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NR 43 • ÅRG 26

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

kurödsvägen 5, Uddevalla • 0522 - 999 50  

Priserna gäller måndag 28/10 – söndag 3/11 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, hel sida, vac-
cad, ca 1,5 kg. Max 1 köp/hushåll/vecka 44

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

119:-
/kg

BONUSKUND

Lösviktsgodis
Smått & gott.
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

20:-
/st

BONUSKUND

   129:-
/kg

5:-
/st

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej ekologiskt, 
Fairtrade, 450 g, jfr-pris 44,44/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

Räkor
Inkommer fredag förmiddag

Svensk entrecôte
Dalsjöfors, färsk, bit, ca 800 g.

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 44

BONUSKUND

4995
/kg

MELLERUD Sapphultsg. 12 • 0530-330 00

ÖPPETTIDER

Allhelgona

 Mån-tors 7-18
Fredag 7-13

Lördag Stängt

Kommunalrådet Morgan E Andersson klippte det blågula bandet under invigningen av Melleruds Handel i torsdags. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidorna 8 och 9 –
‹

Nytt kapitel för handeln

– Sidan 12 –

Manskör som
firade 100 år

I lördags gav 100-årsfirande Rostocks Manskör 
en bejublad konsert på Kulturbruket på Dal.

– Sidan 13 –

Philippa Bellamy
presenterar sig

Nu är hon på plats, Melleruds kommunikatör 
med evenemangsansvar – Philippa Bellamy. 

Temasidor
Hem & Energi

– Sidorna 10 och 11 –

Häng med hem till Lennart och Birgittas ny-
byggda hus där de satsar på solceller på taket.
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Öppen kyrka vid 
gravsmyckningen
Fredag 1 november 
 kl. 14.00-17.00

Gestad, Timmervik, 
Brålanda, Sundals-Ryr

Kaffe, musik, stillhet, 
möjlighet att tända ljus

Allhelgonahelgen i  
Frändefors församling

Fredag 1 november
Kl. 10-15 Kyrkogårdens dag.  
Kom och smycka gravar samtidigt som 
våra kära vaktmästare finns till hands 
och bjuder på korv med bröd.
Kl. 16-20 Stilla musik. Drop-in-fika 
i kyrkan. Emma Davidsson spelar och 
sjunger varje heltimme.

Lördag 2 november
Kl. 18 Minnesgudstjänst med Daniel 
Westin. Medverkar gör även kyrkokören 
under ledning av Ruben Bengtson. 

Söndag 3 november
Kl. 11 Högmässa. Daniel Westin.

SK Granans årsmöte
Onsdag 13 november kl. 19.00
Restaurang Solrosen, Brålanda

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och enklare förtäring
VÄLKOMNA!                              Styrelsen Anders Björhammar 

berättar om fjällfolk  

på Kungsleden

 
Rotary
Mellerud

Måndag 4/11 Kyrkofullmäktige 

i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder

i församlingshemmet.

Onsdag 6 nov. kl. 19.00

Ärenden enligt anslag  

och utsänd kallelse.

Ordföranden

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 31/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Söndag 3 nov • kl. 14.00
Big Wind presenterar
Sova Räv – en lurig föreställning  
för barn 3-6 år

Sova Räv – en berättarföreställning bland djuren. 
Härliga djur, sjungande, kraxande och luriga djur… 
Rävar, sköldpaddor, sniglar, kråkor, grisar och vargar. 
Här passerar djuren revy i sagor och sånger. Och, tro 
det eller inte, i tre dikter av Gustav Fröding. 
Föreställningens längd ca 40 min, ingen paus.

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

Entré: 25 kr
Biljetter säljs på Melleruds Bibliotek från och med 
torsdag 31 oktober. 
Kulturbruket på Dals biljettkassa håller öppet en timme 
före förestälningen där du kan köpa eventuellt kvarvarande 
biljetter.

Arrangör:  Kulturbruket på Dal/Barnkulturgruppen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6, Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

30 oktober – 6 november 2019
Alla helgons dag 
”Helgonen”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 1/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Bolstads kyrka
Fre 1/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Erikstads kyrka. 16.00-16.45 Musik i kyrkan, 
  Maria Andersson.
Fre 1/11 15-17 Gravsmyckningskaffe i Grinstads kyrka. 15.00-15.45 Musik i kyrkan, 
  Anders Fredriksson.
Lör 2/11 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Lars-Åke Petersson
Sön 3/11 16.00 Minnesgudstjänst i Erikstads kyrka, Mia Palm. Sång: Josefine Dahlqvist. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 3/11 18.00 Minnesgudstjänst i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist. Flöjt: Peter 
  Söderlund. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 30/10 12.00 Andakt med Lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Anmälan till   
  lunchen har gått ut
Tor 31/10 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 31/10 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. En ensemble ur Järns sångkör och 
  Anders Fredriksson.
Fre 1/11 13-17 Gravsmyckningskaffe i Holms kyrka. 17.00-18.00 Musik i kyrkan, 
  Anders Fredriksson.
Fre 1/11 16-16.45 Musik i Järns kyrka, Anders Fredriksson.
Lör 2/11 16.00 Minnesgudstjänst i Järns kyrka, Mia Palm. En ensemble ur Järns sångkör. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Lör 2/11 18.00 Minnesgudstjänst i Holms kyrka, Mia Palm. En ensemble ur Järns sångkör. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 3/11 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Sön 3/11 17.00 Requiem i Holms kyrka, Anders Fredriksson. Andakt: Martin Edström.
Tis 5/11 11.30 Mässa på Fagerlid.
Tis 5/11 14.15 Mässa på Bergs
Tis 5/11 17.00 Brödförsäljningen startar i Kyrkans Hus inför
Tis 5/11 18.00 Höstkväll i Kyrkans Hus. Rostocks manskör medverkar. Servering, lotterier m.m. 
  All förtjänst till ACT Svenska kyrkan. Gåvor mottages tacksamt. 
  Arr: Internationella gruppen i Holms församling. Kontakt: Emma Gustavsson 
  tel: 0530-362 19
Ons 6/11 12.00 Andakt med Lunch i Kyrkans Hus, Martin Edström Anmälan till lunchen 
  senast tisdag kl. 11.00. EXP Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 30/10 17.00 Vardagsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Martin Edström. Utdelning av Barnens 
  Bibel till församlingens 5-åringar.
Tor 31/10 16.00 Mässa med minnesstund på Skållerudshemmet, Pär-Åke Henriksson.
Fre 1/11 15-18 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan.
Lör 2/11 10-18 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan.
Lör 2/11 18.00 Minnesstund i Skålleruds kyrka, Lars-Åke Petersson. Skålleruds Församlingskör. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 30/10 12.15 Andakt på Karolinen.
Fre 1/11 13-17 Allhelgonacafé i Örs kyrka. 15.00-15.30 Musik i kyrkan, Maria Andersson.
Lör 2/11 16.00 Minnesgudstjänst i Örs kyrka, Martin Edström. Solist: Fredrik Johansson. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Lör 2/11 18.00 Minnesgudstjänst i Dalskogs kyrka, Martin Edström. Solist: Fredrik Johansson. 
  Vi tänder ljus för de under året bortgångna.
Sön 3/11 15.00 Minnesgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Kerstin Öqvist. Skålleruds 
  församlingskör. Vi tänder ljus för de under året bortgångna.

