 
och kommuner. Skillnaderna 
är stora.

Bland 24-åringarna i Mel-
lerud hade 38,7 procent på-
börjat en högskoleutbild-
ning. I hela Västra Götaland 
var andelen 44,8 procent och 
i landet som helhet 43,9 pro-
cent. I kommunen med högst 
andel, Danderyd, påbörjade 
82,4 procent en högskoleut-
bildning, medan andelen var 
17,4 procent i den kommun 
som hade lägst övergång.

UKÄ har också tittat på hur 
föräldrarnas utbildningsnivå 
påverkar valet att studera vid 
högskolan. 

Bland 24-åringar i Västra 
Götaland med högutbildade 
föräldrar hade 68,5 procent 

påbörjat högskolestudier, 
jämfört med 68,1 procent i 
riket som helhet. Motsva-
rande andel för 24 åringar 
med lågutbildade föräldrar 
var 25,2 procent, jämfört 
med 25,8 procent för riket 
som helhet.

– Vår analys visar att den 
sociala bakgrunden inte en-
skilt förklarar de regionala 
skillnaderna i övergång till 
högskolestudier. Geografis-
ka faktorer som avståndet till 
en högskola kan sannolikt 
spela roll, liksom de lokala 
möjligheterna att hitta ett 
passande jobb om man har en 
akademisk examen, säger 
Sofia Berlin Kolm.

Totalt Kvinnor Män

24 års ålder (f. 1994)

34,7 44,1 25,4
40,4 55,6 24,0
33,0 38,5 28,6
38,7 50,0 27,4
34,9 41,0 29,1

Andel (procent) kvinnor och män i Dalsland som 2018 påbörjat högskolestudier senast vid 19 års ålder (födda 1999), 21 
års ålder (födda 1997) och 24 års ålder (födda 1994). Siffror som är kursiva visar kommuner där antalet individer är 
mindre än eller lika med 100 och där försiktighet i tolkningen bör iakttas.

Kommun Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

19 års ålder (f. 1999) 21 års ålder (f.1997)

Påbörjat högskolestudier senast vid

Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Mellerud
Åmål
   

8,7 6,1 10,9
10,6 19,0 3,8
3,8 2,9 4,5
13,9 18,2 10,9
17,4 23,5 11,8

24,7 40,0 9,1
22,8 31,8 17,1
14,9 23,3 8,1
21,2 25,9 16,0
28,9 33,8 23,9 

”Hemma-hos-konferens” på Kuseruds gård
ERIKSTAD 
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund 
anordnade en ”hemma-
hos-konferens” hos Rune 
Andersson på Kuseruds 
gård i Erikstads socken 
lördagen den 28 septem-
ber. 
Ett trettiotal deltagare fick 
stifta bekantskap med Kuse-
ruds corps-de-logi byggt år 
1864. Rune Andersson visa-
de också sitt antikvariat och 
berättade om sitt intresse för 
bodybuilding och böcker. 
Han är infödd Erikstadsbo 
från gården Hällebäck. 

Erik Hallberg från Institu-

tionen för Historiska studier 
vid Göteborgs universitet 
föreläste om Åker och äng i 
Dalsland 1810 – 1870. Han 
forskar för närvarande om 
åkerarealens utveckling i 
Sverige åren 1810 – 1930 
inom ett forskningsprojekt 
finansierat av Riksbankens 
jubileumsfond. 

Lockelsen att få det bättre
Hans hypotes är att emigra-
tionen från Dalsland på 
1870-talet inte berodde på 
brist på mat utan på lockelsen 
inför att få det ännu bättre i 
USA. 

Anton Lazarides, arkeolog 
vid Lödöse museum, höll 

föredrag om arkeologiska 
utgrävningen av Edsleskogs 
gamla kyrka i somras som 
han var arbetsledare för. Han 
kan konstatera med ledning 
av grävningsresultaten att 
kyrkan har varit minst 40 
meter lång. Teglet har varit 
lokalproducerat. 

Den äldsta delen av kyrkan 
kan ha byggts på 1100-talet 
medan korsarmarna  troligen 
är tidigt 1200-tal. Han väntar 
nu med spänning på att få 
resultaten av C 14-analyser-
na som kan ge närmare date-
ringar. Anton Lazarides är 
uppväxt i Dals Ed. 

Monika Åhlund, Steneby 
och Bertil Gustafsson, Öst-

Rune Andersson, Kuserud berättade om Kuseruds corps-de-logi. Foto: 
Gudrun Rydberg.

Arkeolog Anton Lazarides från Lödöse museum kämpar med trädröt-
terna i korsarmen på Edsleskogs gamla kyrka. Foto: Gudrun Rydberg.

Stölder, inbrott, skadegörelse
9/10 snatteri på ICA. Man i 70-årsåldern stal kött, ertappades 
och fick återlämna det. Vid en arbetsplatskontroll i Åsensbruk 
hittades en stulen mc i en container. Reg.skylten tillhörde en 
annan mc. Mellan 28/9-12/10 inbrott i garage strax utanför 
Mellerud. Stöld av fyra däck, fyra fälgar och tre batterier. 
8/10: Kvinna åker buss mellan Mellerud och Åsensbruk och 
glömmer sin mobilväska, som blev stulen, i bussen. Inbrott 
i fritidshus i Vita Sannar 14/10 på em. Ytterdörren var upp-
bruten, oklart om något stulits. 12-13/10 skadegörelse i Dals 
Rostock. Två bildäck har någon stuckit hål i.

Trafik
Bil körde i diket på Viaduktgatan 10/10. Sex personer i bilen, 
föraren slog i näsan. Inga misstankar om brott. Man i 40-års-
åldern misstänkt för grov olovlig körning, drograttfylla, 
narkotikabrott eget bruk på E45 Mellerud 11/10 på fm. 
Kvinna i 35-årsåldern misstänkt för grovt rattfylleri 13/10 på 
kvällen, när hennes bil körde av vägen på E45 strax norr om 
avfarten till Lindströms blommor. 

Skällande hundar
Anmälan om ofredande. Två hundar i centrala Mellerud ska 
enligt anmälaren släppas ut på morgonen och tas in på kväl-
len. Hundarna ska skälla hela tiden de är utomhus.

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

ebyn, Brålanda berättade om 
kvarnhistoria i Östebyn och 
övriga Dalsland. Monika har 
forskat om kvarnar i Dals-
land under hela sitt liv och 
hjälpt Bertil Gustavsson i 
hans arbete med att hitta 
uppgifter om kvarnfallet i 
Östebyn som han äger till-
sammans med hustrun Inga. 
En dokumentation som var 
nödvändig att kunna skicka 
vidare till Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet som vill att 
gamla vattenfall tas bort till 
förmån för lekplatser för fisk. 

Gudrun Rydberg
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Vi återupprättar 
samhällskontraktet!Hela 2019 har vi fått uppleva 

en närmast alarmistisk poli-
tisk retorik ifrån vår kom-
muns nya sexpartistyre.  Det 
första majoriteten kom över-
ens om var att kommunens 
ekonomi efter deras maktö-
vertagande, helt plötsligt 
över en nyårsnatt, försämra-
des kraftigt. Sanningen var 
snarare att den varit väldigt 
bra tack vare befolkningsök-
ning och kraftigt ökade stats-
bidrag under 2015–2018 när 
socialdemokrater och cen-
tern i Mellerud styrde till-
sammans.  

Vi socialdemokrater väd-
jade till majoriteten om att ta 
det lugnt med sparkraven i 
avvaktan på kommande stat-
liga budgetar från 2020, vi 
sade nej till besparingar på 
skolan, arbetsmarknadsåt-
gärderna och kommunens 
planarbete för att kunna er-
bjuda byggklara tomter till 
företag och bostäder. Vår 
budgetmotion blev nedrös-

tad av samtliga partier för-
utom Vänsterpartiet och 
majoriteten, stödd av SD 
,röstade för nedskärningar 
och uppsägningar. 

