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ANDRÉSENDAGARNA 31/10-2/11 
- Den lokala stora mässan!

kurödsvägen 5, Uddevalla • 0522 - 999 50  

Priserna gäller måndag 21/10 – söndag 27/10 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

6995
/kg

BONUSKUND

Rotsaker
Sverige, gäller hel vitkål, morötter, 
gul lök, rödbetor, klass 1.

BONUSKUND

   2995
/st

5:-
/st

Halvbaguetter
Dafgård, flera sorter, 135 g, 
jfr-pris 37,04/kg.

Räkor
Inkommer fredag förmiddag

Ägg 24-pack
Garant, frigående inomhus, Stl. M, 
jfr-pris 1,25/st.

   5:-/kg

Krossade tomater
Garant Eko, ekologiska, flera sorter, gäller 
även passerade, hela, 390-400 g, jfr-pris 12,50-
12,82/kg. Max 5 köp/hushåll/vecka 4310:-

2 FÖR
Nygräddade i butik

k-bygg.se

KAMPANJ

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

Parkettgolv 3-stav

299:-
per m2

MÅNDAG - FREDAG 10-18 
LÖRDAG 10-16

Se sidan 8 – 9

Välkomna till 
Butikerna i Centrum

– Sidan 10 –

”Ungas hörsel  
i riskzonen”

– Sidan 12 –

Möte om heltid 
engagerade

Cellisten Jakob Koranyi och Aurora Chamber Orchestra spelade på Kulturbruket på Dal i torsdags kväll. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 10 –

Virtuoser på besök
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 24/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 18.000:-   -  56 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

Välkommen till Erikstad Bygdegård
Söndag 27 oktober

 15.00 Hur fungerar den nya hjärtstartaren?  
Vår leverantör informerar. Fri entré

16.00 Vi bjuder på fika med hembakt
16.30 Film ”Soffi i Botten” ca 1 timma 

Jan G Anderssons film där vi får följa Soffi och gården  
Bottens historia. Filmentré: 50 kr

Erikstads bygdegårdsförening  

 

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

Lördag 26/10 
kl 15.00

Endast föranmälan  via 
Swish 0730-51 44 24 

För mer info 0702-70 40 53 
eller på Facebook 

Hockeybiografens vänner

VSBrynäs�

Leksand

Hockeybiografens 
vänner

100:-

VI VÄLKOMNAR ALLA 
KNALLAR TILL VÅR

I Brålanda
Lördag 7 december

All information finns på
facebook.com/julibralanda

Eller kontakta: 
Karl-Evert Johansson 0521-303 67, 070-536 47 39 

Hardy Wikström 0521-300 01, 070-697 52 89 
Marita Westlund 070-779 06 00

Melleruds kommun söker 
julgranar för placering på torg

Kontakta Christina Kjellin

073-920 77 59

Julgranar mottages 
tacksamt

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

23 oktober – 30 oktober 2019
19:e söndagen efter Trefaldighet
”Trons kraft”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 27/10 09.30 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 23/10 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. 
  Medverkande:  Lätt och Lagom med 
  Bertil Franzon, Ingemar Johansson och 
  Jerry Svensson.
Tor 24/10 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, 
  Martin Edström.
Sön 27/10 09.30 Sammanlyst till Gudstjänst i Klöveskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Sön 27/10 11.00 Sammanlyst till Högmässa i Gunnarsnäs 
  Kyrka, Martin Edström
Tis 29/10 15.00 Melleruds kyrkliga sygrupp träffas i 
  Kyrkans Hus
Ons 30/10 12.00 Andakt med Lunch i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson. Anmälan till 
  Lunchen senast tisdag kl. 11.00. 
  EXP Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 23/10 14.00 Öppet Café i Kyrkstugan.
Sön 27/10 09.30 Sammanlyst till Gudstjänst i Klöveskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Sön 27/10 11.00 Sammanlyst till Högmässa i Gunnarsnäs 
  Kyrka, Martin Edström.
Ons 30/10  17.00 Vardagsgudstjänst i Skålleruds kyrka,  
  Martin Edström. Utdelning av barnens 
  bibel till församlingens 5-åringar.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 24/10 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 27/10 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka och 
  Välkomnande av kyrkvärd och  
  gudstjänstvärd, Martin Edström. 
  Sång: Gun-Britt Gustafsson, Kajsa-Stina  
  Henriksson och Pernilla Svan. Efter  
  mässan ”De äldres dag” i Stakelunds  
  församlingshem, lunch och kaffe. Anmälan  
  till exp 0530-36200 Senast 22/10.
Ons 30/10 12.15 Andakt på Karolinen.

Måndag 9 dec. kl 18
Se annons 4/12 för mer info
Alla är välkomna!

Missa inte grötfesten!

MELLERUD

Torsdag 31 okt • kl. 19.00
Josefine Cronholm Quartet
Hösten 2018 släppte  
Josefin Cronholm sitt  
lovordade fjärde  
solo-album. Nu är  
hon på turné och 
rekommendationen  
är att ställa undan alla 
kristallglas – eftersom 
Josefine Cronholm med sin röst sätter ny standard 
för total klarhet och rikedom. 
Föreställningens längd ca 2 tim, inkl paus.

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

Entré: 200 kr för vuxna; 140 kr barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. Fri entré för sponsorer.
Kulturbruket på Dals presentkort kan användas som  
betalning för detta evenemang.

Arrangör:  Kulturbruket på Dal och Knutpunkt Nefertiti

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

För våra sponsorer:  
• Mingelmat och dryck från kl. 18.00
• 19.00 Josefine Cronholm Quartet intar scenen
• Kaffe och kaka i pausen tillsammans med artisterna

En kväll
för både

allmänhet och 
sponsorer

MELLERUD  

HÖSTMÖTE 
onsdag 6 nov. kl. 17.00 i Templargården

Budget, verksamhetsplan,  
sedvanliga mötesförhandlingar
Seniorshopens modevisning  

Kaffe         Lotterier
Vid behov av skjuts ring Ingegerd Andersson 073-352 00 72

     Välkomna!                                Styrelsen

Rostocks
Manskör

100 år

Jonas Torrestad

Biljetter:
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Jubileums-konsert med

26 okt
� � ��� ���������

17.00
Entré: 200 kr

& pianist Johan Andersson

Birgitta Olsson  

ger oss boktips

 
Rotary
Mellerud

Måndag 28/10

Församlingskväll
i Brålanda församlingshem 

Onsdag 30/10 kl 18.00

Fredrik och Alva Glimstrand 
sjunger och spelar

Servering, lotterier, åror 
Paketauktion, Missionsinfo

Andakt: Anette J Carlson

Välkommen!

Brålanda Kyrkliga sykrets
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Ljung 30:-/st 4 st för 100:-

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Gravdekorationer från 79:- /st

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 25/10 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes fr. db. Vänersborg och ändrat boende i Mellerud. Antika möbler ss slagbord ek 
m. 6 stolar omk. 1890, damskrivbord sekelskiftet (Danmark), gungstol sv. mod. mån-
bord/en halva, stolar nyrokoko 4/2, skrivbord ek, övrigt 1900-tal sittgr. 5 del rotting, 
sängbord teak, pallar trä o rostfritt, pelarbord, golvlampa, byrå, speglar, kristallampor, 
väggur, mattor, frimärkssamling, bijouterier, husgeråd bl.a. köksmaskin, rostfritt, m.m., 
mkt. tomtar o julsaker, LP, CD, mat- kaffeserviser, tegods Rosenthal Maria, krukor, g:a 
köksvåg, bestick, figuriner B&G, blåvit kruka 0,4 dl Göteborg, klockställ, golvvas Ekeby, 
böcker om Dalsland, natur, trädgård, m.m. Kuriosa, glas som skålar, fotfat, karaffer, va-
ser, servisglas, tvättmaskin tm. Whirlpool m.m. Kontant. Nästa auktion från db. Brålanda 
och Billingsfors bl.a. Dalslandskonst.  

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

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

Julkänsla

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
4/12, 11/12, 3 dgr ................. 1.590:-
Berlins julmarknad
8/12, 5 dgr ............................ 4.880:-
Jul på Liseberg
14/12, Dagstur ......................... 560:-

Ingen avgift!     Start v 44

MELLERUD

ALLSÅNG/KÖRSÅNG måndagar kl 10.30-12.00  
med Ann-Kristin Frisk, IOGT

SENIORDANS måndagar kl 15.00-17.00 med 
Marianne Pettersson, Vera Andersson, IOGT                                    

YOGA PÅ STOL torsdagar kl 10.15-11.45  
med Camilla Maae Jensen, Biblioteket

Tel: 0531-611 81 • Mail: dalsland@sensus.se

PROVA PÅ AKTIVITETER  
FÖR SENIORER

Elegant. 
Enastående. 
Extraordinär

Hyundais första Fastback har kommit till Sverige
Du känner igen den på de eleganta linjerna. På en utsökt design, som imponerar. Och på de många smarta funktionerna, som är standard i i30 Fastback. 

Prova den hos din närmaste Hyundai-återförsäljare.

i30 Fastback 
från 189 900 kr 
i30 Fastback N-Line 
från 209 900 kr

Begränsat antal. Bilen på bilden är extrautrustad. 
WLTP: 6,1-6,6 l/100 km, CO2 138-151 g/kg. NEDC: 5,4-5,8 l/100 km, CO2 124-132 g/kg. 
Pris exkl. metalliclack. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel.

  
   
Mellerud

0530-444 40
www.roybil.se

Hjärtstartare och föredrag

Numera finns det en hjärtstartare på väggen vid entrén till Erikstads 
bygdegård.

Tack vare ett bidrag från 
Dalslands Sparbank har 
Erikstads bygdegårdsför-
eningfått möjlighet att 
skaffa en hjärtstartare 
som är placerad utomhus 
vid Erikstads bygdegård.
Charlotte Johansson från 
Dahl Medical kommer till 
Erikstads bygdegård söndag 
27 oktober för att informera 
och berätta om hjärtstarta-
ren. Bygdegården kommer 

förhoppningsvis att ha en 
utbildning senare i höst. 

Förr var det bara ambu-
lanspersonal som hade med 
sig hjärtstartare ut på olycks-
platsen, men eftersom trafi-
ken på våra vägar ökar kraf-
tigt, inte minst E45 som är 
livlig trafikerad (cirka 7 000 
bilar per dygn) är det viktigt 
att möjlig hjälp finns och att 
den som kommer till olycks-
platsen vet hur man skall 
agera. 

– Vi ser att så många som 
möjligt kan komma för en så 
viktig sak, säger Arne Öster-
gren, ordförande i bygde-
gårdsföreningen.  

När föredraget är slut bjuds 
det på kaffe med hembakat.

Efter pausen visas filmen 
”Soffi i Botten”. Filmen 
handlar om ”Soffi”, alias 
Sofia Eriksson, som bodde 
på gården Botten, Tromberg, 
Gestad socken. Vi får bland 
annat se hur gården brukades 
1908 och en rundvandring på 

gården 2001 med alla inven-
tarier kvar efter Soffi. 

Berättare i filmen är Sonja 
Petersson, Korpås. Soffi var 
syster till Sonjas morfar och 
blev filmad av Jan G Anders-
son, Troneberg, Brålanda. 
Medverkar gör även gran-
narna Åke Gustavsson, Axel 
Hermansson, Georg Skogs-
berg, Bertil Fröjd och Ann-
Britt Fröjd.

Gunnar Landegren

Countryrock och rockabilly

Populära The Country Side of Harmonica Sam spelar countryrock.

På lördag 23 oktober bjuds 
det på en helkväll med 
både countryrock och 
rockabilly på Gruzzolo.
Malmöbandet The Country 
Side of Harmonica Sam, ett 
av de hetaste banden i Eu-
ropa inom country/
rocksvängen, kommer till 
Mellerud.

 – Jag trodde aldrig vi 
skulle få hit dem, de är väl-

digt uppbokade. Bandet 
spelar countrymusik från 
början av 60-talet med inslag 
av rock’n roll. Jag tror att de 
kan dra lite mer långväga 
publik, säger Anders ”Tuten” 
Andersson som bokat ban-
den.

Mer fart blir det när front-
figuren i bandet Johnny & 
the Roccos – legendariske 
Bob Fish – äntrar scenen. 

Han har spelat med kända 
artister som Chuck Berry, 
Little Richard, Billy Lee 
Riley och Wanda Jackson. 
Nu kommer han till Mellerud 
under namnet ”Johnny Roc-
cos” och kör skön rockabilly 
och rock’n roll från scenen 
med ett kompband.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Maleficent 2: Ondskans 

Härskarinna 3D

Tisdag 29/10 kl. 19.00

Från 11 år  Pris 100 kr

1 tim 59 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrumsalongen
Mellerud

Tills Frank skiljer oss åt

Onsdag 23/10 kl. 16.00

Barntillåten  Pris 100 kr

1 tim 43 min

Terminator: Dark Fate

Söndag 27/10 kl. 19.00

Onsdag 30/10 kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

2 tim 10 min

Förfärliga snömannen

Söndag 27/10 kl 16.00

Från 7 år  Pris 80 kr.

1 tim 38 min

Familjen Addams (Sv. tal) 

(Digital 5.1)

Tisdag 29/10 kl. 16.00

Från 7 år  Pris 80 kr

1 tim 27 min

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Färska räkor (helt kilo) 179:-
Nykokt krabba och krabbklor (helt kilo) 149:-
Handskuren torskfilé (helt kilo) 179:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 44 Skolan
Måndag 28/10: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 29/10: Thaikycklinggryta, kokt potatis 
och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 30/10: Hedvigsoppa. (nötkött från 
Gröna Gårdar). 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 31/10: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 1/11: Ugnsstekt falukorv, kokt potatis 
och stuvad vitkål.
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 2/11: Schnitzel med bearnaisesås, 
klyftpotatis och morotsklyftor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 3/11: Gulaschgryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 44
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. 

Smygpremiär i både 
Åsensbruk och Mellerud

Skådespelarna Peter Jöback, Johannes Bah Kuhnke och Suzanne Reuter 
är några av skådespelarna som syns i filmen. Jöback kommer att medver-
ka under smygpremiärerna i Åsensbruk och Mellerud den 5 november.

Filmen ”Jag kommer hem 
igen till jul” spelades in Åre 
och Melleruds kommun 
under perioden mars-maj 
i år. Tisdag 5 november är 
det smygpremiär på bio-
graferna både i Åsensbruk 
och Mellerud.
– Det är helt fantastiskt att få 
till två galapremiärer på 
samma dag. Målet är att fylla 
salongerna. Peter Jöback, 
regissören Ella Lemhagen 
och producenten Sandra 
Harms kommer att medver-
ka, säger Gus Kaage, Film i 
Väst.

410 inbjudningar gick ut 
igår. Om det blir biljetter 
över kommer dessa att lottas 
ut till allmänheten.