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud
måndag 4 nov. kl. 19.00

Stig Larsson
ordförande

Välkomna till en hoppfull föreläsning 
om ett svårt ämne - psykisk (o)hälsa 
och suicid med MARIE NILJUNG
När: Den 14 november 2019 
Var: Kulturbruket på Dal
Tid: 18:00-20:00
För vem: Medborgare i Melleruds kommun

Biljetter hämtas på Medborgarkontoret, max 2 
biljetter per person. Begränsat antal platser, först 
till kvarn gäller. Föreläsningen är kostnadsfri.

Marie kommer beröra ämnen som:
• Personliga erfarenheter av psykisk ohälsa 
• Fakta om suicid- statistik och myter 
• Skyddsfaktorer och varningssignaler 
• Fakta om depression 
• Tabu, stigmatisering och skam

Närhälsan Mellerud 
Vårdcentral

Pysselkväll 
för vuxna

Tisdag 5/11 kl. 17-21 
i Gestads församlingshem

Ljusstöpning

Dörrkranstillverkning 
Fika och andakt

Välkommen!

Förtext-
annonserna 
fortsätter
på sidan 4
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Ni är välkomna till minnesgudstjänst 
lördag 2 november 
kl. 16.00 i Järns kyrka , Örs kyrka
Kl. 18.00 i Dalskogs kyrka, Holms kyrka, Skålleruds kyrka

söndag 3 november 
kl. 15.00 Gunnarsnäs kyrka  
kl. 16.00 Erikstads kyrka kl. 18.00 i Klöveskogs kyrka

Ljuständning sker i den kyrka där begravningsgudstjänsten ägde rum. 
Grinstads kyrka tänds i Klöveskogs kyrka 
Bolstads kyrka tänds i Erikstads kyrka 
Kyrkans Hus tänds i Holms kyrka

HOPPET ÄR DET SISTA SOM ÖVERGER MÄNNISKAN
Höstens mörker gör sig allt mer och mer påmint. Dagarna blir kortare och några av oss kanske 
känner av att det börjar bli tungt på olika sätt. 
När allt tycks vara mörkt, så kommer ljuset smygande. Ett ljus som för oss blir en påminnelse om 
Jesus. Han som sa: Jag är världens ljus. Det ljuset får lysa upp höstens mörker och bli till ett hopp 
om framtiden och ett hopp om att döden inte är slutet, utan början på någonting nytt.

Under Allhelgonahelgen är det många som besöker sina anhörigas gravar, skickar kanske en 
tacksamhetens tanke, placerar sin ljuslykta vid gravstenen och stannar upp. Ju fler ljus som tänds 
vid gravarna, desto ljusare blir mörkret och hoppet om att få se varandra igen tar ny fart. ”Alla 
helgons dag” firas i Svenska kyrkan under lördagen och under söndagen får vi fira ”Alla själars 
dag”. Helgonen som vi talar om är en person som levt i djup relation med Gud och som gjort 
någonting bra för sina medmänniskor, dvs. varje person de fick möta under sin livsvandring.

Men, även du och jag får vara ett helgon. Du och jag är en avbild av ”den helige”, dvs. Gud. Vi 
är skapade till Guds avbild, till unika och värdefulla människor. Ur den aspekten är vi förebilder 
för andra. Att vi bär på en gåva, en egenskap som andra kan ha nytta av. De vänner som gått 
före och dött har på olika sätt fått betyda någonting för andra, då de levde här på jorden.

”Jag är världens ljus”, säger Jesus. Det finns inget annat ljus som lyser upp det mörker som finns. 
I tron på Jesus-ljuset får vi evigt liv och löftet som Gud gav oss i dopet, att vara med oss till tidens 
slut bryts inte från Guds sida. Nej, han vill alltid stå vid vår sida i ljusa som mörka dagar. Under 
”Alla själars dag” som firas under söndagen läggs tyngdpunkten på dem som inte av Kyrkan 
utnämnts till helgon. Alltså; fokus läggs på dem som du och jag har haft i vår omgivning, men 
som nu har dött.