I kommunens olika netto-
kostnadsramar för 2020 togs 
ingen hänsyn till regeringens 
kommande höstbudget eller 
de nya reglerna för kommu-
nal skatteutjämning.  Nu har 
förslaget till statens budget 
2020 presenterats av reger-
ingen med stöd av C och L, 
och statsbidragen ger som 
förväntat Mellerud ett mer 
gynnsamt läge.

Dessutom ser regeringens 
arbete med landets kommu-
nala skatteutjämningssys-
tem, som förväntat ut att ge 
Melleruds kommun en hel 
del nya statliga pengar redan 
ifrån 2020. 

Vi förvånas över att C, L 
och Mp lokalt har så liten 
tillit till det 73-punktprogram 
som presenterats att man 
ville fastställa en kommunal 

budgetram redan i juni 2019, 
som bygger på en inaktuell 
M-KD+ SD budget, istället 
för att ta det lite lugnare och 
avvakta det slutliga utfallet.

Det hade troligen gynnat 
vår kommuns ställning och 
rykte kring vårt ekonomiska 
läge och dessutom undvikit 
en del av den oro inom hela 
kommunen som den ”snabba 
sparreflexen” tyvärr med-
fört.

Vi ser fram emot en intres-
sant budgetdebatt inför 2020 
och hoppas att vår och reger-
ingens inriktning, att de nya 
statliga pengarna ska gå till 
skola och social omsorg, blir 
verklighet.

Socialdemokraterna  
i Mellerud

Michael Melby,  
2e vice ordförande  
kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin, 
ordförande 

Socialdemokraterna  
i Mellerud

Skapa inte onödig oro!

Det kändes inte bra i magen, 
sa socialdemokraterna i kul-
tur- och utbildningsnämnden 
men reserverade sig inte mot 
beslutet att vidare utreda 
frågan om att lärare i Melle-
rud ska ange till politikerna 
ifall en elev med beslut om 
utvisning kommer till sko-
lan. Det gjorde för all del 
ingen annan heller. Modera-
terna var också med och drev 
på för att frågan skulle gå 
vidare till förvaltningen. 
Ingen reagerade – i alla fall 
inte tillräckligt för att det 
skulle synas i ett protokoll. 
 Sådan är den, normalise-
ringen av rasismen och främ-
lingsfientligheten. Den här 
gången handlar det om att 
lärare ska ange till politiker-
na (inte polisen) om det finns 
unga med utvisningsbeslut 
på skolan. Att handha person-
ärenden och se till att beslut 
på det här sättet blir verk-
ställda är inte politikens 
uppgift. 

Det är absurt av flera orsa-
ker, inte bara för att det ligger 
utanför lärarnas uppdrag, det 
strider mot så väl skollagen 
som barnkonventionen. Utö-
ver det ingår det inte heller i 
politikernas ansvar att vara 
en förlängd arm till migra-
tionsverket. 

Även om ett barn fått be-
slut om utvisning så kommer 
de högst sannolikt inte lämna 
Sverige följande dag, även 
om vi kan förstå att det är så 
SD vill ha det. De här elev-
erna har alltså all rätt att vara 
i skolan så vad ska lärarna 
säga? Att eleven som har rätt 
att vara i skolan är här idag 
med? Vill SD i utbildnings-
nämnden kanske ha samtliga 
närvarolistor skickade till sig 
och vill de i så fall ha dem 
veckovis eller månadsvis? 

Polisen har som praxis att 
inte hämta barn på skolan, för 
att barn som lever ensamma 
och på flykt behöver i alla fall 
en trygg plats i samhället. 

Om lärarna då får uppdraget 
att ange de här barnen så 
kommer de att försvinna och 
de kommer att gå mot ett pap-
perslöst liv än mer utsatta än 
vad de redan är.

Det här förslaget kan inte 
passera förvaltningen med 
annat än en rekommendation 
till politiken om avslag. Inte 
nog med att det är emot lagen 
och barnkonventionen, det 
strider emot all form av med-
mänsklighet. Socialdemo-
kraterna uttalade sig och sa 
att förslaget inte kändes bra i 
magen, nej tacka sjutton för 
att det inte gör. Men för de 
andra partierna och för den 
styrande majoriteten i Mel-
lerud då – hur kändes det i 
era magar?

Vänsterpartiet har ingen 
plats i kultur- och utbild-
ningsnämnden och hade vi 
haft det hade vi reserverat oss 
mot denna galenskap.

Vänsterpartiet Mellerud

”Hur kändes det i era magar?”

När samhällskontraktet hotas 
av otrygghet och bristande 
välfärd. När den starkaste 
högkonjunkturen sedan 
1980-talet har passerats och 
Sverige ändå står sämre rustat 
än när vi gick in i den. Då 
krävs tuffa prioriteringar. 
Moderaternas budget för 
2020 sätter det som är vikti-
gast för Sverige främst.

Välfärden ska finnas där 
när man behöver den. För 
Melleruds kommun innebär 
den moderata budgeten ett 
tillskott till kommunen på 
hela 6,9 miljoner kronor, ett 
mycket välkommet tillskott. 
Ökningen skulle, om den blev 
verklighet, bli en av de störs-
ta ökningarna av de generella 
resurserna till kommunerna 
någonsin.

Alla medborgare ska känna 
sig trygga, därför vill vi att 
2 000 ordningsvakter ska bi-
stå Polisen. Betald polisut-
bildning och högre löner ska 
få fler att vilja söka sig till 
polisyrket. Totalt innebär 
Moderaternas satsningar mer 
än 3,2 miljarder kronor för 
fler poliser och ökad trygghet 
år 2020.

Vi stärker sammanhåll-

ningen i Sverige. Om Sverige 
ska hålla ihop måste alla ha 
råd att transportera sig. Vår 
budget innebär att priset på 
bensin och diesel sänks med 
en krona vid pumpen nästa år. 

ALLA pensionärer – inte 
bara de med högst pension – 
förtjänar sänkt skatt. Modera-
terna sänker därför skatten 
dubbelt så mycket och för 
dubbelt så många pensionärer 
jämfört med regeringen.

Med språkkrav för de 
vuxna och en skola som foku-
serar på kunskap, ges förut-
sättningar för alla som är nya 
i Sverige att vara med och 
bidra till det gemensamma.

Slutligen, tar Moderaterna 
ett stort tag om bidragen. Vi 
föreslår skärpta krav för att få 
försörjningsstöd, kvalifice-

ring in i bidragssystemen, 
krafttag mot bidragsfusk – 
och ett bidragstak, så att det 
alltid lönar sig att ta ett jobb. 
Samtidigt sänker vi skatten 
ytterligare för låginkomstta-
gare. Alla ska dessutom få 
behålla minst hälften av sin 
löneökning, därför föreslår vi 
nu att nivån på den statliga 
inkomstskatten trappas ned. 

Medan regeringen och 
stödpartierna tittar ner i sina 
önskelistor gör vi moderater 
det som är bäst för Sverige! 

Ludwig Mossberg (M)  
Gruppledare Mellerud

Ann-Sofie Alm (M)  
Riksdagsledamot

Elisabeth Svantesson (M) 
Ekonomisk-politisk  

talesperson 

Sommarlunch  SPF-senio-
rerna Mellerudsbygden. 
Ett säkert sommartecken är 
att SPF-seniorerna Melle-
rudsbygden träffas för att  
under trivsamma former äta 
en sommarlunch tillsam-
mans. Stig Larsson, ordfö-
rande, kunde hälsa alla väl-
komna till en välfylld 
Templargård med borden 
dukade och smyckade med 
sommarblommor. I år hade 
en grupp föreningsmedlem-
mar stått för hela arrange-
manget inklusive matlag-
ningen.