– Vår ambition är att det 
blir en härlig kväll med pre-
miärmingel. Det finns ju 
många statister från närom-

rådet. Jag tror att ”Jag kom-
mer hem igen till jul” har alla 
möjligheter att bli en stor-
film, konstaterar Gus Kaage.

Först ut som premiärbio-
graf är Håfreströms bio i 
Åsensbruk. Där börjar fest-
ligheterna med mingel och 
möte med Jöback, Lemhagen 
och Harms. Sedan sker 
samma sak på Centrumsa-
longen i Mellerud.

– Det är jätteroligt! Det 
känns som om detta är 
mycket större än när Kopps 
hade premiär här 2003, säger 
Gunnar Landegren, Cen-
trumbiografen i Mellerud.

Lokala statister
Den kör som medverkar i 
filmen består delvis av lokala 
statister. Från Åsensbruk hit-
tar vi Sven Johansson och 
Lena Emanuelsson. Linda 
Klingberg och Lennart 

Jazz som hyllar livet och
människans sökande

Torsdagen den 31 oktober uppträder Josefine Cronholm med band i 
Mellerud.

För ett år sedan släppte 
jazzsångerskan Josefine 
Cronholm sitt fjärde solo-
album. Då hade det hun-
nit gå sju år sedan förra 
plattan, men publiken och 
lyssnarna fanns kvar. Al-
bumet, Ember, togs emot 
och lovordades!
På torsdag 31 oktober kom-
mer hon till Kulturbruket på 
Dal med sitt band.

Så här skrev en av recen-
senterna när albumet kom: 
”Jag brukar tänka att Josefine 
Cronholm är den bästa av de 
yngre svenska jazzsånger-
skorna, särskilt i facket jazz-
sångpoesi. Albumet Ember 
innehåller egna låtar, som 
hon komponerat och diktat 
till sin egen röst. Orden, me-
lodierna och rösten blir en 
treenighet. Existentiellt och 
meditativt, med tillägget 
glädje: de är glädjesånger 
över livet.”

Nu är Josefine Cronholm 
på turné och kommer till 

Firar 100 års sångarglädje
Rostocks Manskör fyller 
100 i år och på lördag den 
26 oktober är det dags för 
den stora jubileumskon-
serten tillsammans med 
Jonas Torrestad och pia-
nisten Johan Andersson. 
En stort och variationsrikt 
program ur körens breda 
repertoar kommer att ges.
Herrarna strömmar till inför 
tisdagens körrepetition. En 
höjdpunkt i veckan för dessa 
körsångare som enhälligt 
bedyrar hur roligt, uppig-
gande och hälsosamt sjung-
andet och gemenskapen är. 

– Det är medicinskt bevisat 
att det är nyttigt att sjunga, 
säger mångårige körmed-
lemmen Henrik Johansson, 
som kör från Vänersborg till 
körövningarna varje vecka.

Resor är höjdpunkter
Många resor har gjorts ge-
nom åren. Norge, Finland, 
Danmark och länderna i 

Rostock Manskör fyller hundra år och firar detta med en konsert på Kulturbruket på Dal på lördag. Här är 
herrarna samlade inför repetitionen i förra veckan.

Baltikum har besökts, lik-
som Rumänien, där man 
sjöng inför tusentals åhörare 
i mitten av sjuttiotalet. 

– 160 personer var med på 
resan till Rumänien och1980 
reste vi till USA och turne-
rade i svenskbygderna, be-
rättar Lennart Magnusson 
som också minns en norr-
landsturné då  kören sjöng 
under musikveckan i Junsele. 

– På förstasidan i Väster-
norrlands Allehanda följan-
de dag kunde man läsa 
”Manskör från Rostock 
sjöng svenskt”, skrattar han.

– Resorna vi gör är höjd-
punkter. Vi har väldigt roligt, 
instämmer sångarbröderna.

Man trivs i kören
Anders Fredriksson är den 
fjärde ledaren för manskören 
på hundra år. Kören startades 
den 23 oktober 1916 på ini-
tiativ av byggmästaren An-
ders Eriksson som också di-
rigerade. Han efterträddes av 

Svensson är sångare i Bol-
stad kyrkokör. Dessutom 
hittar vi Kirsti Aasum, Dals 
Långed, i kören.

Handlingen: Världsstjär-
nan Simon kommer hem till 
Sverige för att fira jul. I det 
lilla samhället han växte upp 
arrangerar hans bror Anders 
den årliga julkonserten och 
Simon har övertalats att vara 
med. Anders, som alltid levt 
i skuggan av sin bror, är inte 
helt nöjd med detta. Simon 
däremot tar lätt på det hela, 
tills gamla minnen väcks till 
liv och han konfronteras med 
begravda familjehemlighe-
ter.

– Jag har burit idén till den 
här filmen med mig väldigt 
länge, den är inspirerad av 
min egen historia men ut-
vecklad vidare till en spel-
film. Filmen ska både under-
hålla publiken med humor 
och musik men också ta upp 
temat att våga stå för vem 
man är, omfamna sin historia 
och bära den som en krona 
på huvudet, säger Peter Jö-
back i ett pressmeddelande.

Manuset är skrivet av Da-
niel Karlsson och producen-
ter är Sandra Harms och 
Rachel Bodros Wolgers.

– Den här filmen handlar 
om det som händer i de flesta 
familjer över julen – man 
både älskar och hatar varann 
mer än någonsin och an-
strängningarna att ha trevligt 
blir ofta hindret för att det 
lyckas. I detta fall finns det 
dessutom väl begravda fa-
miljehemligheter som sakta 
smyger sig upp till ytan, sä-
ger Sandra Harms.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud med sin musika-
liska hyllning till livet och till 
människans sökande efter 
mening. I samband med kon-
serten passar Kulturbruket 
på Dal på att arrangera sin 
sponsorkväll:

– Varje höstsäsong gör vi 
något extra i samband med 
ett av våra program, som tack 
till alla sponsorer för ömse-
sidigt samarbete, säger kul-

tursamordnare Katarina 
Kjörling.

I Josefine Cronholm Group 
återfinns vid Josefines sida 
Joakim Milder, saxofon, 
Makiko Hirabayashi, piano, 
Thommy Andersson, bas 
och Lisbeth Diers trummor/
percussions.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal och Knutpunkt 
Nefertiti.

sin bror Erik som ledde kören 
fram till 1968 då Lennart 
Magnusson tog över. Han var 
körens ledare i 42 år, till för 
tio år sedan, då Anders Fre-
driksson fick den äran.

Till antalet har kören under 
många år legat runt 30-35 
sångare. Många har varit 
med länge, många har också 
kommit till på senare år. Här 
är det lätt att trivas länge och 
kören välkomnar varmt nya 
sångare in i gemenskapen.

Anders Fredriksson berät-
tar att jubileumsprogmmet 
blir en blandad kompott ur 
körens stora och breda reper-
toar. Bertil Sandberg ska 
agera konferencier och kom-
mer att göra några nedslag i 
de hundra år som varit. Det 
finns helt klart mycket roligt 
att berätta och mycket vack-
ert att sjunga för publiken på 
Kulturbruket på lördag.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Gravlykta 
24 cm hög. För 50-timmars 
oljeljus. Ord. pris 6990

4990

Oljeljus, 20-pack
Ord. pris 990/st

99:-/låda

   

Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Solrosfrön
20 kg. Strimmigt. 
Ord. pris 199:-

179:-

Gravsmyckning Välj bland flera olika modeller

5990
Från

Allt för gravsmyckningen

www.nyaskor.se

Välkommen till 
EN BRA SKOAFFÄR 
I VÄNERSBORG

Vi har märken som 
Rieker, ECCO, Pomarfin, 
Pax, Duffy, Birkenstock,  
Ara, Charlotte m.fl

Sundsgatan 9, Vänersborg • 0521 - 170 30

EKENS ENTRÉ
KONTINENTALSÄNG

12 315:-
Kontinentalsäng 180x200 inkl. bäddmadrass Fastex.
Ord. pris 16 420:-

80ÅR

AV
SVENSK KVA

LIT

ET

EKENS ENTRÉ
KONTINENTALSÄNG

12 315:-
Kontinentalsäng 180x200 inkl. bäddmadrass Fastex.
Ord. pris 16 420:-

Avsändare Butik

80ÅR

AV
SVENSK KVA

LIT

ET

Avsändare Butik
Välkomna till oss!

Öppet: Vardagar kl. 9-18
Lördag kl. 9-13

Sara

B 188, D 80, H 78 cm. Finns 
även som 2-sits och fåtölj.

Pris

8.615:-

Diana
 

D 82, H 105 cm. Finns  
även som 2-sits, fåtölj  

Pris i tyg från

7.795:-

Venice

B 212, D 90, H 103 cm. 
Finns även som 2-sits, 

Pris

10.995:-

Fredag 1 november stänger vi kl. 12.00

Storgatan 20, Mellerud
Tel 0530-125 40

www.mellerudsnyheter.se
MNYHETER

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Terminator: Dark Fate
Linda Hamilton och Arnold 
Schwarzenegger återvänder 
i sina ikoniska roller i Termi-
nator: Dark Fate. Filmen är 
regisserad av Tim Miller 
(”Deadpool”) och produce-
rad av James Cameron och 
David Ellison. 

I övriga roller ser vi bland 
andra Mackenzie Davis, Na-
talia Reyes, Gabriel Luna 
och Diego Boneta. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 27 och 
onsdag 30 oktober.

Aktuellt på bio

Aktiviteter för minskad ensamhet

Vera Andersson och Marianne Pettersson kommer att hålla i seniordan-
sen som drar igång på måndag i Mellerud.

DALSLAND 
Studieförbundet Sensus har sökt och fått medel från 
Socialstyrelsen för att anordna kostnadsfria aktiviteter 
för äldre, syftet är att minska ensamheten i den ålders-
gruppen.

allsång- och körsångkurs i 
IOGT-lokalen i Mellerud.

– Gillar du musik, så kom 
och häng med. Sång skapar 
glädje och gemenskap, upp-
manar Irene Malmberg.

På torsdagsförmiddagar 
håller Camilla Maae Jensen 
i medicinsk yoga på bibliote-
ket. Detta är inte fysiskt an-
strängande, utan deltagarna 
sitter på stolar och får utföra 
andnings- och avslappnings-
övningar vilket är bra för 
både kropp och själ.

– Kurserna vänder sig till 
alla som är 60+, men andra 
daglediga är förstås också 
välkomna, säger Irene 
Malmberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

– Det anordnas aktiviteter i 
hela Dalsland, så även i Mel-
lerud, förklarar Irene Malm-
berg verksamhetsutvecklare 
på Sensus.

I Mellerud blir det tre olika 
aktiviteter; seniordans, all-
sång och körsång samt 
medicinsk yoga.

Seniordansen leds av Ma-
rianne Pettersson och Vera 
Andersson med start på mån-
dag eftermiddag i IOGT-
NTO-lokalen. Kan du gå – 
kan du dansa menar de. 
Danserna anpassas efter 
förkunskap och fysiska för-
utsättningar.

Alla ska ha roligt
– Vi har även danskurser i 
Bäckefors, Åmål och Färge-
landa. Vi lägger upp kursen 
så att alla ska få roligt. Den 
som är en van dansare ska ha 
kul, det ska även nybörjare 
ha, säger Marianne, som haft 
danskurser i cirka 20 års tid.

Vera har också lång erfa-
renhet av att lära ut dans, hon 
har hjälp Marianne på många 
kurser.

Det kommer att erbjudas 
allt från foxtrot och bugg till 
enklare gammeldanser.

– IOGT-lokalen är en jät-
tebra lokal att dansa i, vi är 
så glada att vi fick tillgång till 
den, understryker Marianne.

Allsång och körsång
På måndagsförmiddagar hål-
ler Ann-Christine Frisk i 
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till Er alla,
släktingar, vänner

och grannar som på
olika sätt hedrat minnet
av min älskade Make

och vår Pappa

Maths Larsson

för alla kramar, närvaro
vid begravningen, blommor

till hemmet och kyrkan
samt alla gåvor till olika
minnesfonder framför vi
vårt allra varmaste tack.

BENGTA

Lisbeth, Göran

Carl-Johan, Niklas

med familjer

SORGTACK

JORDFÄSTNING

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Veckans 
ros...

...miljoner av de vackraste ro-
sor till Rikard Doverhäll och 
fritids i Frändefors, som så 
fint tog hand om vår Karajo. 
Många tacksamma kramar till 
er.

Gunilla och Tomas Bäck

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Ker-
stin Frej. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”A whiter 
shade of pale” av K. Reid varef-
ter han sjöng ”För kärlekens 
skull” av K. Gärdestad/T. Gär-
destad. Akten förrättades av 
Martin Edström och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 289, 
798 samt 190. Solisten sjöng 
”Håll mitt hjärta” av P. Hall-
ström och som avslutningsmu-
sik spelades ”Tears in heaven” 
av E. Clapton. Vid urnan togs 
avskedet av familj, släkt och 
många vänner. Till minnet av 
Kerstin var koret vackert deko-
rerat med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på Holms 
kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass ung. 
Sönd 11 Gudstj. och för-
samlingsmöte. Månd 17 U-
landsgruppen. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs och Fa-
gerlidshemmet. 19 Böne-
samling. 
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 
15.30 Församlingsmöte. 16 
Församlinsutveckling med 
Sophia Sjödin, kvällsfika. 
18 Gudstj. m Sophia Sjödin. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: Fred 15 Andakt på 
Sjukhemmet. Anita & Tho-
mas Granath. 18.30 Fredax. 
Sönd 11 Familjegudstj. 
Insamling till Sörgården. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön. 
18.30 Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, 
Mötesplats. Sönd 11 Brålan-
da, Gudstj. om Apostlagär-
ningarna. Sigward K., med-
lemshälsning, kyrkkaffe. 
Sönd 18 Frändefors, Gudstj. 
Sigward. K. Servering.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson. 

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

Sture Hagsgård (1931 –  
2019)
Styrelseledamoten i Bolstads 
Prästgårds Vänner Sture 
Hagsgård, Norra Hagen, 
Bolstads socken har avlidit. 
Han var verksam i styrelsen 
från föreningens bildande i 
april år 2000 fram till sin död. 
Sture Hagsgård var kassör de 
första två åren och därefter 
ledare för skötseln av träd-
gården samt husansvarig 
under många år. De sista åren 
var han suppleant.

Sture Hagsgård var myck-
et intresserad av bevarandet 
av gamla hus och han var 
duktig när det gällde  snick-
eri. Till Bolstads Prästgårds 
Vänner skänkte han den 
ordförandeklubba som vi 
använder vid mötena i präst-
gården. Denna ordförande-

klubba hade han svarvat 
själv. Han byggde också 
modeller av hus och en mo-
dell av Bolstads kyrka står 
för visning i Bolstads Präst-
gård. 