Minnesgudstjänsterna runt om i våra kyrkor ligger oftast under söndagen, då vi får samlas för att 
minnas och be Gud om att han tar hand om dem som dött och oss på bästa tänkbara sätt. Här 
lyfter vi även fram det hopp som finns i Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet. 
Det finns ingen annan väg att gå för att få detta hopp. Vägen till Guds hjärta går via tron på 
Jesus, han som dog och uppstod för varje människa. Det eviga ljuset lyser för dig och för mig.

Välkommen att vara med och fira denna hoppets högtid i någon kyrka som finns i vårt område 
nu under Allhelgonahelgen! Gud välsigne dig!

Martin Edström 
Komminister (präst) i Melleruds pastorat med ansvar för Örs församling

Musik under Allahelgonahelgen
Fredag 1 november framförs stilla meditativ orgelmusik för den som vill 
komma in i kyrkan efter att t ex ha varit vid graven och tänt ett ljus.

Följande kyrkor erbjuder musikstunder
Örs kyrka kl. 15.00-15.30
Grinstads kyrka kl. 15.00-15.45
Järns kyrka kl. 16.00-16.45
Erikstads kyrka kl. 16.00-16.45
Holms kyrka kl. 17.00-18.00 

Vid de olika minnesgudstjänsterna medverkar som följer solister eller sånggrupper.

Lördag 2 november
Järns kyrka kl. 16.00 ensemble ur Järn sångkör
Örs kyrka kl. 16.00 sång Fredrik Johansson 
Dalskogs kyrka kl. 18.00 sång Fredrik Johansson
Holms kyrka kl. 18.00 ensemble ur Järn sångkör
Skålleruds kyrka kl. 18.00 Skålleruds församlingskör

Söndag 3 november
Gunnarsnäs kyrka kl. 15.00 Skålleruds församlingskör
Erikstads kyrka kl. 16.00 sång Josefin Dahlqvist
Holms kyrka kl. 17.00-18.00 Requiem av ”Zweites Requiem” av Josef Gruber och 
delar ur ”Requiem” av J. Rutter.
Klöveskogs kyrka kl. 18.00 flöjt Peter Söderlund

Foto: Madelen Zander/IKON

MELLERUD  

HÖSTMÖTE 
onsdag 6 nov. kl. 17.00 i Templargården

     Välkomna!                                Styrelsen

Inbjuder dig 65+ till
Höstkonsert

i Musikskolans Aula, Brålanda
fredag 8 nov. kl. 17.00

För musiken svarar Juha Ålander, Håkan Thunberg och 
Ingvar Andersson. I pausen bjuder vi på förtäring. 

Välkomna till en trivsam afton!
Konserten är ett samverkansprojekt med stöd från stiftelsen 
Dagny o Sven-Erik Johanssons fond samt Studiefrämjandet

Samarr.

Det händer på biblioteket

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

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

Författarsamtal
Linda-Marie Nilsson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek
Onsdag 6 november kl. 19.00

Biljetter släpps 1/11 kl. 10 på biblioteket
Välkomna

Miljö och 
hälsorådet

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

OBS! Årets sista

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

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Costa del Sol - Spanien
2/3, 30 dgr .......................... 22.480:- 
Rostock med påskmarknad
6/4, 3 dgr .............................. 3.390:-
Hollands blommor &  
blomstertåget 22/4, 7 dgr ... 8.550:-

Res med oss!

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

 

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

Bolstad
Prästgård

Onsdag 6 nov. kl 19 
Visning av  

autografduken  
från Renströmska  

Ny utställning om ålder-
domshemmet Renström-
ska stiftelsen i Bolstad

Entré inkl. kaffe: 80 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  

i samarbete med SV Väst

Tillfällig avstängning av 
fjärrvärmen i centrala Mellerud 
På grund av servicearbeten kommer fjärrvärmen i 
centrala Mellerud att stängas av torsdag 31/10 
mellan klockan 20.00-24.00

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Jag kommer hem  

igen till Jul 

Fredag 8/11 kl 19.00

Söndag 10/11 kl. 19.00

Terminator: Dark Fate

Onsdag 30/10 kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

2 tim 10 min

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Halloween
 nattklubb
Lördag 2 november 

klockan 22.00-02.00

Priser till de 5 bästa! 

www.mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 45 Skolan
Måndag 4/11: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 5/11: Köttfärs i ugn med brunsås, kokt 
potatis, morot och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 6/11: Fläskköttgryta med lingon, kokt 
potatis och broccoli. 
Dessert: Kökets bakelse.

Torsdag 7/11: Ärtsoppa med fläsk.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 8/11: Kassler med potatisgratäng och 
bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 9/11: Stekt strömming med potatismos, 
lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 10/11: Grillad kycklingfilé med grädd-
sås, äppelmos, kokt potatis och bukettgrönsaker.
Dessert: Äppelkaka med vaniljsås.
Hemtjänstens alternativ v. 45
Mån, lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-fre, sön: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker.

Måndag Fiskbullar i dillsås**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiff med 
potatis, majscrème och gröna ärtor.
Tisdag Köttfärs i ugn* med 
brunsås, potatis, morötter och 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs med brunsås, 
potatis, morötter och lingonsylt.
Onsdag Fläskköttgryta* med 
lingon, bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta med bulgur och 
broccoli.
Torsdag Pannkakor med keso, 
sylt och morotssallad.
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Kycklinggryta* med 
pasta och bukettgrönsaker.
Alt: Veg. gryta med pasta och bukett-
grönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 8 oktober

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

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 november

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 17 december

Kakor
4 burkar

Kakprofessorn 070-650 60 15

80:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 19 november

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 3 december

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Ljung 30:-/st 4 st för 100:-

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Gravdekorationer från 99:- /st

Fredag 1 november stänger vi kl. 12.00

Storgatan 20, Mellerud
Tel 0530-125 40

www.mellerudsnyheter.se
MNYHETER

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

”Alla storlekar är vackra”
Den 6 november kommer 
Linda-Marie Nilsson till 
Melleruds bibliotek. 
Hon är del av en kroppsposi-
tiv rörelse som växer och har 
kämpat för att få acceptans  

för sin kropp hela livet. Lin-
da-Marie har skrivit en bok 
om hur hon förändrade sitt 
liv och lärde sig älska sig 
själv.