Det dukades fram sill och 
potatis och annat smått och 
gott och det hela avslutades 
med jordgubbsbakelse och 
kaffe. Alla lät sig väl smaka 
och köket fick klart godkänt 
betyg.

I pausen erbjöds en upp-
skattad stunds underhållning 
av ”Ture i Skogen”, Ture 
Johansson. Programmet 
innehöll både sång och mu-
sik, gamla välkända låtar 
varvade med en och annan 
liten historia. Som sista pro-
grampunkten kom drag-
ningen på det traditionella 

lotteriet. Prisbordet komplet-
terades med påsar som inne-
höll det som inte gått åt från 
lunchserveringen, så en och 
annan kunde gå hem med 
exempelvis kokt potatis, ägg, 
sill och grönsaker som ett 
tillskott till nästa dags lunch.

En trevlig eftermiddag 
avslutades med att ordfö-
rande berättade vad som är 
aktuellt den närmaste tiden 
och önskade alla en riktigt 
härlig sommar.

EÖ

FÖRENINGSREFERAT
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Tage överlevde tack vare sin otroliga fysik

75-årige Tage Isaksson med sina 
tre medaljer han tog under Vete-
ran-EM i friidrott för några veckor 
sedan.

PORTRÄTTET

Andra saker du kanske inte vis-
ste om mångsysslaren Tage:

Deltog i Starke Man-tävlingar 
i tio års tid. Tre i Sveriges Star-
kaste Bonddräng 1999. Vann 
Starke Man på Kanalyran 2008 
vid 64 års ålder. Tvåan Sebastian 
Davidsson var 26 år.

Har många segrar i SM i show-
lifting i 100-kilosklassen.

Hade travhästar en period på 
80-talet. Tog tränar- och ama-
törkörlicens.

Jobbade som mässkalle på 
styckesgodsfartyget Bahia 
Blanka 1965-1966. Fartyget gick 
mest på syd- och nordamerika.

Tage kör hoj – en Yamaha 
Wildstar 1600cc som han haft i 
20 år.

FAKTA

BOLSTAD/BORÅS 
Tage Isaksson, 75, växte 
upp i ett litet torp i Bolstad 
med föräldrarna Josef och 
Greta samt sex systrar. 
Han flyttade till Borås 
1961, men hjärtat är kvar 
i Mellerud. Tage är något 
av ett fysiskt fenomen. 
När han drabbades av 
matstrupscancer för fyra 
år sedan var hans chan-
ser att överleva små. Men 
tack vare sin otroliga fysik 
besegrade han cancern.
Tage flyttade till Borås som 
16-åring och där bor han kvar 
än idag, nu med sambon Ann. 
Familjen består av sonen 
Daniel, 42 och bonusdött-
rarna Cecilia, 45 och Therese, 
42. Men hjärtat har alltid 
funnits kvar i Mellerud.

Vi börjar från början. 
Tage växte upp i ett litet 

torp på 35 kvadratmeter i 
Hästhagen, Bolstad. 1936 
köpte pappa Josef torpet som 
då tillhörde Bolstad präst-
gård.

– Pappa var torpare och 
tillsammans med sin tvilling-
bror Albin var de som 
17-åringar med och byggde 
den gamla stenbron i Åsebro 
1893. Farsan hade tre bröder 
och två systrar. Alla utom 
pappa och hans tvillingbror 
emigrerade till Amerika, be-
rättar Tage.

I det lilla torpet växte Tage 
upp med de sex systrarna 
Karin, Anna, Astrid, Agda, 
Inga-Lena och Alice. Karin 
och Agda är avlidna, medan 
Inga-Lena bor i Mellerud, 
Anna i Åmål, Astrid i Var-
berg och Alice i Borås.

Flyttade till systern
Som 13-åring flyttade Tage 
till systern Astrid och hennes 
man Åke Andersson i Sval-
hede, Grinstad.

– De hade en lite större 
gård med tio-tolv kor, hästar 
och grisar. Jag bodde och 
jobbade på gården tills vi 
flyttade till Deje i slutet av 
60-talet, förklarar Tage.

Åke fick jobb på pappers-
bruket i Deje och Tage skulle 
också söka jobb där.

– Men jag ångrade mig och 
vände på vägen dit. Så jag 
flyttade hem till Bolstad en 
period och jobbade på Röd-
jans gård.

Tage minns att han vista-
des mycket hos sin syster 
Anna i Mustadfors. Hon var 
gift med konstnären Olle 
Rudolf som Tage ofta var ute 
på fisketurer med. 

Som 16-åring flyttade 
Tage till sin syster Karin i 
Borås. Där fick han jobb på 
en textilfabrik, men efter ett 
halvår gick flytten till Svane-
holm där Tage fick anställ-
ning på Viskafors Gummifa-
brik. Under många år 
arbetade han som resemontör 
och reste bland annat till 
Kanada, Afrika och i Europa. 
De sista 25 åren var han 
driftstekniker på Landsting-
et. Dessutom var Tage del-
tidsbrandman i 25 år i Viska-
fors.

Började med fotboll
När började du med idrott?

– När jag bodde hos Åke 
och Astrid i Grinstad spelade 
Åke fotboll i Grinstad IF, 
nästan alla i laget var släkt. 
Jag var med och tränade på 
fotbollsplanen i Näs, det var 
en mil enkel väg dit på cykel. 
Två killar från Mellerud star-
tade ett pojklag i Grinstad IF, 
det drog med sig att fler pojk-
lag bildades och det slutade 
med att det blev seriespel för 
oss. Jag fick spela i B-laget 
och gjorde tre mål i första 
matchen mot Bolstad. Då 
stod Tore Eriksson i mål för 
Bolstad, minns Tage.

Genom Åke blev Tage in-
tresserad av boxning, intres-
set väcktes när Ingemar Jo-
hansson blev europamästare 
i tungvikt 1956. Två år se-
nare var de på Ullevi när 
Ingemar Johansson knocka-
de Eddie Machen inför  
55 000 åskådare.

– Jag sökte upp boxnings-
klubben BK Figg i Borås och 
började träna där. De frågade 
om jag tränat med ”Arne 
Tammerfors-metoden”, det 
vill säga en kvart om dagen. 
Men jag var ju en bonnpojk 
och hade tränat upp mig på 
gården.

BOLSTAD 
Mätningar i Lillån de se-
naste åren har visat att 
halterna av bekämpnings-
medel tidvis legat på en för 
hög nivå. Detta försöker 
man nu råda bot på med 
gemensamma krafter, 
varför det för en tid sedan 
hölls en informationsträff 
på Borgan. 
För initiativet till träffen stod 
Jordbruksverket, Länsstyrel-
sen, LRF samt Sveriges 
Spannmålsodlarförening 
tillsammans med två leve-
rantörer av utsäden samt 
växtskyddsgrödor, och 
lockade ett trettiotal lantbru-
kare och andra intressenter.

Dagen inleddes med att 
Cecilia Niklasson Wrande 
från Länsstyrelsen i Udde-
valla presenterade analysre-
sultaten från mätningarna i 
Lillån, som utförts av Sveri-
ges lantbruksuniversitet, 
SLU. Mätningarna har gjorts 
under 2015, 2016 och 2019 
med fem provtagningar per 
år från maj till oktober. I maj 
månad klarar åns vatten 
dricksvattenvärdet, men se-
dan blir det sämre, halterna 
av bekämpningsmedel blir 
för höga.

Detta tyder på att en del av 
det som sprutas ut på åkrarna 
hamnar på fel plats. Det kan 
bero på vindavdrift, utlak-
ning eller ytavrinning. Om 
inget görs åt detta riskerar en 
del växtskyddsmedel att för-
bjudas helt. På plats under 
dagen fanns experter som 
gav praktiska råd i ämnet där 
man tittade på olika problem 
och lösningar gruppvis.