Bolstads Hembygdsfören-
ings stuga Fôttestôva ligger 
på hans gårds marker och 
Sture Hagsgård ömmade för 
stugans underhåll och fram-
tid och tog aldrig någon hyra 
för tomten. Det känns bra att 
han fick uppleva den restau-
rering som hembygdsfören-
ingen gjorde häromåret. 
Sture tyckte om när det var 
välskött.

Hela sitt liv var han verk-
sam som lantbrukare och tog 
tillsammans med hustrun 
Inez över föräldragården i 
Norra Hagen. Det vackra 
mjölkbordet i sten, för övrigt 

TILL MINNE
Bolstads finaste mjölkbord, 
behöll han som blomster-
bord. Varje gång jag cyklar 
förbi Stures mjölkbord kom-
mer jag att ha ett ljust minne 
av Sture Hagsgård och den 
insats som han gjorde för 
hembygdsrörelsen i Bolstad. 

Hans hustru Inez Hagsgård 
dog i början av detta år och 
hon bidrog under många år 
med hembakta småkakor till 
kaffeserveringen på Bolstad 
Prästgård.  Hon var mycket 
skicklig att baka gott bröd 

och Inez kakor var berömda 
i hela socknen. 

Inom styrelsen för Bol-
stads Prästgårds Vänner är 
saknaden efter Inez och 
Sture Hagsgård  stor och våra 
tankar går till barnen Göran, 
Anita och Bertil med famil-
jer.

Gudrun Rydberg,  
ordförande för 

Bolstads Prästgårds Vänner 

T ttäs akilo åp mos alla re lli  
h  eräk råv tennim tarde
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Karl-
Erik Lundquist. Som inled-
ning på akten spelade kyrkomu-
siker Anders Fredriksson ”Time 
to say goodbye” av F. Sartori 
varefter han sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” av D. Bergagård. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och man sjöng till-
sammans psalmerna 249, 304 
samt 730. Solisten sjöng ”I den 
stora sorgens famn” av bröderna 
Gärdestad och som avslutnings-
musik ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Vid kistan togs avske-
det av makan Karin, barnen med 
familjer, släkt och många vän-
ner. Till minnet av Karl-Erik var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård. 

Vårt varma tack
till Er alla som hedrade 

minnet av vår käre

Karl-Erik  
Lundqvist

vid hans bortgång och 
begravning.  

Tack för Ert deltagande 
genom besök, telefon-
samtal, brev, blommor 
och kondoleanser till 

minnesfonder.
KARIN 

 Patrik med familj 
Fredrik och Emma

Kyrkkaffe. Ssk inställd. 
Kyrkbil 308 70. Månd 11 
Måndagsprogram i fsh. 
Börje Ericsson berättar om 
ideellt arbete i de svenska 
fjällen. 12 Middagsbön i 
fsh. 12.15-13.30 Lunch. 17-
19 Kulturcafé i fsh. Onsd 
(30/10) 18 Församlingsaf-
ton, se annons.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh. med 
Mikael Johansson. Sönd 17 
Bibelläsning i fsh. Sönd 18 
Meditationsgudstj. Anette J. 
Carlson. Kyrkbil 308 70. 
Gestad: Torsd 10-11.30 
Våffelcafé m andakt i fsh. 
Månd 19-21 Samtalskväll m 
tema: ”Att få ihop livspuss-
let”. Soppa, inledning, sam-
tal och andakt.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 18 Enk-
lare förtäring . ”I Franciskus 
fotspår”. Broder Stefan från 
Franciskanermunkarna be-
rättar om den helige Fran-
ciskus av Assissi. Avslut-
ning med en kort gudstjänst. 
Sönd 11 Gudstj, Rebeqah 
Villandt. Tisd 14.30 Gudstj. 
på Ringhem, Rebeqah Vil-
landt.

Jard Samuelsson
gladde i Frändefors

Jard Samuelsson gästade Frändefors kyrka tillsammans med en pianist.

FRÄNDEFORS 
Hans förhoppning att be-
sökarna skulle gå hem lite 
gladare än när de kom till 
Frändefors kyrka i tors-
dags kväll, slog in. Jard 
Samuelsson sjöng härliga 
andliga sånger, skämtade 
och visade på vikten av att 
äga en kristen tro.
Än en gång gästade Jard 
Samuelsson Frändefors på 

turné i Mellansverige. Denna 
gång tillsammans med pia-
nisten Lasse Franklin. 

Den månghövdade publi-
ken i alla åldrar var på aler-
ten, sjöng med och räckte 
upp handen när de kände 
igen sig i någon av Jards er-
farenheter från barndomen.

– Ibland måste man möta 
nöd för att lära sig be och tron 
betyder mycket även i sorgen 
och det är viktigt vad vi ma-

tar vår själ med, sade Samu-
elsson bland annat.

Några sånger som Jard och 
Lasse framförde var ”Han är 
min sång och min glädje”,” 
Var jag går i skogar berg och 
dalar”, ”Nu ser jag himlen” 
och ”Fyrbåken”.

Tacksam
Församlingens diakonassis-
tent Rebeqah Villandt ledde 
gudstjänsten och andakten 
handlade om att vi nu är i 
tacksägelsetiden på kyrko-
året. 

– Jag är tacksam för orden 
i Jeremia där Gud säger: 
”med evig kärlek har jag 
älskat dig, därför låter jag 
min nåd förbli över dig”, 
sade Villandt.

En av de yngsta besökarna, 
nioåriga Olivia Gross, Sun-
dals Ryr, var jätteglad för 
kvällen:

– Jag gillar Jards musik 
och har även  varit och lyss-
nat till honom på Öland.

 Marianne Karlsson



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 23 OKTOBER 2019

Vi behöver din bokning 
senast torsdag 31/10

Gör som Christina – se till att visa er!

Syns ni inte 
finns ni inte
Onsdag 6 november kommer  

Jord & Skog

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se  | Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se

MNYHETER
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Diplom för nykterhet

Stående Tore Berg (medlem i 70 år), Ragnar Hallsten (25), Ane Andersson, diplomutdelare, Anders Fredriks-
son  (70) och Mats Andersson (25). Sittande Aisa Björnetun, Anna-Lisa Fröjd båda medlemmar i 75 år. Gerd 
Andersson (25) och Maj-Britt Johansson (70). Diplommottagare som ej hade möjlighet att närvara: Mats 
Petersson (70), Mats Björnetun (50) samt Bengt Karlsson (25).

BRÅLANDA 
I onsdags delades det ut 
diplom inom nykterhets-
rörelsen. Logen Kamra-
tringen 2716 av IOGT-NTO 
samlades på Prästkragen i 
Brålanda.
30-talet medlemmar deltog i 
det trevliga samkvämet.

Ordförande Sonja Berg 
hälsade välkommen och när 
kaffe med hembakat avnju-
tits höll Ane Andersson, 
Frändefors, diplom- och 
medaljutdelning.

Texten på diplomet löd: 
”Som medlem i IOGT-NTO 
rörelsen har du aktivt tagit 
ställning för demokrati, soli-
daritet och drogfrihet. Ditt 
ställningstagande har bety-

delse inte bara för dig själv 
och din närmaste omgivning 
utan också för miljontals 
människor runt om i hela 
världen. Din insats som med-
lem fram till idag och i fram-
tiden kan i stort och smått 
förbättra samhället”. 

Mycket roligt
– Jag gick med 1944 och har 
haft mycket roligt fastän man 
är nykterist, säger Anna-Lisa 
Fröjd, Brålanda, tidigare 
styrelseledamot.

Aisa Björnetun var med 
och bildade Logen Kedjan i 
Grinstad 1944 och kom till 
Gestad 1947.

Mycket ideellt arbete har 
det blivit genom åren.

– Väldigt trivsamt har det 
varit och synligt i samhället 
att nykterhet fungerar. Det 
måste vi lära barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn. Det hop-
pas vi på så att vi får ett tryg-
gare samhälle, säger Aisa.

Evert Nilsson, Frändefors, 
är medlem sedan sex år och 
revisor i föreningen och trivs 
bra.

Anders Fredriksson, Brå-
landa, har varit med sedan 
1949 och berättar att NTOs 
Kamratringen 2716 bildades 
1934. IOGT är 140 år. De två 
nykterhetsorganisationerna 
gick samman 1970 till IOGT-
NTO.

 Marianne Karlsson

FUNDERAR NI PÅ ATT SÄLJA, MEN HAR INTE RIKTIGT BESTÄMT ER? Då föreslår vi att ni bokar vår tjänst På gång. 
Då gör vi klart allt praktiskt inför en eventuell försäljning av din bostad, så du snabbt kan komma 
ut på marknaden när det väl blir dags. Vi tar hand om fotograferingen och gör klart annonser samt 
prospekt. Om du vill kan vi dessutom lägga ut bostaden som som På gång på vår hemsida för att 
kolla av intresset på marknaden.

Chanserna är stora att vi redan känner några som är intresserade av din bostad, så varför inte  
prata med oss.

Vi finns alltid nära till hands.

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD
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Shopping & mat i Mel leruds centrum

MBW

Många fina erbjudande hos oss

Nu har butikerna i cent rum nya öppettider på lördagar: 10-16

Butiker    •    Caféer    •    Restauranger    •    Livsmedel    •    Apotek    •    System bolag    •    Optiker    •   Bank    •    Fri parkering

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

25% på 
alla ragg-

socksgarner

Storgatan 17 
Mellerud 

Tel. 0530-135 20

24/10 RAGGSOCKANSDAG

Öppettider: Mån 10-18,  
Tis stängt, ons-fre 10-18, lör 10-13

20% PÅ

Gäller torsdag 24/10-lördag 26/10, på ordinarie priser, ej presentkort

& SÄLLSKAPSSPEL

KLUBBDAGAR! KLUBBDAGAR!
KLUBBDAGAR!

KLUBBDA-

KLUBBDAGAR! KLUBBDAGAR!

HALVA 
PRISET!

HAGLÖFS 
RIDGE MID GT

1299:
(1999:- )

SPARA 
700:

NORTH BEND 
FLEECE MIND

99:
(199:- )

OBS! Erbjudanden gäller 
endast 23-27 oktober och 
långt lagret räcker.

Dagens lunch

Á la carte • Pizzor  
Kebab • Sallader

Helgerbjudande 

Även avhämtning

80:-

0530-103 08

140:-

Välkommen 
till Hjärtat.
Vi har fantastisk personal som du kan fråga om allt, stort som 
smått. Hos oss kan du hämta dina receptbelagda läkemedel. 
Du hittar också det mesta inom hälsa, hygien och omvårdnad.

Apotek Hjärtat, Norra Kungsgatan 1 i Mellerud.

Vardagar 9–18
Lördagar 10–13

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

har vi fina 
erbjudanden 
i butiken som 
du inte får 
missa

MODE

FOR YOU

Storgatan 6, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

24-26 oktober

20% 
på alla byxor/jeans
och ytterplagg

Gäller torsd 24/10 - lörd 26/10

Oxfiléburgare med 
grillad haloumi

Langos med räkor

25/10 - 27/10 ingår dricka till alla rätter på vår pizza meny

149:- 69:-

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

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

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Julbord  
2019

Shoppingfika

Kaffe & 
wienerbröd/kanelbulle

29:-

Gäller 23/10 - 27/10
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En kammarorkester och 
cellovirtuos i sitt esse

MELLERUD 
I torsdags kväll gästades 
Kulturbruket på Dal av Au-
rora Chamber Orchestra 
och cellisten Jakob Kora-
nyi.
Ett nytt, unikt samarbete 
kring kammarmusiken i hela 
Västra Götaland innebär att 
Aurora Chamber Orchestra 
är ”Artists in residence” i 
Trollhättan och Vänersborg.

Orkestern har som mål att 
sprida  kammarmusiken på 
fler platser än till storstäder-
na. Man vill bygga upp en 
större publik, bredda intresse 
och engagemang samt inspi-
rera andra och sig själva. 
Detta kan resultera i work-
shops med musikskolor, 

masterclasses med gymna-
sieungdomar och andra typer 
av samarbeten på orten.

Det var flera år sedan Au-
rora Chamber Orchestra be-
sökte Mellerud och Kultur-
bruket På Dal senast. Nu var 
det äntligen dags.

Virtuost spel
Kvällens konsert inleddes 
med Benjamin Brittens 
Simple Symphony OP 4,                                     
andra satsen; ”Playful Piz-
zicato”, imponerade stort 
med skickligt och nyanserat 
pizzicato. En maffig fjärde 
sats; ”Frolicsome Finale”, 
avslutade denna symfoni.

Därefter var det dags för 
kvällens Cellokonsert nr 1 i 

C-dur av Joseph Haydn.                                                                
Här gjorde den unge, mycket 
begåvade Jakob Koranyi 
entré som cellosolist.

Även en melodi som på 
något sätt blivit till en sym-
bol för hemlandet framför-
des av Jakob Koranyi. Vi 
skulle säkert känna igen den, 
och visst: det var ju ”Ack 
Värmeland du sköna”!

Efter pausen framförde 
orkestern Antonin Dvoraks  
Serenad för stråkorkester i 
E-Dur OP 22” Kvällens cel-
lovirtuos överraskade mot 
slutet av kvällen, med ett sju 
satsers stycke av Kaija Saa-
riaho. ”Sept papillons” (sju 
fjärilar). Detta mycket speci-
ella verk, långt ifrån Haydn 

och Dvorak, framfördes med 
målande och skickligt spel.

Språk utan ord
Orkesterkonstellationen gav 
oss denna kväll prov på hur 
man kan använda sitt kropps-
språk för att kommunicera 
inom gruppen, och att visa 
sin glädje och entusiasm på 
ett befriande och publikfri-
ande sätt.  

Inflikas bör att denna or-
kester även stod upp och 
spelade i vissa partier, en 
underhållning för både syn 
och hörsel. 

En mycket nöjd publik 
gick ut i mörkret, men upp-
lysta i sinnet.

Ingela Hammarström

Aurora Chamber Orchestra gästade Kulturbruket på Dal i torsdags kväll. Foto: Susanne Emanuelsson.Väsentligt att 
vårda sin hörsel

MELLERUD 
Förra onsdagen arrang-
erade HRF Mellerud en 
hörselkväll med föreläs-
ning på Kulturbruket på 
Dal. Föreläsare var lektorn 
och audionomen Kim Kä-
häri, docent på enheten 
för audiologi på Sahlgren-
ska akademin, Göteborgs 
Universitet.
Kim Kähäri jobbar sedan 
många år med utveckling av 
hörselvården. Hon startade 
sin föreläsning med en ge-
nomgång av örats sinnrika 
konstruktion, alla vecken 
utan vilka vi skulle ha jätte-
stora öron (tänk en katt), 
trumhinnan stor som en tio-
öring och tunn som ett ris-
papper, örontrumpeten som 
ventilerar örat, hörselsnäck-
an med hårceller, balanssin-
net. Allt förbundet med 
hjärnstammen och hjärnan.