Inte genom att ändra på sin 

Linda-Marie Nilsson. Foto: Lina 
Eidenberg Adamo.

kropp, inte genom att gå upp 
eller ner i vikt. Inte genom 
träning, dieter eller operatio-
ner utan genom att lära sig 
tänka på ett helt nytt sätt. 
Med sitt  budskap ”Alla stor-
lekar är vackra” jobbar hon 
för att bryta de normer och 
skönhetsideal som råder i 
samhället, och för att alla de 
olika storlekar och former 
som en människa kan ha ska 
ha samma värde och rättig-
heter. 

Detta är ett samarrange-
mang mellan biblioteket, 
miljö- och hälsorådet samt 
Studiefrämjandet.

Sova Räv – en lurig 
föreställning för barn

Höstens barnteaterföre-
ställning i Kulturbruket 
på Dal den 3 november är 
en lurig föreställning med 
massor av härliga, sjung-
ande och kraxande djur.
Berättarföreställningen Sova 
Räv innehåller både rävar, 
sköldpaddor, sniglar, kråkor, 
grisar och vargar som pas-
serar revy i sagor och sånger. 
Tre dikter av Gustav Fröding 
får minsann också plats!

Musik-, dans- och teater-
gruppen Big Wind har fun-

nits sedan 1989 – med ambi-
tionen att just blanda dans, 
musik och teater. Eller som 
man själva uttrycker det:

– Vi har något att säga och 
vi säger det rytmiskt.

I den här föreställningen, 
som riktar sig till 3-6 åringar 
är det Ola Karlberg som var-
samt, lekfullt och med erfa-
ren hand leder in barnen i en 
fantasiskog – fylld av faror 
och fröjder.

För regin svarar Stina Hed-
berg.

Sova Räv- en föreställning för barn 
3-6 år. Kulturbruket på Dal, 3 no-
vember. Foto: Lina Ikse

Utställning om Renströmska 
stiftelsen i Bolstad Prästgård

Onsdag den 6 november in-
vigs en ny utställning i Bol-
stad Prästgård om Renström-
ska stiftelsen i Bolstad som 
var ålderdomshem åren 1932 
– 1980 då huset såldes i pri-
vat ägo efter det att driften 
lagts ner. 

Renströmska i Bolstad var 
även församlingshem och 
pensionat för präster och lä-
rare. Ålderdomshemmet 
Renströmska stiftelsen var 
uppkallat efter den välkände 
grosshandlaren Sven Ren-
ström i Göteborg som var 
född i Högstorp i Bolstads 
socken. Han hade donerat en 

summa pengar till sin födel-
sesocken den så kallade 
Renströmska fonden vilken 
till största delen finansierade 
bygget av Renströmska. Den 
drivande kraften vid tillkom-
sten av Renströmska stiftel-
sen var prostinnan Agda 
Engström i Bolstad. 

Vid invigningen visas den 
så kallade autografduken 
från Renströmska. På 
1970-talet var Gertrud Ja-
cobsson i Svartebäck före-
ståndarinna för Renströmska 
stiftelsen. Hon lät alla besö-
kare skriva sina namnteck-
ningar vilka hon sen brode-

rade in på en vit duk. Duken 
blev med andra ord en gäst-
bok. Autografduken skänkte 
hon senare till Bolstad Präst-
gård.

Tag gärna med bilder och 
berättelser från Renströmska 
stiftelsen och visa. Vi efter-
lyser särskilt interiörfoton 
från ålderdomshems- och 
församlingshemstiden. De 
flesta på trakten har anhöriga 
som har bott där. Många be-
gravningskalas hölls på Ren-
strömska innan Västra sko-
lan gjordes om till försam- 
lingshem.  

Jag kommer hem igen till 
jul (Digital 5.1). 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.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud fredag 8, lördag 9 
och söndag 10 november.

Aktuellt
 på bio

I år är det tio år sedan 
Carolina Wallin Pérez 
släppte sitt hyllade album 
”Pärlor och svin”, bestå-
ende av egna tolkningar av 
Kent-låtar. Tioårsjubileet 
firas med en singel, ånyo 
en Kent-låt, som samtidigt 
blir den absolut sista på 
det temat.
Många fick upp ögonen för 
Carolina i och med ”Pärlor 
och svin” och sedan dess har 
hon fortsatt med egen musik, 
vilket resulterat i ytterligare 
två soloalbum och ett Mani-
fest-pris för Årets textförfat-
tare.  

– Jag har funderat ett tag 
på att jag vill göra något 
kring detta, fira mig själv 
som tioårig albumartist på 
något sätt. Efter mycket ef-

Har släppt Kent-singel

Mellerudsbördiga Carolina Wallin 
Pérez har i dagarna släppt singeln 
”Förlåtelsen”. Foto: Johanna Pet-
tersson.

tertanke  landade jag i att det 
ändå vore roligt att göra en 
enstaka Kent-låt, som en 
hyllning till både mig och till 
dem – med ett nyare sound 
som sitter ihop väl med hur 
min musik låter idag, säger 
Carolina. 

Förlåtelsen 
Trots att låten är en hyllning 
till Carolina som soloartist är 
hon långt ifrån ensam på 
singeln, här får hon nämligen 
sällskap av Kent-kören med 
120 medlemmar. ”Förlåtel-
sen” släppte eskilstunaiko-
nerna på sitt sista album 2016 
och för Carolinas del är låten 
vald med stor eftertanke. Det 
blir också hennes enda Kent-
singel och den släpps alldeles 
i dagarna. 