Höstbehandlingar 
effektiva
Bland annat togs frågan om 
vilka skyddsavstånd som 
krävs vid spridning och hur 
man gör för att slippa tistel 
runt brunnarna. Hur man 
hanterar gräs- och örtogräsen 
på bästa sätt, samtidigt som 
riskerna begränsas talade 
leverantörsföretagen om, 

Hur ska utsläppen i 
Lillån minskas?

Med en enkel blås visade Christer Johansson hur mycket vinden påverkar 
vid en besprutning och hur lättflyktigt det hela är.

Här, i maskinhallen på Borgan, lyssnas till den information som hölls om de mätningar som gjorts i Lillån 
under 2015, 2016 och 2019. 

Cecilia Niklasson Wrande från 
Länsstyrelsen informerade om 
analysresultaten från mätning-
arna i Lillån.

Christer Johansson från Jordbruksverket hade med sig och visade olika 
besprutningsmunstycken och hur de verkar.

medan Christer Johansson 
från Jordbruksverket lyfte 
frågan om fler spruttimmar 
och mindre avdrift och sam-
tidigt visade på teknik och 
produktval som kan minska 
riskerna. 

Det finns olika hjälpmedel 
för lantbrukarna att ta till för 
att räkna ut skyddsavstånd, 
där temperatur och blåst spe-
lar en stor roll; appar, hjälp-
redor i uppslagsform samt 
vindmätare. 

– Vindkraftverken här om-
kring är också bra mätare för 
vindriktningen, konstaterade 
Bertil Hagsgård som också 
sammanfattningsvis menade 
att dagens ämne är ytterst 
viktigt att ta tag i, där mål-
sättningen måste vara nollto-
lerans.

Vitsen med höstbehand-
lingar lyftes. Ogräsen tar 
både kraft och näring och är 
dessutom små på hösten. Det 
pratades körhastighet vid 

besprutning och visades oli-
ka besprutningsmunstycken. 
Beroende på jordmån, vilken 
behandling som ska tas till 
och att se över dräneringarna 
fanns också med på agendan. 
Det tipsades även om studie-
cirklar i ämnet. 

Ing-Marie Norrman  

Började träna boxning
Efter ett par månaders box-
ningsträning var det dags för 
första matchen. Tage vann 
och det rullade på bra för 
honom. Han vann sin klass  i 
mellanvikt vid Nybörjar-
mästerskapen 1964. Hösten 
samma år deltog han i Junior-
SM och blev trea.

– Vid en gala en månad 
senare i Borås åkte jag på en 
jäkla knockout mot dansken 
Leif Nielsen, som sedan blev 
proffs. Jag tror domaren 
kunde ha räknat till 100. Jag 
låg inne för observation i 
flera dagar och beslutade mig 
för att sluta tävla. Jag tålde 
inga smällar längre.

Fast kärleken till box-
ningen fanns kvar. Tage 
fortsatte träna boxning och 
har varit tränare, ledare och 
coach ända fram till dags 
dato. Han är dessutom ordfö-
rande i IK Ymer Boxning.

2015 tilldelades han priset 
som Årets Eldsjäl av Svenska 
Spel för sitt outtröttliga en-
gagemang i klubben. Anders 
Limpar delade ut priset vid 
VM-kvalmatchen mellan 
Sverige och Moldavien på 
Friends Arena.

Började med friidrott
– Men jag tränar inte andra 
lika mycket längre på grund 
av min egen satsning på frii-
drott. Jag började med frii-
drott när jag var 70 år.

Han tittade på Veteran-VM 
i friidrott på TV, där en dis-
kuskastare gick in på planen 
med sin diskus liggande på 
en rullator.

– Då tändes ett ljus för mig. 
Jag kollade hur snabbt andra 
i min ålder sprang 100 meter 
på och jag såg att jag var lika 
bra som dem. 

Tage fick lära sig att starta 
från startblock, till sin hjälp 
fick han Carina Lindberg, 
klubbens huvudtränare i frii-
drott.

Några veckor senare ställ-
de han upp i Veteran-SM i 
Huddinge. Han vann båda 
försöken på 100 meter och 
200 meter. I finalen slutade 
Tage tvåa på 100 meter och 
segrade över 200 meter. Han 
ställde upp i sju (!) grenar och 
tog medalj i flera kastgrenar.

Vid Utomhus-SM i Udde-
valla 2015 vann Tage guld i 
100 meter, 200 meter och 400 
meter i klassen M70.

Svårt att svälja
Hösten 2015 fick Tage svårt 
att svälja maten. Han genom-
gick en gastroskopi och då 
upptäcktes en stor tumör i 
matstrupen.
– Jag fick beskedet strax 
innan jul. Prognosen var då-
lig, men jag googlade ingen-
ting om sjukdomen innan 
operationen. I januari sattes 
den första av tre cellgiftsbe-
handlingar in. Det gavs intra-
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Dalslands Sparbank Arena
Kval till division 4 Bohuslän/Dalsland

Söndag 20 oktober kl. 15.00

Åsebro IF – IK Svane

Dagens matchbollar är skänkta av:
Stefan Broberg, Sonebols Lantbruk, Dalslands Sparbank

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

KIF Judo fortsatt 
ledare av 
Bohus Dal Cup

JUDO 
Lördagen den 5 oktober 
avgjordes deltävling tre av 
Bohus Dal Cup och denna 
gång var det Kroppefjälls 
IF som stod för arrang-
emanget.
Kroppefjälls IF ställde upp 
med 17 tävlande och de höll 
vad de tidigare lovat, nämli-
gen att det ska bli svårt för 
någon av de övriga klubbarna 
i distriktet att segra i cupen 
och erövra pokalen, som KIF 
haft i sin ägo sedan cupvin-
sten 2018. 

Nu återstår endast deltäv-
ling fyra som avgörs i Udde-
valla den 7 december och 
först då vet vi om Kroppe-
fjälls IF Judo lyckas med 

bedriften att vinna cupen två 
år i rad. 

Dagen efter tävlingen hölls 
ett distriktläger och det var 
full fart hela dagen. Inlånade 
tränare var Evelina Gran-
holm från Uddevalla judo-
klubb och Linnea Johansson 
från Trollhättans judoklubb. 

–Vi är otroligt nöjda med 
både tävlingen och lägret. 
Allt har flutit på bra och det 
är ju som vanligt tack vare 
det fantastiska föräldraenga-
gemanget vi har i klubben. 
Visst, det har varit en helg 
full med judo men det är ju 
det vi gillar. Nu tränar vi på 
som vanligt och blickar 
framåt, säger tränaren Glenn 
Nordling.

KIF Judo

Johan Skogen silvermedaljör och Randa Kattan guldmedaljör tävlar båda 
för KIF i kategori U13.

SPORT

Tage överlevde tack vare sin otroliga fysik

Familjen samlad hemma på gården Hästhagen i Bolstad i slutet av 50-talet. Från vänster: Agda, pappa Josef, 
mamma Greta och Anna med sonen Raymond i famnen. Främst från vänster: Alice, Tage och Inga-Lena. 
Foto: Privat.

Årskurs 8 i Åsebro skola. Stående från vänster: Läraren Leif Andersson, okänd, Leif Andersson, okänd, okänd, Bernt Norén, Sune Palm, Bertil Frans-
son, Kjell ..., Bengt Callh, Karl-Erik Granath, okänd, Tage Isaksson, Stig Hägg, Sven-Olof Johansson, okänd, okänd. Sittande från vänster: okänd, 
okänd, Inga Ulldahl, okänd, okänd, Eva-Lisa Holst, Eivor Larsson, Sonja Fransson, Jenny ..., Lena Runesson. Foto: Privat.