 Att detta organ är något att 
vara rädd om var själva kär-
nan i hennes föreläsning. 

Våld mot hörseln
Kim varnade för att pilla i 
öronen, särskilt med tops 
som kan skada trumhinnan, 
för pipleksaker som är skad-
liga för barnaöron och inte 
minst varnade hon för höga 
volymer, så skrämmande 
vanligt bland ungdomar 
idag. 

Ett friskt öra uppfattar 
ljudnivåer från en viskning 
till en explosion, men det är 
lätt att förstöra. 466 miljoner 
människor har hörselned-
sättning idag i världen. 2050 

uppskattas det vara 900 mil-
joner. Miljarder unga befin-
ner sig i riskzonen enligt 
Världshälsoorganisationen 
WHO. Forskning visar att 
fem procent av nioåringarna 
idag har tinnitus.

Göra förändringar
Kim Kähäri betonade hur 
viktigt det är med hörselhäl-
sa. 

 – Man måste göra föränd-
ringar, betonade hon. 

Hit hör till exempel ansvar 
för arbetsmiljön i skolan och 
hörselvila. Hon nämnde 
unga som inte kan sova utan 
musik i hörlurar, inte kan läsa 
läxor utan musik.

– Det är helt fel. Ljud tar 
bort minnesaktiviteten, sade 
Kim Kähäri. 

Det hela avslutades med en 
frågestund och frågor fanns 
det flera. Är hörselnedsätt-
ning ärftligt? Svar ja, 60 
procent av hörselskadorna är 
genetiskt betingade. 

Trots hög volym förstår jag 
inte vad som sägs, varför? 
Svaret här var att den kogni-
tiva biten försämras med 
åren. En ny vetskap för flera 
av oss i publiken. Och visste 
ni att kvinnor hör bättre än 
män, upp till 70 års ålder? 
Förklaringen är att östrogen  
ger bättre hörsel.

HRF, i samarbete med 
Miljö- och hälsorådet i Mel-
lerud och Studieförbundet 
Vuxenskolan arrangerade 
hörselkvällen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Audionomen Kim Kähäri, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 
föreläste under hörselkvällen på Kulturbruket på Dal.

Motion om vision
Socialdemokraterna i Mel-
lerud har lämnat in en motion 
om att uppdatera kommu-
nens vision och mål; Melle-
ruds kommun – den socialt 
hållbara kommunen. Man 
efterlyser en bred politisk 
förankring i frågan och kän-
ner oro för att det tagit så lång 
tid att ta fram en ny vision.

Mario Vasquez fick i våras 
i uppdrag att ta in förslag från 
samtliga partier inför arbetet 
med en ny vision för kom-
munen. S är hittillls det enda 

partiet som lämnat in förslag. 
S yrkar på att den politiska 
majoriteten med det snaraste 
inbjuder till breda politiska 
samtal i syfte att ta fram ett 
förslag till vision och nya 
mål för kommunfullmäktige. 

S-gruppens förslag till vi-
sion är: Mellerud är en kom-
mun där varje invånare, 
oavsett ålder och bakgrund, 
ges möjlighet till ett gott liv, 
kan känna sig trygg, sedd och 
respekterad.

Släktforskning med DNA

Violet Johansson från Järbo samt Inger Åfoss och Anna Stålborg, båda från Åsensbruk, fick alla tre lite nya 
tips med sig hem efter lördagens släktforskningsdag.  

MELLERUD 
Att släktforska tycker 
många är både intressant 
och spännande, att få ta det 
hela till en ny nivå genom 
DNA sätter en extra knorr 
på efterforskningarna.  
I lördags gavs många tips i 
ämnet av Maria Brolin som 
gästade Tingshuset i Mel-
lerud.
Maria Brolin är DNA-expert 
och inledde sitt gästspel i Mel-
lerud med ett föredrag. Däref-
ter följde ett arbetspass där hon 
visade och förklarade vilka 
olika dataprogram som står till 
buds och hur man använder 
dem. Blå och röda gummor 
och gubbar var ett begrepp 
som deltagarna hade koll på, 
där de följde med framför sina 
bärbara datorer.

Här pratades olika webblä-
sare, olika program och mäng-
der av olika datateknikaliteter 
likväl som kromosomer och 
anor. Rena fikonspråket för 
den oinvigde, men släktfors-
karna på plats verkade ha koll 
på det mesta. Det krävs kun-
skap för att kunna tolka allt 
detta.

Fler DNA-tester,  
klar fördel
Maria Brolin tipsade om hur 
man började i DNA-djungeln, 
att det är en fördel ju fler släk-
tingar som testar sig och att 
man för över resultaten i något 
av de kostnadsfria datapro-
gram som finns.

 – Att fiska i flera DNA-

Maria Brolin är känd DNA-expert och gästade i lördags Mellerud för både 
föredrag och om hur man tolkar och använder sitt DNA-test på bästa sätt.

sjöar, var ett av hennes råd 
samt även att läsa mycket, 
exempelvis Peter Sjölunds 
bok ”Från DNA-test till släkt-
träd”, facebookgrupper, blog-
gar, ta hjälp av varandra och 
att hela tiden vara nyfiken! 

Håkan Hultman och Ingela 
Holmgren Gerdén menade att 
det måste ligga vanlig hederlig 
släktforskning i botten, att 
DNA sedan förgyller det hela. 
Via DNA får man fram nu le-
vande släkt och hur man är 
släkt, sedan hjälps man åt ge-
nom sina släktträd att gå bakåt. 
Trots DNA så måste man till-
baka och gräva i kyrkböcker-
na.

Kyrkböckerna  
fortfarande viktiga
En del släktforskar för att 
komma så långt tillbaka ge-
nom åren som möjligt, andra 
är mer intresserade av 1800-ta-

let och framåt för att se hur 
släkten spridit sig och ytterli-
gare några vill försöka få fram 
så mycket det går om hur man 
levde och hade det förr. 

Violet Johansson från Järbo 
är mest nyfiken på olika livsö-
den och hur förfäderna hade 
det; 

– Man kan läsa ut mycket av 
kyrkböckerna, till exempel om 
de flyttade mycket, då hade de 

det rätt så knapert och besvär-
ligt, säger hon och berättar 
även om hur hon ”återfunnit” 
avlägsna släktingar och fått fin 
kontakt. 

Syskon och kusiner har nog 
alla koll på, men hur är det med 
sysslingarna? För att inte se-
dan tala om bryllingar, pyss-
lingar och ….. trasslingar! 

Ing-Marie Norrman
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BILDELSSHOPEN MELLERUD AB
Landsvägsgatan 80. Tel 0530-73 07 40. Mån-fre 7-18, lör 10-14. bds.se/bds/bildelsshopenmellerudab

Gör bilen redo 
för vintern.
I vår 400 m2 stora butik hittar du allt bilen 
behöver för att vara redo för kylan, såsom 
kupévärmare, startkablar och mycket mer. 
Vi har nära 6 000 reservdelar, tillbehör  
och verktyg på lager. Dessutom hyr vi ut 
släpvagnar.

Välkommen!

SPOLAR- 
VÄTSKA PÅ 

KÖPET!*

* Gäller 4 liter färdigblandad spolar- 
vätska (värde 59:-) 24-25 oktober  
när du handlar för minst 300 kr.

Testa ditt batteri gratis!

STORSLAGEN INVIGNING
VARMT VÄLKOMMEN!

Oljan i Mellerud

po
w

er
ed

 b
y

24 OKT 2019 
KL. 12-18

• Öppningserbjudande
• Tävlingar och fika
• Prova på skyttesimulator

OLJAN I MELLERUD
Wibergsgatan 1
464 31 Mellerud
Tel nr. 0530-470 01

Invigning 24/10 kl. 12-18
Ordinarie öppettider:
Måndag– fredag 08:00–18:00
Lördag 10:00–13:00
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MELLERUD 
Kommunal har sedan flera 
år arbetat för rätten till 
heltid för sina medlem-
mar. Detta för att möta 
framtidens rekryterings-
behov och samtidigt göra 
samhället mer jämställt. 
Deltidsarbete är vanligare 
bland kvinnor än män, så 
även i Mellerud och nu ska 
avtalet om heltid sjösättas 
inom kommunen. Berörda 
enheter är främst vård och 
omsorg samt även stöd 
och service.   
– Det är helt fantastiskt att vi 
alla nu blir erbjudna heltid, 
men det måste självfallet bli 
bra. Det har varit en lång resa 
inom vård och omsorg och det 
måste vara en självklarhet 
inom yrket att man ska kunna 
försörja sig på sin lön samt 
även få grunden till en bra 
pension, menade Christina 
Melin när hon hälsade alla 
intresserade välkomna till 

Tinghuset under torsdags-
kvällens möte, som initierats 
på grund av den oro som 
uppstått bland de anställda till 
följd av socialnämndens se-
naste beslut och det arbete 
som påbörjats.

Inbjudna till mötet var 
Kommunals medlemmar, ar-
betsgivaren och politikerna.  

Överens om att  
man inte är överens
När mötet inleddes verkade 
det råda delade meningar i 
mycket. Det enda man var 
överens om var att man inte 
var överens. Läget är just nu 
hos de olika enheterna att 
resursbehovet för vart och ett 
utreds och grundscheman 
sedan färdigställas. 

Uppstarten för heltid ska 
sedan verkställas löpande 
med en enhet i taget från 
första januari fram till i april 
nästa år. Målet är också att få 
bort så mycket som möjligt 
av de delade turerna. 

Oro bland anställda inom vård och omsorg

Socialchef Malin Johansson var 
naturligtvis en av dem som hade 
såväl information som förklaring-
ar att ge till alla de olika frågeställ-
ningar som uppkom under kvällen.

Tinghussalen fylldes till sista plats under torsdagskvällen – de som inte fick plats ”hängde” i dörrhålen – kväl-
lens frågor berörde många.

Christina Melin hälsade alla väl-
komna till kvällens möte, såväl 
kollegor som politiker och chefer. 

I egenskap av socialnämndens ordförande fick Daniel Jensen svara på 
en del frågor under kvällen samt också förklara socialnämndens beslut.

– Avsikten är inte jobb 
varannan helg, men konse-
kvensen kan bli så. Resurs-
behovet måste styra, jag 
uppmanar alla att ta del i den 
här planeringen, sade social-
chef Malin Johansson och 
förklarade vidare att resurs-
behov inte är detsamma som 
ekonomiska resurser utan 
när, var och hur vårdtagarna 
behöver mest hjälp och då 
hur mycket personal som 
behövs.

– Det är brukarnas behov 
som gäller i första hand, men 
vi hoppas det inte ska gå ut 
över våra anställda. Ni vet 
hur vården ska bedrivas, ni 
kan det här, hjälp oss nu att 
planera, fortsatte hon.

Brev till socialnämnden
Av de frågor som ställdes 
under kvällen kunde man 
räta ut en del missförstånd. 
Men långtifrån alla var eniga 

Stickar till behövande

Lili-Ann Andersson, Mellerud (Elvys syster) visar en av sina egenhändigt sydda tygkassar tillsammans med 
Tommy Almroth och Elvy Zakariasson, Dals Ed som står bakom Litauens Barn.

MELLERUD 
Litauen är ett av EU:s 
fattigaste länder. Nöden 
är stor, framför allt på 
landsbygden. Föreningen 

Litauens Barn samlar in 
och kör kläder, husgeråd 
och leksaker från Dals 
Ed till Ignalina två till tre 
gånger varje år.

Ingrid Söderbom, Mellerud, var med och drog igång Stickorna för cirka 
tio år sedan.

när mötet var över. Från per-
sonalen inom hemvården 
Kroppefjäll lästes upp ett 
brev som fick starka applå-
der. Brevet lämnades däref-
ter över till socialnämnden. 
Det handlade om persona-
lens oro, om hur de gör allt 
för sitt arbete och att de trivts, 
fram tills nu och om en öns-
kan att få jobba för en fortsatt 
god vård och omsorg i Mel-
lerud. 

Detta var några av de frå-
gor som hördes under kväl-
len.

– Varför ska ni alltid 
trampa på oss undersköter-
skor och vårdbiträden?  

– De äldre blir drabbade, 
det får inte ske!

– Gör varannan helg att det 
blir attraktivt att jobba inom 
vården?

– Anställ flera, vi har fullt 

upp, säg inte att det inte hand-
lar om pengar!

– Sedan jag började inom 
vården går det bara bakåt, 
varför? 

– Ska vi både ha delade 
turer och varannan helg? 

Än mer information
– Avtalet säger att vi måste 
erbjuda heltidstjänster, ar-
betsgivaren har inget val. 
Dock, de som söker internt, 
söker på det de önskar, för-
klarade sektorchef Karolina 
Christenssen.

I sammanhanget påtalades 
också att det är klarlagt att det 
hälsomässigt inte är bra att 
jobba delade turer, ofta har 
också deltidsanställda högre 
sjukfrånvaro än de med hel-
tid inom vård och omsorg. 
Det framkom även att det 
finns medlemmar som efter-

frågar sin heltid och vill att 
det hela ska komma igång.  

Arbetsgivaren kommer nu 
att gå ut med ytterligare in-
formation för att skingra 
missuppfattningar inför det 
fortsatta arbetet. 

Ing-Marie Norrman

Förra veckan besöktes PRO 
Mellerud av Tommy Alm-
roth och Elvy Zakariasson 
från Dals Ed. De står bakom 
föreningen och ombesörjer 
insamlingar och transport till 
Ignalina, en kommun med  
7 000 invånare. Allt sker utan 
mellanhänder.

– Första gången vi reste till 
Litauen var 2006 i Rädda 
Barnens regi. Men sedan 
ändrades organisationen så 
att allt skulle gå centralt. 
2010 beslutade vi att starta 
föreningen Litauens Barn. Vi 
har till dags dato haft kontakt 
med cirka 150 familjer, be-
rättar Elvy.

Föreningen har ett 60-tal 
medlemmar, mestadels från 
Dalsland. Elvy och Tommy 
kontaktas nästan dagligen av 
privatpersoner som vill 
skänka något.

31 hjälpsändningar
Hittills har de kört 31 hjälp-
sändningar från Dals Ed till 
Karlshamn, med färja till 
kuststaden Klaipeda och vi-
dare till Ignalina. Enkel resa 
ligger på cirka 90 mil. 

Varje resa kostar 17 000 
kronor och de brukar ha med 
sig saker till ett värde av 
cirka 300 000 kronor. Vid 
varje resa stannar Elvy och 

Tommy cirka en vecka. 
Nästa hjälpresa blir under 
våren 2020.

– Vi brukar ha med oss 100 
till 125 fulla bananlådor plus 
en del löst. Vi samlar in 
pengar från loppisar och kö-
per mat på plats till behö-
vande familjer på landsbyg-
den, berättar Tommy.