– Jag har valt låten både för 
min egen del och mina följa-
res. Kentlåtarna har varit 
mycket önskade under de här 
åren, samtidigt som de skänkt 
mig mycket, berättar Caro-
lina.

På hemmaplan
Senast i maj gjorde Carolina 
ett framträdande på Kultur-
bruket på Dal. 

– Det var längesedan sist, 
men det är alltid speciellt att 
vara på hemmaplan, det blir 
ju lite extra känslor, säger 
Carolina, som just nu laddar 

inför julturnén med Weeping 
Willows. Till våren blir det 
sedan en turné tillsammans 
med Petter.

Förlåtelsen är producerad 
av Carolina Wallin Pérez och 
Anders Olsson, mastrad av 
Sami Sirviö (gitarrist i Kent), 
mixad av Stefan Boman och 
släpptes på Psykbunkern i 
Älvsjö den 28 oktober. 

Ing-Marie Norrman

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokt krabba svensk (helt kilo) 99:-
Nykokta havskräftor (helt kilo) 189:-
Laxfilé hel sida  149:-/kg

Färska räkor lägsta dagspris
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Priserna gäller 28/10–3/11, 2019. Reservation för slutförsäljning.

VITLÖKSBRÖD 2-PACK
Coop. Fryst. 350 g. Ord.pris 16:90/st. 

HANDLA FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA 1 PAKET, 
KÖP FÖR 400:- SÅ FÅR DU KÖPA 2 PAKET OSV.

STRÖSOCKER
Coop. 2 kg. Ord.pris 15:95/st.

Från 
delikatessen!

KOKT MEDWURST
Scan. Ord.pris 12:90/hg. 

MATGLÄDJE 
TILL RIKTIGT
LÅGA PRISER. 

Välkommen till 
Coop Mellerud,

(vid norra rodellen).

10k/st

8)=/hg

10k/st
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

SORGTACK

UPPVAKTNING

V  edakslä rå

A ann  J  nossnaho
* 20 d rebmece  1 829   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

S nybselläk  14 o rebotk  2  910

A iraM-nn   hco L  fie
G narö   hco E  aneL-av

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

S  kelräk niD rav rot
g  läjs nid rav do

K  ,ammaM etsarä
t  !lävraf hco kca

S  dmölg girdla - danka

B i mur regä negninvarge  
B gadsrot akryk sdatslo  
1 netka retfE .00.31 .lk 11/4  
i i dnutssennim llit sedujbn  
G .mehsgnilmasröf sdatsnir  
S llit ednagatled mo rav  
0  .11/7 tsanes 54001-035
S  es.sunof.rodissennim e

V  kcat amrav trå
 

t edardeh mos rE alla lli  
m  edakslä råv va tenni

A ats  S  dirt
v hco gnågtrob senneh di  

b ,ednagatled dem gninvarge  
b .rovågsennim hco rommol  
T rennäv hco rannarg llit kca  

f pläjh hco eknatmo lla rö  
s ,netsnäjtmeH llit tma  
H  hco nedråvkujsme
B  edneobsdittrok sgre

f  .grosmo hco dråv dog rö

L esiuoL ,htebsi   hco L atto  
m  de f  rejlima

V  kcat amrav trå
t tardeh rah mos alla rE lli  

m  eräk råv va tenni

E nog  L  molbdni
v hco gnågtrob snah di  

b  .gninvarge
F rommolb ,eknatmo lla rö  

o  .resnaelodnok hc
E lla llit kcaT tliksräs tt  

p atsis ed rednu mos lanosre  
å  .nogE adråv sso tpläjh ner

B  TIGRI
E fieL ,sinneD ,htebasil  

m  de f  rejlima

Vår älskade

Mona Johansson
* 21 december 1935

har idag lämnat oss 

Dals Rostock 
15 oktober 2019

STEN
Kent och Victoria

Tommy
Krister och Jessica
Birgitta och Martin

Carina och Calle

Kim och Christer
Barnbarn, Barnbarnsbarn

släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 

och strålat så ömt
Har stannat och slocknat 

till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningen äger rum
fredagen 8/11 kl. 11.00 

i Dals-Eds kyrka. 
Efter avskedet, som tages 

i kyrkan, inbjudes till
minnesstund på G:a
Realskolan. Svar om
deltagande önskas till

Ernstssons begravnings-byrå
tel. 0534-613 33. 

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
www.ernstssons.se

Stefan 50 år
Ni som mig vill hylla, 
nu när jag snart 50 ska fylla. 
Till Bolstad bygdegård ni får 
ta er en vända, 
den 18 januari det här 
kommer hända. 
Hur ska vi då detta fira? 
Jo med party, lite mat och 
kanske en bira.
Anmälan senast 28 dec till 
Stefan Larsson 073-236 62 92 
Karin Larsson 070-641 41 10

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes, vänligt men be-
stämt.

Lillebengt

UPPVAKTNING
Veckans 
ros...

...vill vi ge till Ingrid på Rehab 
i Mellerud. Alltid hjälpsam,  
lyhörd och hittar lösningar på 
det mesta.

Kramar Marianne Söderqvist 
med familj

...till personalen på Bergs 
korttidsboende och Fager-
lidshemmet avd. 5 för god 
och kärleksfull vård av vår 
kära Gun Andersson under 
den korta tid hon var hos er.

Lilian med familj

Varmt tack
till alla Er som hedrade 

minnet av vår kära

Gun Andersson
med deltagande, blommor 

och minnesgåvor vid 
hennes begravning.