Från vänster: Kalle Gullbrandsson, Erikstad, 13-årige Tage med nordsven-
ska stoet Dockan med föl och Åke Andersson, Svalhede gård i Grinstad. 
Tage bodde hos Åke vid den här tiden. Foto: Privat.

Tage var en mycket populär deltagare under många år under Starke 
man-tävlingarna på Kanalyran i Mellerud. Foto: Andreas Asp, arkivbild.

PORTRÄTTET

venöst i fem dygn varje gång. 
Det tog hårt på mig. Innan 
sista behandlingen fick jag 
32 strålbehandlingar också, 
berättar Tage.

Han tränade hela tiden 
under behandlingarna.  Det 
handlade om gymträning och 
lite sprintträning i Ryahallen.

– Jag sade inget till läkarna 
om träningen...

Operationsdatum sattes till 
17 maj 2016 på Sahlgrenska. 
Helgen innan var Tage med 
sin adept Albin Albinsson 
som boxade SM i Malmö.

Han fick stanna kvar på 
Sahlgrenska i två veckor, 
sedan låg han tre veckor på 
sjukhuset i Borås.

Riskfylld operation
– De skar upp mig hela vägen 
fram. De skar också upp mig 
i ryggen eftersom tumören 
togs ut bakifrån. Det var en 
mycket riskfylld operation, 
de trodde inte att det fanns 
något mellanskikt mellan 
tumören och aortan och då 
hade det varit kört. Tack och 
lov fanns det det. Dessutom 
var tumören död av strål-
ningen. De tillverkade en ny 
matstrupe av magsäcken och 
de tog bort mjälten. Jag tap-
pade 20 kilo på Borås sjuk-
hus, det blev komplikationer 
i såret flera gånger och jag 
orkade inte äta. 

Tage kom hem lagom till 
midsommar och reste direkt 
till torpet i Bolstad som han 
haft kvar i alla år och gärna 
besöker. Sommaren 2016 
blev han kallad till Sahlgren-
ska och blev friskförklarad.

– Tack vare min fysik kla-
rade jag av de tuffa behand-
lingarna. Men jag trodde 
själv hela tiden att det skulle 
gå bra.

Tage började träna inter-
valler snart efter operatio-
nen, men vaknade dagen ef-
ter med 40 graders feber och 
frossa.

– Jag hade inte återhämtat 
mig, så jag fick ta det lugnt 
ett tag. Sedan började jag 
träna själv för det mesta, men 

det sista året har jag tränat 
med Johanna Alvarssonoch 
Jenny Åkervall. Jag tränar 
mest sprint, 400 meter tränar 
jag inte eftersom det går bra 
över den sträckan ändå, kon-
staterar Tage.

Efter canceroperationen 
har han tre år i rad tagit SM-
guld, både inom- och utom-
hus i grenarna 100 meter, 200 
meter och 400 meter. Vid 
NM 2018 vann han guld över 
200 meter.

Tränar dagligen
– Jag gillar att träna och 
tävla. Det gäller att äta rätt 
för att orka tävla. Efter ope-
rationen kan jag bara äta små 
portioner varannan timme, 
förklarar Tage, som tränar i 
stort sett varje dag.

Mest sprintträning för ex-
plosivitetens skull samt 
mycket hopp och konditions-
övningar. Efter de fina resul-
taten vid EM nyligen, då 
Tage tog guld på 400 meter, 
silver på 200 meter och brons 
på 100 meter. Han slog även 
svenskt rekord i alla tre gre-
narna.

Kraftpaketet Tage har fort-
farande en del kilon att gå 
upp. Innan operationen väg-
de han 98 kilo som mest, idag 
ligger vikten på 79 kilo. Den 
ultimata vikten är cirka 85 
kilo, enligt Tage.

Hur ser framtiden ut?

– Nu är säsongen slut. Men 
jag satsar på Inomhus-SM 
2020, Inomhus-EM i Portu-
gal, NM i Finland och VM i 
Toronto. Jag tävlar i klassen 

M75 nu, det gäller att passa 
på när man är ung i klassen, 
säger Tage leende.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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 mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

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

Galon  99:-/m 

Linnelook MV 40:-/m 

längder 2-p 299:- Kappa 40:-/m 

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal gardinlängder!

 UTHYRES
Hus i Dals Rostock 
Fiber. Husdjur är tillåtet.  
Tel. 0047-922 808 03.

Sommarkampanj
John Deere 5075E

Månadskostnad från 3327:- 
Finansiering från 0,49%

75hk inkl. Trima X36 lastare, SMS/Euro, AC

429.000:- 
+ moms

Ord.pris 547.000:-

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

Ett ex. kvar 
till detta pris!

Slutspurt

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

 ÖNSKAS KÖPA
Tändkulemotorer 
5 till 10 hk, gamla bensin-
motorer 2 till 8 hk samt 
tändmagneter till 1 cyl. 
Tel. 072-556 42 12

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

FÖRENINGSNYTT

Kortedala IF 2 2 0 0 3-1 2 6
Åsarp-Trädet FK 2 1 1 0 4-1 3 4
Kinna IF 2 0 1 1 2-3 -1 1
Melleruds IF 2 0 0 2 0-4 -4 0

Kval till div 3Kval till div.4 Bohuslän/Dalsland
IFK Strömstad 1 1 0 0 4-0 4 3
IK Svane 0 0 0 0 0-0 0 0
Åsebro IF 1 0 0 1 0-4 -4 0

Utbynäs SK 2 2 0 0 33-8 25 6
Grundsunds IF 1 1 0 0 10-5 5 3
Myggenäs IBK 2 1 0 1 12-21 -9 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 N

FOTBOLL

INNEBANDY

Partille IF HK 3 3 0 0 67-56 6 11
Backa HK 2 2 1 1 0 42-38 3 4
Kungälvs HK 2 2 1 0 1 50-34 2 16
Mölndals HF 2 1 1 0 0 21-14 2 7
Melleruds HK 2 1 0 1 39-33 2 6
Café Lillan HF 2 1 0 1 26-32 2 -6
Stenungsunds HK 2 2 0 1 1 42-43 1 -1
Nödinge SK 1 0 0 1 11-12 0 -1
HF Orust 1 0 0 1 12-22 0 -10
Kv IK Sport C 2 0 0 2 28-54 0 -26

Dam 4 Västsv. Västra

HANDBOLL

Rätt rad: 1. X Åldrad och 
vissen. 2. 1 Andragradsek-
vation. 3. 2. Nitroglycerin. 
4. 2 1865. 5. 1 Gran. 6. X  
Fett. 7. 1 Jordbävning. 8. 2  
8 min. 9. 2 15 km. 10. X  
Minnesförlust. 11. 1 60 år. 
12. X Povel Ramel. Barn-
frågor: 1. 2 -0 grader. 2. 1  
Halloween. 3. 1. Hallo-
ween. 4. X Badminton. 5. 2  
Björn. 6. 2 Äppelskrutt. 7. 
1 Pannkaka. 8. X Älgen. 9. 
X Göteborg. 10. 1 Ferdi-
nand. 11. 2 24. 12. 1 Blåbär.  

Utslagsfråga: 172 st Säker-
hetsnålar i glaset. Vinnare: 
1. Sofia Ahlström 12 R 2. 
Nellie Wallhagen 11 R. 3. 
Malin Vernersson 11 R.  
Extravinnare av Hemköp 
Torgets presentkort: Göran 
Eriksson, Tobias och Sara 
Josefsson, EvaLena Moss-
berg. Barnvinnare: Hannes 
Hamrin, Karl Wårlen, Cal-
vin Åström och Madicken 
Nordgren.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 13/10

FOTBOLL 
I hemmapremiären i Råda-
hallen blev det uddamålsför-
lust när Nödinge IBK gästade 
i fredags kväll.