– Vi är efterlängtade, de är 
så glada över att få hjälp. Vi 
möts ofta av ”Nu kommer 
svenskarna!”. Det är ett beri-
kande och roligt arbete vi har. 
Varje år säljer vi hembakade 
kakor vid jul, de pengarna 
skickar vi till Litauen så att 

de får lite extra i juletid, för-
klarar Elvy.

Bra samarbete på plats
De har ett bra samarbete med 
folk på plats, bland annat för 
tolkhjälp och socialarbetare 
som vet var behovet är som 
störst. Kommunen har ett 
särskilt konto till föreningen, 
pengarna som sätts in där är 
öronmärkta. Elvy och Tom-
my besöker två stora äldre-
boenden, sjukhus, BVC och 
skolor. Det som blir över 
magasineras så att lärare och 
socialarbetare kan hämta 
saker när det behövs.

Nyblivna mammor får 
barnkläder när de besöker 
BVC för att vaccinera späd-
barnen. Vid nästa besök har 
de med sig de urväxta klä-
derna och byter till större 
storlekar – ett bra sätt att få 
föräldrarna att vaccinera sina 
barn.

Under cirka två år har PRO 
Mellerud skänkt stickade 
barnkläder genom ”Stickor-
na”, som träffas varje torsdag 
i föreningslokalen. Tio-tolv 
kvinnor stickar ljuvliga barn-
kläder som tacksamt tas emot 
av Tommy och Elvy. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NÅGONTING NYTT.
NÅGONTING BÄTTRE.

Husqvarna 550 XP® Mark II och 545 Mark II  

NU I BUTIK

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

Bränsledeklaration blandad körning enligt WLTP: A 180 d Sedan Aut: 4,7 l/100km, CO2-utsläpp 124 g/km. Enl NEDC 2.0: 4,3-4,7 l/100km, CO2- 
utsläpp 107-113 g/km. Miljöklass Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Kan ej kombineras 
med Ramavtal eller andra kampanjer/erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Efterlängtad!
 Upptäck nya A-Klass Sedan, lika attraktiv som förstående. 
A-Klassärmeränenbil,denanpassarsigefterdinavanor,förstårvadduvill 
lyssnapåellerhittarsnabbastevägenhem.A-KlassSedanhardessutomett 
uppgraderatyttre,heltnyisinmodell.Enklassförsig,hållerdumed? 
 
Provkördenredanidag. 
Besökdinnärmasteagentförmerinformation.

Jobbat länge för en lagändring

Lena Lindell, Mellerud, som är administratör för facebookgruppen ”Vilse 
i Dalsland”. Här med katten Falstaff som kommer från Mellerud där han 
varit hemlös i flera år.  Han är elva år och Lena har haft honom i två år. 
Foto: Privat. 

Vid en inventering av alla efterlysningar i gruppen 
Vilse i Dalsland den 16/10 2019 ser det ut enligt nedan:
37 efterlysningar av bortsprungna katter
20 katter som det efterlyses ägare till
1 bortflugen fågel
1 kanin som setts lös ute
0 andra djur
40 lösta fall sedan september 2019
9 inaktuella fall sedan september 2019

MELLERUD 
Lena Lindell, Mellerud, har 
jobbat sedan 2004 för att 
katter ska id-märkas och 
kastreras. Sedan augusti 
2018 är hon administra-
tör för facebookgruppen 
”Vilse i Dalsland”.
Gruppen har idag 1 173 med-
lemmar, på sidan kan man 
lägga ut efterlysningar eller 
meddela om man hittat något 
djur. Mestadels handlar det 
om katter. 

Ett av kanske 20 fall hand-
lar om försvunna hundar. De 

hittas i regel efter några tim-
mar. 

Katter kan vara försvunna 
i åratal, det finns solskens-
historier där katter återfun-
nits efter så mycket som nio 
år. Så ge inte upp, var aktiv 
och sök.

Allt fler hemlösa katter
– Lagförslaget om id-märk-
ning och registrering är efter-
längtat. Vi ser att antalet 
hemlösa katter ökar. Många 
är okastrerade honkatter som 
är dräktiga. En del beror på 
flera milda vintrar, då över-

Äntligen seger efter 34 år!

Vinnare av Sunnanåträffen 2019 och Nordiska Mästare blev mellerudsdu-
on Roger Eriksson och Hans ”Pallen” Aronsson. Foto: Agneta Helander.

SUNNANÅ 
Under tre dagar genom-
fördes trollingtävlingen 
Sunnanåträffen. Det blev 
populär och efterlängtad 
hemmaseger då Hans 

”Pallen” Aronsson och 
Roger Eriksson, Team 
Tvålkoppen, drog längsta 
strået.
– Det tog 34 år! Jag har inte 
fiskat alla år utan jobbat med 

träffen, men kanske 30 år 
iallafall, summerar ”Pallen”. 

De tre dagarna bjöd på 
riktigt dåligt fiske i både blåst 
och ösregn. Men så många 
som 115 båtlag hade anmält 
sig, även om inte alla dök upp 
till starten i Sunnanå hamn.

– Det är näst flest anmälda 
under alla år, vi hade 130 
anmälda en gång i början av 
90-talet, minns ”Pallen”.

De tävlande samlar poäng 
utefter antal kilo de fick och 
antal fiskar. Man får tillgodo-
göra sig fångsten från två av 
de tre dagarna. Team Tvål-
koppens tre fiskar vägde in 
på dryga 18 kilo, vilket gav 
dem segern och titeln Nord-
iska Mästare.

– Vi tog tjuren vid hornen 
och körde över Vänern till 
Skaraborgssidan varje dag. 
Vi tog alla tre fiskarna där. Vi 
körde 40 distans i ren trans-
port varje dag, berättar ”Pal-
len”.

Hur kändes det att äntli-
gen få vinna?

– Det kändes... jag vet 

inte... jag blev berörd. Wow! 
Jag har väntat på detta i så 
många år. Klubben är fantas-
tisk också, nästan alla ställer 
upp och jobbar under täv-
lingen, konstaterar ”Pallen”.

Melleruds Trollingsklubbs 
ordförande Agneta Helander 
är mycket nöjd efter helgen.

– Vi hade en traktor med en 
prärievagn kopplad baktill 
som körde deltagarna mellan 
hamnen och golfrestaurang-
en, där vi hade föreläsning, 
mat och prisutdelningar. Vårt 
lotteri drog in 40 000 kronor 
som går till smoltutsättning 
såklart. Vi har väldigt fina 
priser som också lockar hit 
många, säger hon.

Summering Sunnanå-
träffen 2019: 53 båtlag re-
gistrerades för fångst förde-
lade på 25 laxar och 56 
öringar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

lever fler förvildade katter 
och honkatter löper oftare 
när vädret är mildare, berät-
tar Lena, som själv har sju 
katter. Samtliga har varit 
hemlösa och två har vandrat 
runt på Melleruds gator.

Lena är medlem i SVE-
KATT (Svenska Kattskydds-
förbundet), ett rikstäckande 
förbund som arbetar med 
information och opinions-
bildning gentemot myndig-
heter, politiker och allmän-
het för att höja kattens status. 
SVEKATT verkar också för 
att lagar, förordningar och 
föreskrifter om kattskydd 
utvecklas och man sprider 
kunskap om kattens behov.

Id-märkning
– Den nya djurskyddslagen 
om att det är straffbart att 
överge ett djur är ju tandlös 
om inte katterna är id-märkta. 
Är katten märkt vet man vem 
ägaren är och om katten bli-
vit påkörd kan också ägaren 
hittas, förklarar Lena.

Idag ansvarar Länsstyrel-
sen för djurskyddet. Men om 
man hittar en katt ska man 
anmäla till polisen.

– Fast det funkar dåligt,  
polisen prioriterar inte för-
svunna katter, konstaterar 
Lena.

Det är ovanligt med dum-
pade raskatter, de har högre 
status än vanliga huskatter.

– Omkring 13 procent av 
alla ägda katter är raskatter, 
säger Lena.

Det finns inga katthem i 
Dalsland. Det närmaste är 
Kattslussen i Trollhättan och 
Djurskyddet i Bohuslän. Där 
är det dock oftast fullt.

– Högst på önskelistan är 
en kastreringskampanj. Vi 
kommer aldrig bort från pro-

blemet med hemlösa katter 
om inte folk börjar kastrera 
sina katter, understryker 
Lena.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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SPORT

HANDBOLL 
Det går lång tid mellan serie-
matcherna för P13, detta på 
grund av att två lag drog sig 
ur innan seriestart. Inte helt 
optimalt men det var inget 
som märktes i spel mot 
Kungälvs HK i söndags.

Det var ledning från första 
anfall till sista och slutresul-
tatet blev en komfortabel 
vinst med 18-10. Det fanns 

ingenting att klaga på, för-
svarsspelet var helt klander-
fritt och utgjorde grunden för 
många fina kontringar. Mål-
vaktsspelet var också suve-
ränt med en straffräddning, 
flera frilägesräddningar och 
fina utkast som genererade 
mål.

På lördag spelar killarna 
igen hemma i Rådahallen.

Ledarna

P 13 suveräna

Det är mycket bra att turis-
men i Dalsland åter har ökat 
i popularitet under somma-
ren 2019 och att flera besö-
kare har kommit till det 
vackra Dalsland.

Dalsland Turist AB 
(DTAB) har verkligen bidra-
git till det, men framförallt 
alla de människor som hyrde 
ut sina sommarhus. Turis-
tande familjer och grupper 
kunde tillbringa sina semes-
terdagar i det fantastiska 
Dalsland.

Mycket viktigt att nämna 
då, är också uthyrarna av 
dessa sommarhus. Det vill 
säga värdarna! Deras vänlig-
het och positiva attityd mot 
gästerna, från när och fjärran, 
gör att vistelsen för dem blir 
en alldeles speciell upple-
velse. När man bemöts av en 

vänlig och hjälpsam värd, 
blir det ytterligare en viktig 
anledning att vilja komma 
tillbaka. Johan Abenius, VD 
för DTAB, borde ha framhål-
lit och särskilt tackat dessa 
värdar i förra veckans artikel.

Dessa värdar är viktiga och 
avgörande frontfigurer för 
turismen! Men det gör han 
inte! Vad gör DTAB? 

Återigen är det bara  ”The 
72 h Cabins” som belyses! 
Vad är det? Detta är hus i 
plexiglas på cirka 6 kvm som 
finns i  Steneby, Baldersnäs 
och på Henriksholm (som 
ligger i Ånimmen). De ser ut 
som växthus med en säng i 
och ingenting mer. Man hyr 
dem för cirka 10 000 kronor 
för 72 timmar. Efter det för-
väntas stressade storstads-
människor vara fullständigt 

avslappnade av lugnet och 
friden i naturen!? Men först 
och främst reser alla dessa 
människor – från London, 
Paris och New York (enligt 
artikeln) – i timmar med flyg, 
då de konsumerar tonvis med 
Kerosene. Sedan kör de från 
Landvetter med bil för att 
tillbringa 72 timmar i ett 
plexiglashus. Så kör de till-
baka igen till flygplatsen och 
flyger tillbaka hem! En abso-
lut oacceptabel resa i vår 
nutids klimatsituation!

Och – nu måste fyra av de 
fem plexiglashusen på Hen-
riksholm tas bort, därför att 
de byggdes olagligt för två år 
sedan. Utan bygglov! Detta 
har bestämts i rätten.  DTAB 
och politikerna i Åmål har nu 
ålagts att ta bort de  olovligt 
byggda husen.

DTAB och politikerna är 
nu upprörda över att dessa 
”fantastiska hus”, som bygg-
des 2-3 meter från strandlin-
jen måste monteras ner.  I 
Bengtsfors kommun har man 
ändrat lagen om strandskydd 
för plexiglashusen i Steneby 
och på Baldersnäs!

Vad är det som händer? 
Anpassas lagen till vissa 
personer när de agerat olag-
ligt?

Det kan väl inte och borde 
väl inte få förekomma?! Det 
är skamligt att DTAB och 
lokala politiker stödjer sådan 
olaglighet!

Thomas Biermann,  Mellerud
 

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus 
returneras ej. OBS: Max 2 000 tecken. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Angående Dalslands turism

Jag läste för några veckor 
sedan en notis ”Om illegala 
invandrare” i Melleruds Ny-
heter. Saken var den att Sve-
rigedemokraten och full-
mäktigeledamoten Ulf 
Rexefjord föreslår att skolans 
personal ska åläggas att an-
mäla personer till polisen, 
barn och vuxna, som uppe-
håller sig illegalt i Sverige. 
Detta alltså 2019.

Eftersom jag under många 
år varit ledamot i en skolsty-
relse (i en annan kommun) så 
har jag stor respekt för skol-

personalens professionalitet 
och integritet så jag tänkte att 
de kommer säkert att avfärda 
Rexefjords begäran. Men 
hittills har jag inte sett något 
utom en insändare från Vän-
sterpartiet, som för övrigt var 
mycket klar och redig. 

Det länder dem till all he-
der. Nu är det så att skolans 
personal har skyldighet att 
underrätta socialförvalt-
ningen om barn far illa samt 
i samarbete söka lämplig 
lösning. Men det gäller alla 
barn. Skolans personal som 

har förtroendet att fostra våra 
barn inför vuxenrollen ska 
alltså enligt Sverigedemo-
kraterna utöver vad lag, 
stadga och läroplan föreskri-
ver även arbeta som angivare. 
Många av oss vet att angi-
veri satt i system är känne-
tecknande för totalitära sta-
ter. I vår levnads tid minns vi 
det fasansfulla angiverisys-
tem i Hitlertysklands Gesta-
po, det paranoida under Sta-
lintiden i Sovjet och dagens 
mästare i Nordkorea. 

Nu tror jag inte för ett 

ögonblick att vi skulle nå 
dessa nivåer. Det kommer 
säkert skolans personal att 
sätta stopp för, men bara 
tanken på ett eget kommunalt 
angiverisystem inbyggd i en 
myndighet ger frossbryt-
ningar. 

Lägg inte förslaget i en 
papperskorg utan kasta in det 
i någon av värmeverkets 
brännugnar. Så bör barmhär-
tighetens slöja dölja minnets 
smärta. 

 Karl-Axel Nordström

Kommunalt angiverisystem 
ger frossbrytningar

Svar på socialdemokraternas 
debattinlägg. 

Vi i den nya majoriteten 
spekulerar inte i framtida, 
eventuella bidrag från staten. 
Vi fattar beslut utifrån de 
förutsättningar som gäller 
idag och anpassar kommu-
nens kostnader till de intäkter 
vi har. (S) – å andra sidan – 
verkar aningslöst orädda att 
använda pengar vi ännu inte 
har. Därtill ville (S) i sitt 
förslag till budgetramar i juni 
planera för en ekonomisk 
förlust 2020. Det är inte seri-
öst. Det är inte ansvarsfullt.  