Ett särskilt tack till Carlo 
Nielsen, kyrkomusiker 

Anders Fredriksson 
samt Fonus repr. Anders 

Grimheden.
Astrid

Syskonbarn med familjer
Lilian

Björn och Marléne  
med familjer

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språk-
café. Fred 18 Tonår. Sönd 
11 Gudstj. med besök från 
Ukraina. Nattv. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Lörd 11 
Alla helgons dag. Gudstj. 
Thomas Segergren. Nattv. 
Kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 18 
Scout.

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Gudstj. 
Thomas Granath. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön. 
Tisd 18.30 Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Onsd 18 Brålanda, Bi-
belsamtal OBS Ändrad dag. 
Fred 10 Frändefors, Bibel-
samtal. Lörd 11 Brålanda 
Gudstj. m HHN. Sigward K. 
Ljuständ hemgångna. Onsd 
18 Brålanda, Mötesplats.
Brålanda: Fred 14-17 Öp-
pen kyrka vid gravsmyck-
ningen. Se annons. Onsd 
18 Församlingsafton i fsh. 
Fred 15 Gudstj. m nattv. på 
Prästkragen, Thomas Holm-
ström. Lörd 11 Gudstj. Tho-

mas Holmström. Ssk. och 
kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70. 
Sönd 18 Minnesgudstj. Tho-
mas Holmström och Pasto-
ratskören. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch.
Sundals-Ryr: Torsd 11.30 
Tid för eftertanke i fsh. 12-
14 Lunch.
Gestad: Lörd 18 Minnes-
gudstj. Thomas Holmström 
och Pastoratskören. Kyrkbil 
321 18. 
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Sång Christina 
Svensson. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Fred 10-15 
Vaktmästeriets dag. 16-20 
Drop-in fika i kyrkan. Emma 
Davidsson sjunger varje 
heltimme. Lörd 18 Minnes-
gudstj. Daniel Westin och 
kyrkokören. Sönd 11 Hög-
mössa. Daniel Westin.o

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

Melleruds Gymnastikför-
ening har funnits i nittio 
år. Numera består verk-
samheten av ett gymnas-
tikpass i veckan, där mest 
medelålders och äldre 
män deltar. 
Det är vanligtvis tjugo till 
tjugofem aktiva män, som 
följer ett program med om-
växlande tänjningar och 
styrkeövningar. Man har 
också social samvaro. För-
utom bastun efter tränings-
passet, har man luciakaffe, 
som avslutning före jul och 
korvgrillning med tipspro-
menad som avslutning före 
sommaren. Dessutom har 
man bowlingkväll en till två 
gånger per år. 

I föreningens tidigare 
verksamhet hade man avan-
cerad gymnastik för damer 
och herrar och man tävlade i 
både friidrott och skidåk-
ning.

Vid fredagens firande bör-
jade kvällen med en utsökt 
måltid på en restaurang i 
Mellerud. Ett trettiotal hade 
infunnit sig och stämningen 
var hög. 

Därefter blev det prome-
nad över till bowlinghallen. 
Där började man med att 
värma upp och pröva banor-
na och kloten. Kassören 
Claes Sandström organise-
rade en tävling, där  två man 
bildade ett lag.  Först var man 
två lag per bana. Efter en 
första rond slogs hälften av 
lagen ut och det blev final 
med fem lag. Segrare blev 
Göran Ericsson och Jonny 
Lindblom. Tvåa blev Ulf 
Bergenholtz och Rolf Jans-
son och trea Håkan Holm-
gren och Lars Andersson. 
Alla finallagen fick ett par 
strumpor i pris. 

Under kvällen följdes spe-
let av glada tillrop, både när 
klotet hamnade i rännan eller 
när alla käglorna slogs ned. 
Håkan Holmgren hade gjort 
en klurig och rolig frågesport 
med ja- och nejfrågor, som 
vanns av Lars Andersson, 
som fick ett par strumpor i 
pris. Framåt halvtiotiden var 
det dags för avslutning och 
Claes delade ut en handduk 
till alla.

Alla deltagare fick, som 

90 år firades med mat, 
frågesport och bowling

Senaste träningspasset före jubileet.

Jonny Lindblom och Göran Ericsson vann bowlingtävlingen.

minne av kvällen ett diplom, 
som delades ut av ordföran-

den Håkan Hultman, som 
också skrivit detta referat.
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Apoteket 
Mellerud Handel, Mellerud 
Vardagar 10–19, Lördag–Söndag 10–15 
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Upptäck våra  
268 egna kvalitets- 
säkrade varor. 3 för 2

 på allt från varumärket 
Apoteket

Erbjudandet gäller produkter från vårt eget varumärke Apoteket t o m 24/11 2019 eller så länge lagret räcker. Den billigaste på köpet.  
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil.

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

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
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

För världens barn

MELLERUD 
I onsdags kväll arrangera-
de Kulturskolan i Mellerud 
en konsert till förmån för 
Världens Barn. Kultur-
skolans olika ensembler 
medverkade.
Sparbanksalongen fylldes av 
publik och snart tågade bar-
nen in på scenen. De allra 
yngsta i stråkrytmikgruppen 
inledde konserten och spe-
lade under ledning av stråk-
läraren Philip Runsteen.
 Blåsargruppen och sång-
gruppen fortsatte och det 
bjöds på musik av skilda 
slag, allt från Björnen sover, 
blues och melodier från fil-
men Titanic och TV-serien 
Dallas.

Sånggruppen, med sina 
entusiastiska, unga sångare 
avslutade med Michael Jack-
sons ”Heal the world, make 
it a better place , for you and 
for me and the entire human 
race.”

Vid utgången kunde publi-
ken lämna valfritt utträde 
som gick till Radiohjälpens 
insamling Världens Barn. 