Lagen höll jämna steg 
matchen igenom, men gäs-
terna knep alla poäng i den 
tredje perioden. Det var dock  
en laginsats rakt igenom och 
ett stort steg framåt jämfört 
med förra helgens borta-
match.

Tung förlust för 
MIBK Giants

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –

Nödinge IBK
6-7

Division 6 norra
Målskyttar: 
Inte publicera ännu

Laget får nu ta nya tag till 
på lördag då man åker till 
västkusten och möter Grund-
sunds IF.

FOTBOLL 
Åsebro IF kvalar till division 
4 efter sin tredjeplats i divi-
sion 5 Dalsland. I helgen in-
ledde man mot IFK Ström-
stad på bortaplan, en match 
som ÅIF förlorade med 0-4.

Hemmalaget tog ledning-
en efter 20 minuter och utö-
kade efter en halvtimma till 
2-0. I den andra halvleken 
kom IFK Strömstad att utöka 
men detta sent, varav 0-4 
kom på straff i den 90:e 
matchminuten.

Det är ännu oklart vilket 
lag som kommer att få kvala 

SLUTRESULTAT
IFK Strömstad –

Åsebro IF
4-0 (2-0)

Kval till division 4
Målskyttar:
19’ 1-0 Joshua Öster
30’ 2-0 Adam Johansson
83’ 3-0 David Olsson
90’ 4-0 David Olsson (straff)

Förlust för ÅIF 
i kvalmatch

ner från division 4 Bohuslän/
Dal i denna trelagsgrupp. 
Som det ser ut blir det IK 
Svane eller Lysekils AIK.

FOTBOLL 
Melleruds IF misslyckades i 
kvalet till division 3, med en 
match kvar att spela. Efter 
förra helgens förlust mot 
Åsarp-Trädet FK följdes det 
upp av en 0-1 förlust hemma 
mot Kortedala IF i lördags.

Matchen i sig hade kunnat 
sluta minst oavgjort, men 
Mellerud lyckades inte för-
valta de chanser som gavs i 
en verbalt tuff match.

Göteborgslaget försvarade 
sig väl och hade vassa kon-
tringar, även om målet kom 
efter en fast situation. Det 

Mellerud ner 
i division 4

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –
Kortedala IF
0-1 (0-0)

Kval till division 3
Målskyttar:
70’ 0-1 Benjamin Binjamen

återstår en hemmamatch, 
mot Kinna IF, men inte heller 
de har en chans att ta steget 
upp i division 4. Melleruds 
IF kommer nästa säsong 
bland annat att ställas mot 
Håfreströms IF i division 4 
Bohuslän/Dal.

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40
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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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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
Lantbruksströ

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

 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 

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

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

Allt inom golv 

och mattor

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53

Lä
s 

m
e

r o
m

 v
å

ra
 

e
rb

ju
d

a
n

d
e

 p
å

 
w

w
w

.tr
e

p
o

.s
e

Di
n 

lo
ka

la
 la

rm
in

st
al

la
tö

r

07
0-

27
0 

40
 5

3

Lä
s m

e
r o

m
 vå

ra
 

e
rb

ju
d

a
n

d
e

 p
å

 
w

w
w

.tre
p

o
.se

Din lokala larm
installatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.42 - 19 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. 42 – 19 oktober

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Go‘kväll, 10.35 Plus
11.05 Det rätta virket
11.35 Svenska nyheter
12.05 Första dejten
12.35 Engelska Antikrundan
13.35 Fråga Lund
14.35 En stad - en historia
14.45 Matiné: Frost/Nixon
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Seriestart: Det svenska 
 popundret
22.00 Byggnaderna som 
 förändrade staden
22.30 Lärlabbet, Med andra ord
23.05 Skam Deutschland
23.25 Rapport, Hjärtats vägar
00.15 Det rätta virket
00.45 Första dejten
01.15 Rederiet, Sverige idag

08.30 Från Sápmi till Alaska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 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 Hjärta för djur
18.30 Seriestart: Gravjakt i 
 Egypten
19.15 Kuling 265 dagar om året
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 Gravjakt i Egypten
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Joanna Lumley längs
 Sidenvägen
17.45 Den australiska kusten
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 USA från svartvitt till färg
20.05 Permakultur, ihop med 
 naturen
21.00 Hur skapas en psykopat?
21.55 Min rödhårige bror
23.00 Episka Yellowstone
23.50 USA:s förgyllda tid

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Rederiet - syntolkat
21.10 Alla för en - syntolkat
22.10 Tjuv och polis
23.10 Hundra procent bonde
23.55 Plus
00.25 Strömsö
00.55 Skattjägarna
01.25 Lindas längtan
01.55 Från Sápmi till Alaska

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.30 Unga föräldrar
15.00 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
22.50 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 Världens häftigaste tårtor

05.00 Brooklyn nine nine
05.25 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 The fast and the furious: 
 Tokyo drift
23.05 How I met your mother
00.05 Våra värsta år
01.05 American dad
02.05 Bilbaronen i Las Vegas
02.30 Cops, 02.50 Brit cops
03.40 American dad 04.30 Cops
04.50 Brooklyn nine nine

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Vi är lyckliga
11.00 Doobidoo
12.00 Alla för en
13.00 Tjuv och polis
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Din hjärna
16.00 Det svenska popundret
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 Lyckomaten
21.00 Bräck
21.45 Väsen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Stacey Dooley: Ung och 
 hemlös
23.50 Plus
00.20 Kalles och Britas hälsoresa
00.50 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Minun squad
09.00 Forum
10.45-15.15 Forum:
 Moderaternas partistämma
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vloggarna
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Gravjakt i Egypten
19.15 Skatten under glaciären
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Prövningen
00.20 Gravjakt i Egypten
01.05 Skattjägarna
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Handelsman med 
 hjärtat på rätta stället
17.10 Antikduellen
17.40 Våra älskade bin
18.30 Till fots genom Arabien
19.20 Världens natur: Älgarnas 
 våta paradis
20.15 USA från svartvitt till färg
21.00 Episka Yellowstone
21.55 Dold kamera bland djuren 
 i snön
22.45 Min rödhårige bror

20.00 Hjärtats vägar
20.45 Rederiet - syntolkat
21.30 Sverige!
22.00 Luuk & Hallberg
22.45 Doobidoo
23.45 Hjärta för djur
00.15 Biten av kaffebacillen
00.20 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat
00.50 Sexans växel
01.45 Vloggarna

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 Bytt är bytt
21.00 Helt sjukt
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 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?