I inlägget pratar (S) om 
Melleruds Nya Majoritets 
starka fokus på ekonomin. Ni 
har alldeles rätt! Vi är tydliga 
med att en sund ekonomi är 
en absolut förutsättning för 
en tryggad välfärd. Att vi 

skulle tillämpa en alarmis-
tisk politisk retorik och skapa 
”onödig oro” håller vi däre-
mot inte med om. Vi manar 
till kostnadsmedvetenhet 
och återhållsamhet med våra 
skattemedel. Det är vår poli-
tik, vår retorik och vår prak-
tik. 

Dock oroar vi oss för den 
aningslöshet som (S) ger ut-
tryck för i sitt debattinlägg. 
Det verkar som om (S) helt 
missat alla seriösa  bedöm-
ningar om välfärdens utma-
ningar SKL, Konjunkturin-
stitut, Kommuninvest, 
riksdag och regering. ALLA 
är de eniga och tydliga med 
att välfärdssektorn står inför 
rejält tuffa utmaningar. Vi i 
den nya majoriteten vill inte 
och kan inte blunda för detta! 

Flera kommuner i vår om-

värld har tvingats till kraft-
fulla besparingar i sina verk-
samheter. 

Melleruds kommuns bud-
get – vars ramar fastställdes 
vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni – är åter-
hållsam. I princip samtliga 
verksamheter får ett begrän-
sat besparingsbeting. Redan 
i år har besparingar inletts. 

Resultatet för 2019 prog-
nostiseras till 2,5 miljoner 
kronor. Vad har då resultatet 
för betydelse? Ska inte alla 
intäkter läggas ut så att vi 
kommuninvånare får verk-
stad för våra skattepengar?

Nej. Melleruds kommun 
investerar på historiskt höga 
nivåer. Följden av det är en 
hög belåningsgrad. Och om 
vi ska klara av att genomföra 
angelägna investeringar i 

framtiden, måste vi idag visa 
vår förmåga att generera 
vinst. Det är med vinsten som 
vi kan betala av på nuvarande 
lån och skapa en marginal för 
ränteförändringar. 

De besparingar som nu lig-
ger i majoritetens budget för 
2020 är inget vi önskat eller 
eftersträvat, men vi föredrar 
en planerad och proaktiv in-
bromsning före en oplanerad 
och reaktiv tvärnit. 

Karin Nodin (C) 
Ludwig Mossberg (M) 
Jörgen Eriksson (KiM) 

Anette Levin (L) 
Daniel Jensen (KD) 
Sofia Larsson (MP) 

En utvecklad välfärd
förutsätter en sund ekonomi

INNEBANDY 
Efter förra helgens fina 
insats i hemmapremiären 
såg det väldigt positivt ut i 
spelet, trots uddamålsför-
lust. Men lördagens möte 
med Grundsunds IF på 
bortaplan i Bottnahallen 
slutade med över 20 mål 
till hemmalaget.
Mellerud inledde första pe-

Ny tung bortamatch

SLUTRESULTAT
Grundsunds IF – Mel-

leruds IBK
23-2 (8-2, 8-0, 7-0)

Division 6 norra
Målskyttar MIBK:
William Larsson, 1

KIF Judo tävlade 
i GO Cup

JUDO 
Den 12 oktober arrangerades 
GO Cup i Stenungsund Are-
na. Detta är en ganska stor 
tävling som arrangeras två 
gånger om året och denna 
gång deltog 230 tävlande 
från 25 olika klubbar från 
hela Sverige. 

Kroppefjälls IF Judo var en 
av dessa klubbar och deltog 
med tolv tävlande, som samt-
liga gjorde mycket bra ifrån 
sig. Att konkurrensen är hård 
på dessa större tävlingar rå-
der det ingen tvekan om. 
Publiken fick se många spän-
nande matcher och de täv-
lande från KIF visade prov 

på fin judo vilket också gav 
fina placeringar.
Resultat per kategori:
PU9
Douglas Östlind - guld
Elliot Larsson – silver
Gustav Andersson - brons
FU9
Alice Johansson – silver
Elvina Östlind - brons
PU11
Farouk Jahm – guld
Pelle Larsson – silver
FU11
Tilde Cedervall – guld
Havanna Andersson – silver
Ida Oscarsson - brons
PU13
Sakhr Alhada – brons
Raoul Ghanoum – brons

Några av de tävlande från KIF, från vänster: Gustav Andersson, Alice 
Johansson, Havanna Andersson och Pelle Larsson.

riod väl och kvitterade om-
gående på hemmalagets 
ledningsmål, visserligen 
med ett självmål av hemma-
laget. Men Giants fortsatte 
vara på tå och när man redu-
cerade till 4-2 fanns det fort-
farande hopp.

Dock avslutades den första 
perioden med för många in-
släppta mål och då låg MIBK 
under med sex bollar. Till den 
andra perioden rann målen 
iväg för Grundsund som öste 
på medan Mellerud fick satsa 
på försvar. Matchen slutade 
med förlust 23-2, en tung 
hemresa för ett tappert käm-
pande MIBK på tio man.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Mannes Motor 

TRESTAD CENTER 
www.mannesmotor.se  

Förbr. (l/100 km bl. körn): WLTP: 5,9-7,0, NEDC korr: 4,6-5,6. Utsläpp (CO2, g/km): WLTP: 133-173, NEDC korr: 105-137. Euro 6d temp. Tioårsgarantin 
innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Privatleasing: 36 mån, 4500 mil inkl service. Skatt, försäkring 
och avg. tillkommer.  

Nu lanserar vi Mazda CX-30. En kompakt, men överraskande rymlig SUV. Standardutrustningen 
inkluderar mildhybridteknik, elektrisk baklucka, adaptiv farthållare, LED-strålkastare och mycket 
mer. Varje detalj av interiören andas japansk hantverkskonst. Komfortnivån har aldrig varit högre i 
en Mazda.  

Pr is  f rån: 249 900 kr Pr ivat leasing från: 3 396 kr 

NYA MAZDA CX-30 
MILDHYBRID 

Trestad Center
www.mannesmotor.se

fZ�^f��
��Ef�Z

D/>�, }�Z/�

Peter Jonasson 0521-77 70 15
Daniel Andgren 0521-77 70 13 
Manne Hermansson 0521-77 70 11
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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

BadrumsrenoveringarNordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

N-nya DUBBDÄCK 175–85 
14 tum, Good Year 2.000:-.
Mobil 073-360 78 08.

SäljeS
5 st böcker FOTBOLLSHIS-
TORIA Från 20-30-talet, all-
svenskan, landslaget m.fl. pris 
2.000:-. Tel. 073-976 96 19.

076-571 79 08

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

olesensbygg@gmail.com

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85 

Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

LAGERVAGNAR FÖR  
OMGÅENDE LEVERANS

PRO Mellerud: Onsdag 
30/10 kl. 17.00. Quiz/fråge-
sport i PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Grundsunds IF 2 2 0 0 33 - 7 26 6
Utbynäs SK 2 2 0 0 33 - 8 25 6
Nödinge IBK 3 2 0 1 22 - 21 1 6
Myggenäs IBK 3 1 0 2 17 - 31 -14 3
Kärra IBK 1 0 0 1 6 - 8 -2 0
Melleruds IBK 3 0 0 3 12 - 48 -36 0

Herrar Div. 6 N

IFK Strömstad 1 1 0 0 4-0 4 3
Åsebro IF 2 1 0 1 4-7 -3 3
IK Svane 1 0 0 1 3-4 -1 0

Kval till Div.4 Bohuslän/Dalsland

INNEBANDY

FOTBOLL

Rätt rad vuxen:1:1,2:2, 
3:1, 4:X, 5:X, 6:1, 7:X, 8:1, 
9:2, 10:X, 11:2, 12:1. Rätt 
rad barn:1:1, 2:x, 3:1, 4:2, 
5:X, 6:2, 7:1, 8:2, 9:X, 
10:X, 11:1, 12:21: Vinnare: 
1. Per-Axel Andersson 11 r. 
2. Jenny Lunden 10 r. 3. Ulf 
Lunden 10r Extravinnare 

av presentkort från Hem-
köp: Maria Franzén, Patrick 
Allier, Ing-Britt Asp. Barn-
vinnare: Mille Hamrin, 
Lykke Petrén Allier, Victor 
Elofsson, Elise Wallentin, 
Klas Thorstensson, Hilda 
Hammar, William Karls-
son.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 20/10

FOTBOLL 
ÅIF vann säsongens sista 
match när man i kvalet till 
division 4 besegrade IK 
Svane på Dalslands Spar-
banks Arena med 4-3. 

ÅIF avslutade snyggt

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – IK Svane

4-3 (2-0)
Kval till division 4

Målskyttar:
1-0 21’ Martin Scherdin (straff)
2-0 26’ Alassane Ouarma
3-0 51’ Jonatan Ugrell
3-1 63’ Klaivi Vukaj (straff)
3-2 64’ Mohamed Osman Mohamoud
4-2 71’ Johannes Tisell Norén
4-3 81’ Mohamed Osman Mohamoud

Detta efter en dramatisk 
match som började efter 20 
minuter med både straff och 
rött kort för Svanes Ramadan 
Velic. 

Straffen förvaltade Martin 
Scherdin väl och några minu-
ter senare gjorde Alassane 
Ouarma 2-0. Denna leding 
satte Åsebro i ett mycket fint 
läge inför kvalets sista match 
mellan IFK Strömstad och IK 
Svane, som vid svane-seger 
hade kunnat göra att Åsebro 
tog klivet upp i division 4.

Men den andra halvleken 
blev en målrik histria, dock 
inte bara till ÅIF:s favör. Jo-
natan Ugrell nickade in 3-0 
ganska omgående efter paus-

vilan, men efter en timma 
kom några tunga minuter.

 Första straff kom i den 63:e 
minuten som Svane satte i mål 
och direkt därefter 3-2. Vis-
serligen utökade Johannes 
Tisell Noren resultatet till 4-2 
som till slut blev 4-3, men de 
insläppta målen gör att ÅIF 
inte har någon chans att ta sig 
upp en division, trots segern, 
utan kommer att spela divi-
sion 5 Dalsland även nästa 
säsong. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

LEDIGA PLATSER

Peterson Packaging AB 
SE556033542301
Gamla Bruksgatan 70
SE-668 40 Bäckefors
+46(0)530 360 40 
info.se@vpkpeterson.com 
www.vpkpeterson.com

Underhållstekniker el/mek
VPK Peterson är en ledande tillverkare av wellemballage i Skandinavien. Ett 
företag som stolt erbjuder innovativa och miljövänliga förpackningar. Företaget 
drivs i dag av ca 630 anställda fördelade på sex fabriker i Norge, Sverige och 
Danmark. Peterson är en del av den belgiska förpackningskoncernen VPK som 
har en årlig omsättning på ca 15 miljarder kronor.

Nu utökar vi vår personalstyrka och söker därför en händig tekniker med el/
mek kunskaper till vår underhållsavdelning i Bäckefors. Är du vår nya kollega?

Din arbetsdag kommer bland annat bestå av att:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll i databaserat uh system.
• Nyinstallationer och ombyggnader.
• Riskanalyser, skyddsronder och förbättringsförslag.
• Efter behov och i samråd med UH chef, beställa och lagerhantera reservdelar 

i SAP.

Kompetenskrav:
• Några års dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
• Minst 3-års gymnasieutbildning inom el.
• Goda färdigheter att kommunicera i både tal och skrift (svenska & engelska).
• Datavana.

Generella egenskaper:
• Trivas med att serva produktion, produktionspersonal samt inhyrda 

entreprenörer.
• Hög arbetsmoral i stundtals högt tempo.
• God förmåga att planera dagen för bästa effektivitet samt leverera tekniskt 

bra lösningar till god ekonomi.

Vi är en arbetsplats där vi använder humor som ett arbetsredskap och det är 
viktigt att vara en god vän samt att jobba aktivt för att alla skall få en bra dag 
på jobbet. Du förväntas bidra med glädje, lite nya idéer och visa intresse till 
ständiga förbättringar.

Tjänsten är dagtid men viss tjänstgöring på helger och kvällar förekommer.

Frågor om tjänsten besvaras av Anders Johansson  
anders.johansson@vpkpeterson.se

Facklig kontaktperson för GS är Mattias Svensson  
mattias.svensson@vpkpeterson.se

Senaste ansökningsdatum 2019-11-13 maila till  
anders.johansson@vpkpeterson.se
Välkommen med din ansökan!
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ALLTJÄNST

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

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

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

MÖBELTAPETSERARE

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

STÄD

TJÄNSTER
Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, 
städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget 
ibland? Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

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

AKTIEBOLAG

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

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

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

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Tel. 0530-605 16, 070-962 48 04

Inramning
Konstnärsmaterial

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Vassvikens Loppis

OBS! 27/10 stängt
Söndagar 11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Vassvikens Loppis

JULLOPPIS
lörd 9/11 & sönd. 10/11

11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog

23/10

30/10

6/11
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Melodikrysset v.43 - 26 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. 43 – 26 oktober

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet, 10.00 Go‘kväll
10.45 Lärlabbet, Det rätta virket
12.00 Första dejten
12.30 Kalles och Britas hälsoresa
13.00 Engelska Antikrundan
14.00 Fråga Lund
15.00 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
15.05 Matiné: Breakfast club
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Det svenska popundret
22.00 Byggnaderna som 
 förändrade staden
22.30 Lärlabbet
22.45 Med andra ord
23.05 Skam Deutschland
23.25 Rapport,  Hjärtats vägar
00.15 Det rätta virket
00.45 Första dejten
01.15 Rederiet
04.45 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 Korrespondenterna
16.45 Gud så gott
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hjärta för djur
18.30 Vår våldsamma planet
19.20 Djur i natur
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 Vår våldsamma planet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.40 Den australiska 
 kusten
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 USA från svartvitt till färg
20.05 Mäktiga sjöar
21.00 Människa vs neander-
 talare: Vem överlever idag?
21.50 Minnesmästarna
23.15 Episka Yellowstone

20.00 Fråga veterinären -
  teckenspråkstolkat
20.30 Rederiet - syntolkat
21.20 Alla för en - syntolkat
22.20 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat
22.50 Tjuv och polis
23.50 Plus
00.20 Strömsö
00.50 Skattjägarna
01.20 Studio Sápmi
01.50 Bocksagan, vägen mot 
 undergången

05.15 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
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 Fast & furious
23.10 How I met your mother
00.10 Våra värsta år
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops
03.25 Brit cops
04.15 American dad