Hittills har Melleruds 
kommuns invånare skänkt 
28 331 kronor till Världens 
Barn. Det betyder 3, 02 kro-
nor per capita. I topp bland 
Sveriges kommuner ligger 
Sorsele som samlat in 316 
016 kronor, 124,81 kronor 
per capita.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Några av barnen i sånggruppen. Här i Michael Jacksons ”Heal the world” som avslutade konserten.
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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

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

Ring oss för bokning
Tel. 0531-350 17
www.norebyn.se

Traditionellt
julbord

Storslagen invigning  av nya handelsplatsen
MELLERUD 
En sådan fest det blev när 
Melleruds Handel invig-
des! Från torsdag klockan 
16 till söndag eftermiddag 
besöktes handelsplatsen 
av otroliga 23 880 perso-
ner.
– Detta kunde jag aldrig 
drömma om! Vi har mött 
mycket positiv respons från 
besökarna. Det är dessutom 
oerhört positivt att så många 
besökare kommer från andra 
platser än Mellerud, sam-
manfattar Ingmar Johansson, 
etableringsansvarig på Mel-
leruds Handel. 

Dörrarna öppnades klock-
an 15 i torsdags. Det bjöds på 
underhållning av Kultursko-
lan och vid halv fyra äntrade 
Ingmar Johansson scenen.

– Det här är en historisk 
dag för Melleruds Handel 
och hela Mellerud. Allt bör-
jade för 13 år sedan när jag 
fick ett telefonsamtal från 
Fredrik Orvelin som hört att 
Karlssons Möbler var till 
salu. De köpte fastigheten 
och jag sade att ”nu gör vi 
något bra här”, sade Johans-
son.

Möbelvaruhuset revs. Fler 
fastigheter längs E45 köptes 
upp och revs. 17 juni 2014 
kom beskedet att Dalslands 
första köpcenter skulle stå 
klart två år senare.

Med facit i hand tog det 
längre tid. Men 22 maj 2018 
togs äntligen första spadtaget 

Anders Eriksson, distriktschef på 
Skanska.

Ingmar Johansson, etableringsansvarig på Melleruds Handel, var mäkta 
nöjd efter invigning och bandklippning.

Lars och Eva Lästh tror att den nya handelsplatsen kommer att dra mer 
besökare till Mellerud, men framhåller vikten av att ha kvar en levande 
centrumhandel.

Georgio Nemer och Vendela Hellström Larsson tar för sig av det enorma lösgodissortimentet.

Ulf Palm, vd Orvelingruppen.

och sedan rullade bygget på 
som på räls. 

– Jag började jobba på 
Skanska den 19 mars 2018 
och dagen efter kom beslutet 
att bygga ett köpcenter så jag 

har varit med från början. Jag 
är otroligt stolt över detta. 
Minst tolv lokala byggföre-
tag har varit engagerade och 
vi har varit 60-70 man här 
samtidigt som mest, sade 
Anders Eriksson, distrikts-
chef på huvudentreprenören 
Skanska.

Ulf Palm, vd för Melleruds 
Handel tackade alla involve-
rade och samarbetspartnern 
Coop Väst. Därefter höll 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson 
(C) sitt tal innan han klippte 
bandet.

Rockar fett
– Mellerud är fantastiskt, vi 
växer och vi rockar fett som 
det heter på ungdomssven-
ska här i Sveriges grym-
maste håla. Idag skrivs ett 
nytt kapitel i Melleruds his-
toria, inledde han med.

28/11  kl. 18 -23 • 30/11 fullbokat
5/12  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

Välkommen på Julbord
29/11-1/12, 6-8/12, 13-15/12
Fre & lör 18:00-21:00 Sön 14.00-18:00 Förbokning

Håveruds Hotell dukar upp ett traditionellt julbord 
med hemlagade rätter samt delikatesser från traktens 
leverantörer. Vi bjuder på en hemtrevlig atmosfär och 
en fantastisk utsikt!

julbord 475:-/person exkl. dryck

Förbokning 
0530-307 00 
info@haverudshotell.com

Julbord

2019
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Storslagen invigning  av nya handelsplatsen

Ulla och Torsten Lindblom var några av invigningsbesökarna. De anser att satsningen är helt rätt.

Den långa kön till Dollarstore som några minuter senare öppnade upp dörrarna i fredags under jubel och handklappningar från personalen.

Före detta mellerudsbon, Ann-Britt Klingzell, är ekonomichef och vice 
VD på Coop Väst som har 69 butiker i Västra Götaland.

MELLERUD 
Under lördagen invigdes 
leklandet på Melleruds 
Handel. Massor av barn 
hade samlats för att lyssna 
och sjunga till Barnens 
Allsång med Linda och 
därefter få premiärleka i 
det nyöppnade leklandet.
Linda var återigen tillbaka 
till Mellerud med sin show 
för barn. Som vanligt enga-
gerade hon dem i sitt uppträ-
dande, där de hela tiden var 
delaktiga. Det skapades en 
härlig feststämning vilket 
innebar att bandet till leklan-
det klipptes en halvtimma 
innan utsatt tid.

– Det var sådant tryck med 

mycket barn och besökare så 
vi vågade inte vänta. Vi hade 
tänkt att ha en liten paus mel-
lan Lindas uppträde och in-
vigningen, men vi fick ta allt 
i ett svep, berättar Ingmar 
Johansson som förrättade 
själva invigningen tillsam-
mans med syskonen Valter 
och Stina Eriksson som hade 
fått det hedersvärda uppdra-
get att medverka.

Cirka 300 godispåsar dela-
des ut och barnen tog sig an 
leklandets alla spännande 
attribut med stor glädje och 
energi. Föräldrarna, och 
även far- och morföräldrar, 
fick lugnt vänta utanför. 

Ing-Marie Norrman

Feststämning när 
leklandet invigdes

Havanna Andersson tyckte det var kul i leklandet och trivdes tillsammans 
med alla de andra barnen. Mamma fick vänta utanför.