05.15 Bilbaronen i Las Vegas
05.39 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 The boss
23.05 How I met your mother
00.05 Våra värsta år
01.05 American dad
02.05 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops
03.25 Brit cops
04.15 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.45 Lyckomaten
11.45 Sverige!
12.15 Fråga Lund
13.15 Din hjärna
14.15 Opinion live
15.00 Luuk & Hallberg
15.45 Vem vet mest?
16.30 Engelska Antikrundan
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Luuk & Hallberg
00.05 Innan vi dör
01.05 Gryningspyromanen
01.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.00 Forum: Moderaternas 
 partistämma
12.00 Rapport
12.03 Forum: Moderaternas 
 partistämma
16.00 Rapport
16.05 Forum: Moderaternas 
 partistämma
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Det antika Roms 
 hemligheter
19.30 Hämnd och kärlek
20.00	 Carolina	Falkholt,	grafitta
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Do the right thing
23.40 Väster om friheten
00.25 Farliga beroenden
01.15 Hjärta för djur
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Hur skapas en 
 psykopat?
18.10 Antikduellen
18.40 Gammalt, nytt och bytt
19.10 Seriestart: Ryssland och 
 hästarna
20.00 Seriestart: Demenskören
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Englands bortglömda 
 drottning
22.45 Den australiska kusten
23.35 Dokument utifrån: 
 Brasiliens nya väg

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Hjärtats vägar
21.50 Rederiet - syntolkat
22.35 Det svenska popundret
23.35 Första dejten
00.05 Det rätta virket
00.35 Alla för en
01.35 Fråga veterinären
  - teckenspråkstolkat

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
21.30 Mumbo jumbo
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.15 TV4Vädret
22.25	 Idol	2019	–	resultatshow
22.50 Idol extra
23.10 Teenage mutant ninja 
 turtles 2
01.25 Hall pass
03.35 Fixer upper
04.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa

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 Amazing race
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 The happening
22.55 Alien återuppstår
01.05 Bilprovningen
02.05 American dad
03.00 Svenska fall
03.50 Brit cops, 04.40 Cops

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Din hjärna
07.45 Opinion live
08.30 Uppdrag granskning
09.30 Plus
10.00 Go'kväll
10.45 Kalles och Britas hälsoresa
11.15 Sverige!
11.45 Doobidoo
12.45 Det rätta virket
13.15 Tjuv och polis
14.15 Fråga Lund
15.15 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
15.20 Det svenska popundret
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 Lördagsbio: Ray
00.15 Rapport
00.20 Lördagsbio: 8 mile
02.10 Sändningsuppehåll
04.50 Vem vet mest?

08.55-17.15 Forum: 
 Moderaternas partistämma
13.00 Min sanning
16.00 Rapport
17.15 Sverige idag
17.35 Säsongsstart: Studio Sápmi
18.05 Smurfarna, ett världs-
 fenomen
19.00 Kulturstudion
19.05 Taking risks
19.25 Kulturstudion
19.30	 Jacob	Mühlrad	-	104	toner	
 av tid
20.15 Kulturstudion
20.20 Arnold Schönberg - ibland 
 undrar jag vem jag är
21.20 Kulturstudion
21.25 Sven-David Sandström: 
 I Bachs fotspår
22.25 Kulturstudion
22.30 Väster om friheten
23.15 Det antika Roms hemlig-
 heter
00.45 Kulturveckan
01.45 Sportnytt
02.00 Jakttid

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Antikduellen
15.50 Den australiska kusten
16.40 Englands bortglömda 
 drottning
17.40 Historiska hemligheter
18.25 Permakultur, ihop med 
 naturen
19.20 Hur skapas en psykopat?
20.10 Till fots genom Arabien
21.00 Jakten på kungskobran
21.55 Seriestart: Dagen D - det vi
  offrade
22.40 Demenskören
23.40 USA från svartvitt till färg

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Världens bästa veterinär
23.20 Skavlan
00.20 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
01.20 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
13.00	 Idol	2019	–	resultatshow
13.25 Idol extra
13.55 Mumbo jumbo
14.30 Ishockey: Leksand
 –Djurgården
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.10 MotherFatherSon
23.25 När lammen tystnar
01.50 Montana
03.55 Fixer upper

05.00 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.25 Brooklyn nine nine
05.50 Sändningsuppehåll
06.00 Frasier
06.50 First Impressions
07.35 Ink master: Redemption
08.00 My name is Earl
09.00 Emerald City
10.00 Nemas problemas
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00 Ink master
15.00 Man with a plan
16.00 Great news
17.00 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Sahara
23.30 Space Station 76
01.30 Two night stand
03.05 A single shot

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG 16 OKTOBER 2019

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Sexans växel
06.30 Strömsö
07.00 Alla för en
08.00 Sverige!
08.30 Engelska Antikrundan
09.30 Lyckomaten
10.30 Vem vet mest?
11.15 Första dejten
11.45 Hjärtats vägar
14.05 Bräck
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.00 Ridsport: Världscupen hoppning
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 Sexans växel
23.25 Rapport
23.30 Kalles och Britas hälsoresa
00.00 The Sinner
00.40 Det svenska popundret
01.40 Bräck
02.25 Sändningsuppehåll
04.45 Gryningspyromanen

08.00 Sverige idag på romani chib
08.20 Jakttid
08.50 Forum: Moderaternas partistämma
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Moderaternas partistämma
13.00 Mitt ögonblick
13.10 Örtskolan
13.15 Taking risks
13.35 Arnold Schönberg - ibland undrar 
 jag vem jag är
14.35 Sverige idag
14.55 Ridsport: Världscupen hoppning
16.00 Rapport
16.05 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.08 Jag jobbar
17.16	 Kortfilmsklubben	
18.00 Vloggarna
18.30 Seriestart: Bocksagan, vägen mot 
 undergången
19.00 Ishockey: NHL
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40 Smurfarna, ett världsfenomen
00.35 SOS - skolan och Sverige
01.05 Kampen om livet
01.35 Fråga veterinären

09.00 UR Samtiden
10.00 Forum: Moderaternas 
 partistämma
10.45 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Ryssland och hästarna
16.10 Demenskören
17.10 Till fots genom Arabien
18.00 Dox: Sista andetaget
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Episka Yellowstone
21.00 Permakultur, ihop med naturen
21.55 Naturens utbrott
22.45 Min rödhårige bror

20.00 Ishockey: NHL
22.00 Gryningspyromanen - syntolkat
22.30 Innan vi dör - syntolkat
23.30 Farliga beroenden
00.20 Min sanning - teckenspråkstolkat
01.20 Rederiet - syntolkat

05.05 First Impressions
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

05.00 Fresh off the boat
05.50 Sändningsuppehåll
06.00 Frasier
06.50 First Impressions
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
09.00 Making history
09.30 Marlon
10.00 Buffy the vampire slayer
13.00 Simpsons
14.00 Ink master
15.00 Brooklyn nine nine
16.00 Bilprovningen
17.00 Fantastic four
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
02.35 American dad
03.00 Guldfeber
03.50 Chevaleresk
04.15 Making history
04.40 Married

05.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
06.00 Fixer upper
06.55 Anders knackar på
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.20 Bonde söker fru
14.20 Bytt är bytt
15.20 Parlamentet
16.20 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 Solsidan
20.30 Hellenius hörna
21.30 Vilken jävla cirkus
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Vilken jävla cirkus
00.20 Fartblinda
01.15 Elementary
03.05 The night manager
04.00 Fixer upper

05.15 Landet runt
06.00 Sändningsuppehåll
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sverige!
11.40 Dom kallar oss artister
11.45 Doobidoo
12.45 Fråga Lund
13.45 Skavlan
14.45 Svenska nyheter
15.15 Matiné: Spöket på Bragehus
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 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 Det rätta virket
21.30 Första dejten
22.00 Kalles och Britas hälsoresa
22.30 Rapport
22.35	 Nattfilm:	Slagskott
00.35 Hjärtats vägar
01.25 Svenska nyheter
01.55 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08 Jag jobbar
08.16	 Kortfilmsklubben	
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
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	 Carolina	Falkholt,	grafitta
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 Motor: Rallymagasinet
22.50 Dox: Ovan Babylon
23.50 Agenda
00.35 Vloggarna
01.05 Minun squad
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och bytt
17.30 Demenskören
18.30 Hur skapas en psykopat?
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Venedig
21.55 Till fots genom Arabien
22.45 Dagen D - det vi offrade
23.30 Naturens utbrott