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

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Seriestart: Köttberget 
 checkar ut
10.10 Go‘kväll
10.55 Doobidoo
11.55 Alla för en
12.55 Tjuv och polis
13.55 Uppdrag granskning
14.55 Din hjärna
15.55 Dom kallar oss artister
16.00 Det svenska popundret
17.00 Strömsö, 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 Lyckomaten
21.00 Tillbaka till Downton 
 Abbey
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport, 23.20 Plus
23.50 Kalles och Britas hälsoresa
00.20 Skavlan
01.20 Köttberget checkar ut
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
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 Vår våldsamma planet
19.20 Djur i natur
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 De dimhöljda bergens 
 gorillor
00.20 Babel
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Broderikamrater
17.05 Gammalt, nytt och 
 bytt
17.35 Omöjlig ingenjörskonst
18.20 Till fots genom Arabien
19.10 Världens natur: Venedig
20.05 Seriestart: Kalla krigets 
 försvunna bomber
21.00 Säsonggstart: Studio natur
21.30 Episka Yellowstone
22.20 Jakten på kungskobran
23.15 Minnesmästarna

20.00 Hjärtats vägar
20.50 Sverige!
21.20 Luuk & Hallberg
22.05 Doobidoo
23.05 Hjärta för djur
23.35 Första kärleken
00.05 Sexans växel
01.00 Vloggarna
01.30 Från Sápmi till Alaska

05.05 Last man on earth
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 2 1/2 män
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 Deadpool
23.10 How I met your mother
00.10 Våra värsta år
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops, 03.25 Brit cops
04.15 American dad

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 Expeditionen
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

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Köttberget checkar ut
10.10 Go‘kväll
10.55 Dom kallar oss artister
11.00 Lyckomaten
12.00 Svenska nyheter
12.30 Tillbaka till Downton 
 Abbey
13.30 I am Patrick Swayze
15.00 Opinion live
15.45 Vem vet mest?
16.30 Engelska Antikrundan
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Dom kallar mig Wrestlare
23.20 Rapport
23.25 Luuk & Hallberg
00.10 Innan vi dör
01.10 Köttberget checkar ut
04.35 Sverige idag

08.30 Jakttid
09.0	 0Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Gääbi & Katja
18.30 Vår våldsamma planet
19.20 Djur i natur
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Lindy Larsson från Lessebo
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Skuggor över Södern
23.50 Väster om friheten
00.35 Vår våldsamma planet
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Tones dockhus
17.05 Full storm
17.20 Människa vs neander-
 talare: Vem överlever 
 idag?
18.10 Antikduellen
18.40 Gammalt, nytt och bytt
19.10 Ryssland och hästarna
20.00 Demenskören
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Englands bortglömda 
 drottning
22.45 Den australiska kusten
23.40 Dokument utifrån: Trump, 
 migranterna och gängen

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Gud så gott
22.15 Det svenska popundret
23.15 Första dejten
23.45 Det rätta virket
00.15 Alla för en
01.15 Rederiet - syntolkat

05.05 Last man on earth
05.30 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.54 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 2 1/2 män
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 Big daddy, 22.55 Push
01.10 Bilprovningen
02.10 American dad
03.05 Svenska fall
03.55 Brit cops, 04.45 Cops

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.25 Unga föräldrar
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
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
23.15 Thelma & Louise
02.00 The face of love
03.50 Fixer upper

05.05 Go‘kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Din hjärna
07.35 Opinion live
08.20 Uppdrag granskning
09.20 Plus
09.50 Alpint: Världscupen
11.00 Go‘kväll
11.45 Det svenska popundret
12.45 Dom kallar mig Wrestlare
12.50 Alpint: Världscupen
14.00 Tillbaka till Downton 
 Abbey
15.00 Ett lag utan gränser
15.15 Fotboll: Damallsvenskan
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:	Definitely,	
 maybe
23.35 Dom kallar mig Miss 
 Mermaid
23.40 Rapport
23.45	 Nattfilm:	Försoning

08.00 Minun squad
08.30 Gud så gott
09.00 Korrespondenterna
09.30 Motor: Gotland Grand 
 National
11.00 Hämnd och kärlek
13.00 Motor: Gotland Grand 
 National
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag
16.25 Mitt ögonblick
16.35 Vetenskapens värld
17.35 Studio Sápmi
18.05 Tarzan - mannen, myten,
 legenden
19.00 Kulturstudion
19.05 Taking risks
19.25 Kulturstudion
19.30 Rucklarens väg
22.00 Kulturstudion
22.05 Väster om friheten
22.50 Kulturveckan
23.50 Vår våldsamma planet
00.40 Skattjägarna
01.10 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Gääbi & Katja

09.00 UR Samtiden
15.00 Biten av kaffebacillen
15.05 Antikduellen
15.35 Gammalt, nytt och bytt
16.05 Studio natur
16.35 Englands bortglömda 
 drottning
17.35 Historiska hemligheter
18.20 Mäktiga sjöar
19.15 Människa vs neander-
 talare: Vem överlever idag?
20.05 Till fots genom Arabien
21.00 De beväpnade djuren
21.55 Dagen D - det vi offrade
22.40 Demenskören
23.40 Kalla krigets försvunna 
 bomber

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.50 Världens bästa veterinär
23.25 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
23.55 Skavlan
00.55 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

05.10 Last man on earth
05.35 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Simpsons
07.15 Kevin can wait
08.05 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 Ted 2
23.25 Iron sky
01.25 Pitch black
02.15 Devil‘s due
02.40 Sändningsuppehåll
03.40 Cops

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
13.00	 Idol	2019	–	resultatshow
13.30 Idol extra
13.55 Mumbo jumbo
14.30 Ishockey: Frölunda
 –Skellefteå
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.10 MotherFatherSon
23.25 Flight
02.10 I spindelns nät
02.15 Sändningsuppehåll
03.15 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
04.35 Sverige!, Vem vet mest?
05.50 Strömsö, 06.20 Sverige!
06.50 Alla för en, 07.50 Skavlan
08.50 Engelska Antikrundan
09.50 Alpint: Världscupen
11.00 Luuk & Hallberg
11.45 Cosmopolitanism
12.05 Vem vet mest?
12.50 Alpint: Världscupen
14.00 Dom kallar mig Miss Mermaid
14.05 Svenska nyheter
14.35 Fråga Lund
15.35 Matiné: Lassemajas Detektivbyrå 
 - Det första mysteriet
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt, Sportspegeln
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Allt för Sverige
21.05 Innan vi dör
22.05 Gryningspyromanen
22.35 Sexans växel
23.25 Dom kallar mig The Wild Bunch
23.30 Rapport
23.35 Kalles och Britas hälsoresa
00.05 The Sinner
00.50 Det svenska popundret
04.45 Gryningspyromanen

07.45 Sverige idag på romani chib
08.05 Tarzan - mannen, myten, legenden
09.00 Lindy Larsson från Lessebo
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.45 Djur i natur
11.55 Örtskolan
12.00 Motor: Rally-VM
13.30 Djur i natur
13.40 Hämnd och kärlek
14.10 Sverige idag
14.30 Ridsport: Världscupen hoppning
16.00 Rapport
16.05 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.09 Jag jobbar
17.17	 Kortfilmsklubben
18.00 Vloggarna
18.30 Bocksagan, vägen mot undergången
19.00 Seriestart: Världens natur
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.15 Gudstjänst
00.00 Studio Sápmi
00.30 SOS - skolan och Sverige
01.00 Kampen om livet
01.30 Fråga veterinären

09.00 UR Samtiden
15.00 Full storm
15.15 Studio natur
15.45 Ryssland och hästarna
16.35 Demenskören
17.35 Till fots genom Arabien
18.25 Dox: Ovan Babylon
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Equus - världens hästar
21.00 Mäktiga sjöar
21.50 Naturens utbrott
22.45 Minnesmästarna

20.00 Tillbaka till Downton Abbey
21.05 Innan vi dör - syntolkat
22.05 Gryningspyromanen - syntolkat
22.35 I am Patrick Swayze
00.05 Lyckomaten
01.05 Farliga beroenden

04.00 Cops
04.25 Våra värsta år
05.15 Sändningsuppehåll
06.00 Simpsons
06.50 Kevin can wait
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 Big daddy
19.00 Ink master
20.00 Amazing race
21.00 Minnet av ett brott
22.00 Den som dräper: Mörkret
23.00 Swedish dicks
00.00 American dad
00.35 Family guy
01.05 Simpsons
01.35 Family guy
02.35 American dad
03.00 Guldfeber
03.55 Chevaleresk
04.20 Making history
04.45 First Impressions

06.00 Fixer upper
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Solsidan
13.55 Bonde söker fru
14.55 Bytt är bytt
15.55 Anders knackar på
16.55 Expeditionen
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 Hundraåringen som klev ut genom 
 fönstret och försvann
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Hundraåringen som klev ut genom
  fönstret och försvann
00.05 Fartblinda
01.05 Brottsjournalen
02.00 The night manager
03.00 Fixer upper
04.00 Fixer upper

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sexans växel
12.00 Allt för Sverige
13.00 Fråga Lund
14.00 Skavlan
15.00 Matiné: Mamma tar semester
16.45 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 Seriestart: Vår tid är nu
21.00 Det rätta virket
21.30 Första dejten
22.00 Program ej fastställt
22.50 Dom kallar mig Fangirl
22.55 Rapport
23.00	 Nattfilm:	Badarna
00.35 Hjärtats vägar
01.20 Svenska nyheter
01.50 Gryningspyromanen
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Sverige idag
12.25 Elin, Alvin och vuxenlivet
12.34 Jag jobbar
12.42	 Kortfilmsklubben
15.00 Lindy Larsson från Lessebo
16.00 Rapport
16.05 Det söta livet
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 Vikingarnas riken
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Hamada – vykort från 
 ingenstans
23.15 Agenda, 00.00 Vloggarna
00.30 Vikingarnas riken
01.45 Sportnytt, 02.05 Nyhetstecken
02.15 Minun squad

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Demenskören
18.30 Människa vs neandertalare: 
 Vem överlever idag?
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Greklands vilda 
 sidor
21.50 Till fots genom Arabien
22.50 Dagen D - det vi offrade
23.35 Naturens utbrott

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Agenda - teckenspråkstolkat
21.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.15 Babel
23.15 Strömsö
23.45 Innan vi dör - syntolkat
00.45 Köttberget checkar ut

05.10 Ink master
05.15 Fresh off the boat
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 2 1/2 män
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 Family guy
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.30 Cops, 02.55 Brit cops
03.40 American dad
04.25 Den som dräper: Mörkret

05.00 Husakuten
05.10 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
15.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kalla fakta
21.00 Bonde söker fru – jorden runt 
 – casting
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Bad mothers
00.00	 Hawaii	five-0
01.00 Law & order: Special victims unit
02.50 CSI
03.50 MacGyver
04.45 Husakuten

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 Strömsö
11.10 Byggnaderna som förändrade 
 staden
11.40 Lärlabbet
11.55 Med andra ord
12.15 Doobidoo
13.15 Alla för en
14.15 Engelska Antikrundan
15.15 Matiné: Såsom i en spegel
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Mästerskaparna
21.00 Program ej fastställt
22.00 Plus, 22.30 Första kärleken
23.00 Dom kallar mig Insta-rappare
23.05 Rapport
23.10 Hjärtats vägar
00.00 Allt för Sverige
01.00 Skam Deutschland
01.20 Lyckomaten
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Kulturveckan
13.05 Skattjägarna
15.00 Vikingarnas riken
16.00 Rapport
16.05 Det söta livet
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 Muitte mu - Minns mig
18.30 Sanningen om vikingarna
19.25 Yla som en varg
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Korrespondenterna
20.30 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 Mitt judiska jag
23.45 Lindy Larsson från Lessebo
00.45 Sanningen om vikingarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 74 år och luft under vingarna
17.05 Antikduellen
17.35 Ryssland och hästarna
18.25 Naturens utbrott
19.20 Dagen D - det vi offrade
20.05 De beväpnade djuren
21.00 Dokument utifrån: Julian Assange 
 - hjälte eller skurk?
22.15 Mäktiga sjöar
23.05 Englands bortglömda drottning
00.05 Kalla krigets försvunna bomber

20.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
21.00 Väster om friheten
21.45 Jakttid
22.15 Gääbi & Katja
22.45 Sexans växel
23.35 Gryningspyromanen - syntolkat
00.05 Köttberget checkar ut
01.0 5Agenda - teckenspråkstolkat

05.15 Last man on earth
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 2 1/2 män
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 Da Vinci-koden
00.05 How I met your mother
01.05 Family guy
02.05 American dad
03.00 Bilbaronen i Las Vegas
03.25 Cops, 03.50 Brit cops
04.40 American dad

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.25 Unga föräldrar
15.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00	 Hawaii	five-0
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 Law & order: Special victims unit
02.50 CSI
03.55 MacGyver
04.45 Husakuten

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Ett            hett tips!
Annonsera i tema

Hem & Energi
30 oktober
Boka din annons 
hos Christina
0530-125 40

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!
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Vinterstövlar
Finns i dam och barn
Från

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

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

Följ oss på

Vinterstövel
Barn Reflexvantar 

Barn, dam och herr

  Ladda inför höst/vinter

Känga 
”Waterproof”
Finns i dam och herr

Vinterjackor
Barn, dam och herr

Overaller
Barn

Flanellskjorta 
Herr

Räksmörgås

59:-
/st

149:-
/st 499:-

/st

429:-
/par

399:-
/par

249:-
/par 6990

/par

Från

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Företag – hjälp oss kartlägga behovet
 Den 30 oktober släpps en-
käten för att kartlägga det 
lokala kompetensförsörj-
ningsbehovet i Melleruds 
kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. 
Kartläggningen kommer att 
genomföras i samverkan 
med Dalslands kommuner, 
Vänersborgs kommun samt 
Trollhättans Stad för att loka-
lisera kompetensförsörj-
ningsbehovet både lokalt och 
regionalt perspektiv. 

Enkätundersökningen 
kommer att ge en nuläges-
bild inför fortsatt arbete med 
kompetensförsörjning för 

planering av utbildningsin-
satser, rekryteringsaktivite-
ter och projekt utifrån behov 
i samverkan med aktuella 
kommuner och Arbetsför-
medlingen. 

Melleruds kommun till-
sammans med Arbetsför-
medlingen genomförde 2018 
en kartläggning av företa-
gens kompetens- och rekry-
teringsbehov på vår lokala 
arbetsmarknad. Övriga dals-
landskommuner genomför-
de egna lokala undersök-
ningar som sedan 
sammanställdes. 

Resultaten från enkäten 

har varit väldigt värdefulla 
och riktade insatser har gjorts 
mot våra lokala förutsätt-
ningar inom bland annat 
ungdoms- och vuxenutbild-
ning samt olika rekryterings-
aktiviteter och projekt som 
skall hjälpa företag att rekry-
tera rätt kompetens.

Enkätsvaren i Melleruds 
kommun och övriga dals-
landskommuner visade en 
tydlig bild att det fanns cirka 
500 jobb under 2018 i Dals-
land bland de företag som 
svarat på enkäten. 

Behoven fanns inom 
många olika yrkesroller, 

branscher och utbildningsni-
våer, men bristen är att hitta 
rätt kompetens för företagen. 
Enkäten gav också en bra 
bild av vilka framtida kom-
petenser och utbildningsin-
riktningar företagen är i be-
hov av. 

Enkäten kommer att finnas 
på Melleruds kommuns 
hemsida under Näringsliv 
och jobb och på Arbetsför-
medlingen hemsida.

Marie Hörnlund,  
näringslivsutvecklare och 
marknadsföringsansvarig  

i Melleruds kommun

Motion om personal
Socialdemokratiska grup-
pen, kommunfullmäkte, ge-
nom Michael Melby och 
Marianne Sand Wallin, har 
skrivit en motion om att upp-
datera kommunens personal-
försörjningsplan.

Gruppen ”känner stark oro 
inför de olika personalpolis-
tiska ställningstaganden som 
den nuvarande majoriteten 
ger uttryck för. Det framgår 
tydligt att en satsning på 
vissa tjänster inom kommu-
nen som anges som nyckel-

grupper ska lockas att ta an-
ställning i kommunen med 
extra beslutade förmåner och 
insatser. När det gäller alla de 
viktiga arbetsuppgifter som 
dagligen utförs av personal, 
som främst är organiserade i 
Kommunalarbetareförbun-
dets verksamhetsområden, 
pressas villkoren däremot 
nedåt till den absoluta mini-
minivån, enligt gällande av-
tal” skriver Melby och Sand 
Wallin.

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
klipp!

5:-
/st

Kladdkaka & Hallongrotta  

Jonas presenterar

Handla för 200:- på

Torget
så bjuder vi på en kopp kaffe i 

(medtag kvitto samt kupongen) G
äl

le
r 

t.
o.

m
. 

ti
s 

29
 o

kt
.

www.mellerudsnyheter.se



Västerråda ett område i förvandling

Här hissas en av takstolarna upp för att komma på plats. 14 november 2018.

17 juni 2014 kom beskedet att Dalslands första köpcenter skulle stå klart våren 2016. Riktigt så snabbt 
gick det dock inte med facit i hand. Men intentionen var god och alla var nöjda vid fotograferingen med 
bland annat Karlssons Möbler i bakgrunden. Från vänster: Ulf Palm, vd Melleruds Handel, Robert Svens-
son, kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Orvelin, Orvelin Group AB, Jörgen Bergström, fastighetschef 
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg och kommunchef Ingmar Johansson.

Här är det dags för fd. Alvar Anderssons Maskins lokal att bli ett minne 
blott. 21 november 2015.

Så här såg snickerifabriken ut innan rivningen. 5 mars 2012.

Två dagar innan invigningen är det bara smärre justeringar kvar. Här syns fasaden och den stora reklampelaren.

Melleruds Snickerifabrik jämnas med marken 12 januari 2015.

22 maj 2018 togs första spadtaget för det nya köpcentret som har invigning den 24 oktober 2019. Fr. v: Fredrik Fast, driftschef på Coop, Ulf Palm, Melleruds Handel, Tommy W Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Anders Ericsson, distriktschef Skanska och Ronny Johansson, styrelserepresentant Coop. 

Rivningsarbetet pågår för fullt. Här rivs ena delen av Karlsson Möbler. 12 februari 2015.

Så här långt hade man kommit den 21 september 2018.
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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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Priserna gäller 24/10–27/10, 2019. Reservation för slutförsäljning.

Välk� � n på
� rs� g 24/10 

�  16:00!

NYÖPPNING
FÖR COOP
MELLERUD
VID NORRA RONDELLEN.

GOODIE
BAG

til
l d

e 4
00 fö

rs
ta

 b
eta

la
nde 

kundern
a fr

ån k
l 1

6:0
0!

RÅGGOTT/FRÖGOTT
Hatting. 380 g. Ord.pris 22:50-25:95/st. 

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

3-PACK MAJS
Coop. 594 g. Ord.pris 24:95/st.

Från 
fi� di� � !

KÄLLARRÖKT SKINKA
Scan. Ord.pris 25:90/hg. 

Från 
� l� � � � n!

KÄLLARRÖKT SKINKA

99k�  

RÅGGOTT/FRÖGOTT

10k�  10k�  

Vi firar med 
demos och fler 

kanonpriser 
i butiken!

BUTIKENS 
ÖPPETTIDER 

Fr o m fredag 25/10

Alla dagar kl 06–22

FÖRBUTIK OCH CAFÉ 
Mån–fre kl 08–20
Lör–sön kl 09–18

FISKDISKEN 
Tis–fre kl 08–20

Lör kl 09–18
Sön–mån Stängt

DELIKATESSDISKEN
Mån–fre kl 08–20
Lör–sön kl 09–18

14)=£  

FÄRSK LAX
Hanssons Fisk. Hel sida.
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Kents Åkeri i Berg AB
Kontaktperson: Jörgen Andersson

Mobil: 0704-91 07 81

Vi har  
spridit grus

Kontakta mig om ni vill ha hjälp med 

•borrning
•sågning 
•bilning i betong

Gatan 5, 464 92 Mellerud • Tel. 073-183 53 43

Vi har fått förtroendet att leverera 
betongelement till Melleruds Handel

www.orscementgjuteri.se

Vi tackar  
Melleruds Handel AB  

och Coop 
för förtroendet att bygga 
Melleruds köpcenter och 

önskar dem och alla  
hyresgäster lycka till!

Tel. växel: 0521-942 40 
www.bralandaindustri.se

Besöksadress: Stenhammarsvägen 16

Tillverkning, leverans och  
montage av stomme,  

tak och fasad

BENGTSFORS

Storgatan 42, Bengtsfors • 0531-102 30

Vi har utfört
Solskydd & 
glasräcken

Vi har utfört 

invändig och  
utvändig  
glasning

Vi har deltagit vid bygget av Melleruds Handel
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Dick Andersson 
070-415 46 44

Landsvägsgatan 64, Mellerud
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Maskin- 
uthyrning

Dags att 
asfaltera?

Fo
to

: E
rik

 M
år

te
ns

so
n

KONTAKT

Lars-Åke Olsson

070-652 21 57 
lars-ake.olsson@ncc.se

   NCC hjälper såväl företag som 
privatpersoner med alla typer av 
mark- och asfaltsarbeten. 
   Vi finns lokalt och förverkligar 
gärna dina idéer!
   Välkommen att höra av dig för 
kostnadsförslag!

ncc.se/asfalt

Vi har lagt golven på
Melleruds köpcentrum

info@frandeforsgolv.se

Sapphultsgatan 5, Mellerud • Tel. 0530-411 00 • www.oscarssonsmark.se

Vi stod för markarbetena

Vid hjälp med 
städning

Kontakta

lollowillner@hotmail.com
Kurt Hellbergs Gata 4 • Tel. 070-265 47 46

har varit delaktig i  
betongutläggningen

Tel. 0702-44 45 45

Kjellmans  
Betongpump AB

Vi utförde lyften
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Nya Köpcentret, Kornsjögatan 1, Mellerud

Vi 
bjuder 
på fika

KANONPRISER 
på SMEG-produkter

Erbjudandet gäller under öppningsveckan, så långt lagret räcker och kan  
inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Torsdag 24 oktober klockan 16.00

Flera 
öppnings- 

erbjudanden

öppnar vi 
vår nya butik

Hela Mellerud ett handelsområde

Imorgon invigs Melleruds 
Handel. Den senaste av 
marknadsplatser som 
varit Melleruds signum 
i mer än hundra år. Ing-
mar Johansson, tidigare 
kommunchef, numera 
uthyrningsansvarig för 

Ingmar Johansson, uthyrningsansvarig på Melleruds Handel, vill se hela Mellerud som ett levande handelsområde.

Melleruds Handel, har 
följt processen från start.
Varför valde bröderna Orve-
lin att satsa i Mellerud? 

Jo, det har att göra med 
Melleruds historia som han-
delsplats. 

Bröderna Fredrik, Johan 
och Petter Orvelin tillbring-
ade mycket tid i Mellerud 
2006 till 2008 under arbetet 
med Sunnanå hamn. De upp-
levde den aktivitet som råder 
i köpingen, träffade många 
mellerudsbor och fastnade 
genom sitt stora intresse för 
natur, jakt och fiske samt för 
bygden. 

Under en trollingtur på 
Vänern för tretton år sedan 
fick de höra att Karlssons 
Möbler var till salu. Så fort 
de kom iland köpte de fastig-
heten.

Planerna fanns
– Fredrik Orvelin ringde mig 
och berättade, jag var kom-
munchef i Mellerud då och 
jag sade, vad bra, då gör ni 

något vettigt med lokalen. 
Jag förstod under resten av 
vårt samtal att planerna var 
betydligt större än så. Det 
handlade om platsen och att 
det redan fanns väldigt 
mycket kommers i Mellerud, 
berättar Ingmar Johansson, 
idag uthyrningsansvarig för 
Melleruds Handel.

Ingmar berättar att han 
själv som tioåring 1964 var 
springpojke på C.J Anders-
sons speceriaffär på Storga-
tan. Hans farfar startade 
järnhandel i Mellerud som 
senare togs över av Ingmars 
far och farbror. Butiken 
fanns senast i lokalen som 
idag inrymmer Ute&Inne.

Han säger att han är glad 
över att man nu kan erbjuda 
ännu mer handel i Mellerud, 
att människor är vana att åka 
till Mellerud och handla, ett 
mönster som håller i sig i 
generationer. Handel föder 
handel poängterar Ingmar 
Johansson  och hoppas att 
den nya handelsplatsen ska 
vara en nytändning för alla.

– Vi ska inte prata cen-
trumhandel eller Västerråda, 
vi ska prata om handel i Mel-
lerud, säger han.

Ovanlig satsning
Ingmar konstaterar att en 
satsning som denna är ovan-
lig idag. Den har medfört 
50-60 arbetstillfällen i Mel-
lerud och 600 personer sökte 
tjänsterna. Under byggfasen 
har 500-600 personer varit 
instämplade på byggarbets-
platsen och många lokala 
företagare har varit inblan-
dade i bygget.

Invigningen imorgon 
kommer att få en stark mel-
lerudstouch. Melleruds 
kommunalråd Morgan E 
Andersson håller i invig-
ningen och lokala artister 
kommer att uppträda. På 
lördag blir det en dag speci-
ellt för barn.

– Mellerudsbor ska känna 
att detta hör till Mellerud, 
säger Ingmar Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hur kommer vi dit?

Norr om rondellen finns den tillfälliga övergången till handelsområdet 
på Västerråda. 

I samband med öppningen 
av Melleruds Handel på 
Västerråda, vill vi upp-
mana alla att vara extra 
försiktiga när ni går över 
E45, som är en tungt tra-
fikerad väg. 
Tillsammans med Trafikver-
ket har vi skapat en gångpas-
sage mitt emot södra entrén 
till handelsområdet, i närhe-
ten av rondellen. Då en gång-
passage saknar trafikljus 
samt zebramarkering, ber vi 
dig att läsa igenom nedan 
information för att passera 
vägen på ett säkert sätt.

På Trafikverkets rekom-
mendation har vi anlagt en 
passage för att göra det lätt-
are för gående och cyklister. 

Trottoarkanter har tagits 
bort och avsmalningar har 
byggts som farthinder för att 
tydliggöra trafikmiljön. Vid 
en passage gäller samma 
trafikregler som var som 

helst på en väg eller gata, det 
vill säga att gående och cy-
klister har väjningsplikt, 
men också att fordonsförare 
ska anpassa hastigheten så 
att gående som redan börjat 
korsa gatan, ska beredas till-
fälle att passera på ett säkert 
sätt. 

Övergångsställen (med 
skyltar och målade vita 
streck) invaggar gående i en 
falsk trygghet, medan pas-
sager kräver ett ökat samspel 
mellan fordonsförare och 
gående/cyklister och på så 
sätt ger en ökad säkerhet och 
färre olyckor.

Därför ber vi dig att an-
vända den avsedda över-
gången och ta hänsyn till 
avstånd och hastigheter hos 
de fordon som närmar sig 
innan du går över vägen.

Melleruds kommun
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Välkommen på premiären av Apoteket  
i Mellerud Handel. Vi firar 24 – 27 oktober  
med fina erbjudanden, bland annat  
20% rabatt på ett helt köp när du handlar  
för minst 300 kr. Dessutom får de 200  
första kunderna en goodiebag!

Var: Apoteket i Mellerud Handel
När: Torsdag 24 oktober kl 16 – 20

PREMIÄR!

Apoteket 
Mellerud Handel, Mellerud 
Vardagar 10–19, Lördag–Söndag 10–15 
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Erbjudandet gäller på Apoteket i Mellerud Handel 24–27/10 2019. Rabatten dras i kassan.  
Gäller ej på receptbelagda läkemedel, presentkort eller tjänster. Goodiebag ges vid köp av andra varor än enbart receptbelagda läkemedel.

20% vid köp  
över 300:-

Guns kärleksmums 
inkl. kaffe 

Thaibuffé
Sushi 
Husmanskost 
Salladsbuffé 129:-

Alla menyer i vår 
Drive Thru 85:- 

Öppettider
Sönd - torsd 10-21
Fred - lörd 10-22

29:-

Kornsjögatan 1, Mellerud • 0530-124 00

Fred 25/10 kl. 11.00-14.30 95:-

Melleruds Handelsplats

Snacks  -  Lösgodis  -  Dryck  -  Tobak  -  Snus 

PREMIÄR!
24-27
Oktober

/hg495
Lösgodis

Max 3st/kund 

Kolla in våra galna

Öppningserbjudanden!

styck!10:-
Ord.Pris 21.95/st.

2 för

25:-+pant
Ord.Pris 19.95/st.+pant
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Priserna gäller så långt lagret räcker. Med reservation för ev. feltryck och slutförsäljning.

Följ oss på Facebook
och Instagram Kornsjögatan 1, MELLERUD  •  www.dollarstore.se

Lantchips 
150 g.
Ord.pris 10:-/st

GÄLLER FREDAG 25/10

2 för 10:-

Coca-Cola
33 cl. Ord.pris 3 för 20:- 
Max 1 platta/hushåll

Ajax
Allrengöring, per st. Ord.pris 20:- 
Max 2 st/hushåll

Fredag 25/10 kl 10.00-19.00
öppnar Dollarstore i Mellerud
Kom & fynda bland Sveriges bästa priser!

GÄLLER FREDAG 25/101250 ml

10:-
GÄLLER FREDAG 25/10

3 för10:-+ pant

1 liter
GÄLLER FREDAG 25/10

10:-Sköljmedel 
Softlan, per st. Ord.pris 20:- 
Max 4 st/hushåll 10:-Saffran 

Prima, 0,5 g