20.00 Din hjärna - syntolkat
21.00 Babel
22.00 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat
22.30 Agenda - teckenspråkstolkat
23.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.45 Innan vi dör - syntolkat
00.45 Strömsö
01.15 Rederiet - 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
22.50 TV4Vädret
23.00	 The	first
00.00 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 Strömsö
11.10 Din hjärna
12.10 Byggnaderna som förändrade 
 staden
12.40 Med andra ord
13.00 Tjuv och polis
14.00 Det svenska popundret
15.00 En stad - en historia
15.10 Matiné: Åke och hans värld
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund
21.00 I am Patrick Swayze
22.30 Plus, 23.00 Första kärleken
23.30 Rapport
23.35 Hjärtats vägar
00.20 Skam Deutschland
00.40 Lyckomaten
01.40 Gryningspyromanen
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00-16.16 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Mitt ögonblick
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Teresas hjärtefamilj
18.30 Jakten på Einsteins hjärna
19.25 Anslagstavlan
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Säsongsstart: Korrespondenterna
20.30 Seriestart: Gud så gott
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Från Sápmi till Alaska
22.45 SOS - skolan och Sverige
23.15 Kampen om livet
23.45	 Carolina	Falkholt,	grafitta
00.45 Jakten på Einsteins hjärna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Biten av kaffebacillen
17.05 Antikduellen
17.35 Ryssland och hästarna
18.25 Naturens utbrott
19.20 Dagen D - det vi offrade
20.05 Jakten på kungskobran
21.00 Dokument utifrån: Trump, 
 migranterna och gängen
21.55 Permakultur, ihop med naturen
22.50 Englands bortglömda drottning
23.50 USA från svartvitt till färg

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Bräck
21.45 Sexans växel
22.40 Jakttid
23.10 Din hjärna - syntolkat
00.10 Väster om friheten
00.55 Agenda - teckenspråkstolkat
01.40 Gryningspyromanen - 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
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 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 Husakuten

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
18.30 UEFA Champions League
23.30 How I met your mother
00.30 Våra värsta år
01.30 American dad
02.30 Bilbaronen i Las Vegas
03.00 Cops, 03.30 Brit cops
04.25 American dad

Söker flera 
fritidshus till 

köpklara  
spekulanter

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD!

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:-

Boka visning!

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Följ oss på

Barnkänga Damkänga 
i mocka

Massor med skor 
inför höst/Vinter

Finns mycket 
mer i butiken

Känga 
Dam och herr

249:-
/par 299:-

/par

429:-
/par

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

50% 
Rabatten gäller Vecka 42 & 43.

Just nu! Färgkampanj på Sadolin 
OBS. Gäller ej Snickerifärg V Super

PS. Vi gör plats för nytt sortiment på inomhusfärg! Från Sadolin till Nordsjö.

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Vill ha alternativ passage över E45

Förslag till passagen över E45, där övergången är belägen längre norrut på E45 med refug på mitten och 
trafikljus.

MELLERUD 
Melleruds kommun har 
skickat ett PM till Tra-
fikverket där man begär 
omprojektering och om-
arbetning av avtalet för 
passagen över E45 vid 
handelsområdet på Väs-
terråda. Istället för en 
gångbro önskar kommu-
nen en alternativ lösning 
längre norrut över E45.
Enligt detaljplanen som an-
togs 2013 för området Väs-
terråda ingick Melleruds 
kommun och Trafikverket ett 
avtal om medfinansiering 
och samverkan för åtgärder 
på E45 och länsväg 166. Det 
handlade om vänstersväng-
fält och planskild passage för 
oskyddade trafikanter, fram-
för allt skolbarn som skulle 
ta sig över till köpcentret 
under skoltid.

Vänstersvängfält utförs 
med Trafikverket som bygg-
herre. Men om utförandet av 
den planskilda passagen vill 
kommunen diskutera med 
Trafikverket. Detta på grund 
av att vissa förutsättningar 
ändrats:

Handelsområdet väster om 

E45 är mindre än vad som 
planerats.

Det blir handelsområde på 
båda sidor av E45 och det 
innebär att personer kommer 
att vilja passera längre norrut 
mot tidigare passage.

Kommunen har arbetat 
med skolgården vid Råda-
skolan, bland annat är skol-
gården inhägnad med staket 
för att leda ungdomarna till 
anvisade trottoarer och över-
gångar.

Trafikverket har dessutom 
börjar utreda hur E45 mellan 
Mellerud och Vänersborg 
ska byggas ut. Enligt direkti-
vet ska hela sträckningen 
bestå av en 2+1-väg. Kom-
munstyrelsen har fått infor-

mation av Trafikverket om en 
eventuell ny sträckning mel-
lan Kambol och Solberg 
väster om tätorten. 

Alternativt breddas E45 
genom Mellerud och då 
kommer den projekterade 
gång- och cykelbron att be-
höva rivas eller utgöra en 
flaskhals för den nya väglös-
ningen.

Trafiken på E45 har mins-
kat sedan utredning för de-
taljsplanearbetet.

Ett bra underlag
– Vi är mycket måna om 
trafiksäkerheten. Våra tjäns-
temän har tagit fram ett bra 
underlag där övergången 

med refug och trafikljus flyt-
tas norrut på E45. PM:et är 
ett underlag till dialog med 
Trafikverket, säger Morgan 
E Andersson (C), kommun-
styrelsens ordförande.

Han understryker att en del 
parametrar ändrats. En är den 
framtida sträckningen av 
E45.

– Vi är hyfsat nära att ta ett 
inriktningsbeslut om den 
aktuella sträckningen. Men 
vi varken kan eller vill över-
gripa i frågan. Det är många 
som ska tycka till. Oavsett så 
är det andra förutsättningar 
nu, tillägger Andersson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Upp tio procent för  
besöksnäringen i Dalsland

DALSLAND 
Turismen är i fortsatt 
tillväxt i Dalsland konsta-
terar Dalslands Turist AB 
(DTAB) i sin årliga avstäm-
ning med branschen. 
Sommaren 2018 var en re-
kordsäsong för den dalsländ-
ska besöksnäringen. Vädret 
tillsammans med såväl Dals-
lands kanals 150 års-jubi-
leum som Åmåls 375 års-
jubileum bidrog till en i 
dubbel bemärkelse het som-
mar. 

– Med den bakgrunden var 
förhoppningarna något åter-
hållsamma inför 2019. Men 
efter att DTAB frågat cirka 
35 verksamheter om utfallet 
per den sista augusti jämfört 
med föregående år kan vi 
konstatera en fortsatt rejäl 

ökning, säger Johan Abenius, 
vd Dalslands Tutist AB.

 Tillväxttalen varierar mel-
lan plus två procent till plus 
84 procent med ökningar 
inom alla områden som kul-
turinstitutioner, hotell, cam-
pingar, aktivitetsföretag, 
restauranger, besöksmål och 
så vidare. 

En sammanvägd bedöm-
ning är att Dalsland haft en 
turistisk tillväxt på cirka tio 
procent.  Ett ökat internatio-
nellt inslag rapporterar 
många företag, liksom att 
besökarna är väldigt nöjda 
med sitt besök. Vanligt är 
också att man förlänger sin 
vistelse. 

Besökarna bekräftar in-
tresset för Dalsland som en 
naturdestination med vand-
ring, paddling, cykling, fiske 

med mera som viktiga rese-
anledningar. 

– En återkommande fråga 
från besökarna som kommer 
utanför högsäsong är att allt-
för mycket är stängt, detta är 
en utmaning för oss i turist-
branschen. Det globala in-
tresset för glashusen och 
konceptet The 72 Hour Cabin 
har fortsatt mycket stor bety-
delse för marknadsföringen 
av Dalsland. Den helt avgö-
rande framgångsfaktorn är 
dock alla duktiga turistföre-
tagare med ett värdskap i 
absolut toppklass. Samman-
taget finns all anledning att 
se mycket positivt på framti-
den för besöksnäringen i 
Dalsland, säger Johan Abe-
nius.

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
prisbomb!

5:-
/st

Bärry Flera sorter. Max 5 köp/hushåll.  

Kenneth presenterar