Strålande glad över att få lite extra lördagsgodis är Sham som får hjälp 
av pappa Abdul Naser att få överblick över utbudet. Foto: Privat.

Valter och Stina Eriksson assisterar Ingmar Johansson när leklandet 
invigs och ser till att det hela blir ordentligt gjort. Foto: Privat.

Han framhöll vilket bra 
läge Mellerud har som han-
delsplats. 

– Ni är många som bäddat 
för detta historiska ögon-
blick. Djärva och driftiga 
entreprenörer med Orvelin 
Group och Coop Väst i front-
linjen, men också alla ni fö-
retagare som levererar till oss 
konsumenter. Kommunen 
har funnits med och jag vill 
lyfta mina företrädare Robert 
Svensson och Tommy Jo-
hansson och kommunens 
personal som jag vet jobbat 
hårt för att säkerställa planer 
och infrastruktur. Ingmar 
Johansson har gjort ett ena-
stående jobb, underströk 
Andersson.

Önskar skyltar
Torsten Lindblom, välkänd 
före detta handlare i Melle-
rud, och hans hustru Ulla satt 
vid ett bord.

– Den här satsningen är så 
bra! Men en sak jag önskar 
är en skylt i centrum som 
talar om vilka butiker som 
finns här och en skylt här nere 
som talar om vilka butiker 
som finns i centrum. Det 
skulle vara bra för alla hand-
lare. Förresten så sitter på 
min gamla mark, där vi sitter 

nu låg färgaffären, skrattar 
Torsten.

Klockan 16 öppnades bu-
tikerna och alla besökare 
strömmade in. Den stora 
godisbutiken fylldes snabbt, 
Georgio Nemer konstaterade 
att det alltid är gott med go-
dis. Vendela Hellström hade 
väntat länge på detta och 
avslöjade att hennes favorit 
var choklad.

Det var även full ruljans 
inne i den nya jakt- och fis-
kebutiken, hos familjen 
Engqvist som driver Elon-
butiken och de båda restau-
rangerna. 

Klart med sportbutik
Ingmar Johansson kunde 
dessutom avslöja att ytterli-
gare en butik öppnar i no-
vember; T-sport Outlet ska 
hyra en av de två kvarva-
rande tomma lokalerna. Två-
tre anställda behövs hit.

Coops butikschef Maria 
Fredriksson har haft bråda 
dagar. Butiken har 32 an-
ställda.

– Det har varit hektiskt. 
Men vilken personal! De har 
verkligen ställt upp, vi har 
arbetat ihop i fyra veckor och 
har blivit väldigt samman-
svetsade, sade Maria.

Ann-Britt Klingzell är 
ekonomichef och vice vd för 
Coop Väst. Hon har tidigare 
bott 35 år i Melleruds kom-
mun så orten ligger henne 
varmt om hjärtat.

– Vi är väldigt glada över 
att visa vårt nya koncept, som 
vi inte kunnat visa tidigare i 
den gamla Mellerudsbuti-
ken. Det är också kul att som 
arbetsgivare erbjuda många 
arbetstillfällen, sade hon.

Helt magiskt
På fredagen var det festlig 
invigning av Dollarstore. 
Kön ringlade sig lång och det 

bjöds på kaffe och bulle till 
de väntande. 

– Det här ser jag fram emot, 
konstaterade Maria Miletic 
från Dals Rostock som stod 
främst i kön.

Butikschefen Micka Pe-
tersson strålade.

– Detta är helt magiskt, det 
bara väller in folk. Jag tror 
verkligen på detta eftersom 
vi vänder oss till en blandad 
målgrupp. Jag har tolv an-
ställda i butiken, men idag 
har vi lånat in personal från 
andra butiker, förklarar 
Micka.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



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

OPTIMERA HEMMA
JUST NU KAMPANJPRISER PÅ PERGO LAMINATGOLV

Patrik Lundquist • Tel. 070-228 48 36
patrik@evmteknik.se

Ventilation Luftfilter 
OVK-besiktningar Energiberäkningar

Jag har gjort ventilationen  
i Lennart och Birgittas hus

0530-127 27      LEgruppen.se

Vi byggde 
Lennart och 
Birgittas hus

Hem & Energi Tema i Melleruds Nyheter 
Onsdag 30 oktober

Beräknar sälja lika mycket el som de förbrukar

Birgitta och Lennart Karlsson tar en paus i arbetet, här njuter de i sin inglasade altan. Det är installerat vikväg-
gar med glasrutor mellan vardagsrummet och altanen.

30 stycken solpaneler är placerade på taket i söderläge. Lennart och Birgitta räknar med att göra åt 8 000 – 
9 000 kW per år, lika mycket el kommer de att kunna sälja.MELLERUD 

På Långgatan i Mellerud 
bygger Lennart och Bir-
gitta Karlsson en enplans-
villa på 127 kvadratmeter. 
De har satsat på solceller, 
på taket sitter 30 solpa-
neler som ger 275-300 kW 
styck. De räknar med att 

kunna sälja lika mycket el 
som de själva förbrukar.
Att installera solceller på sitt 
hus är ju en framtidsinveste-
ring som oftast ökar värdet 
på fastigheten och dessutom 
sänker driftskostnaderna.

– Själva energin är inte så 
dyr utan transporten av elen, 
så sammantaget blir det rätt 
dyrt. Det gäller att tänka på 
miljön och i synnerhet när 
man bygger nytt är det viktigt 
att vara med och bidra, säger 
Birgitta Karlsson.

Hon kan skriva under på att 
det lönar sig att installera 
solpaneler.

Mikroproducenter
– Vi är mikroproducenter och 
ska kunna sälja el för 14 000 
till 15 000 kronor netto om 
året enligt försäljarens prog-
nos. Det är skatt på det som 
vi producerar utöver vad vi 
förbrukar, vilket är mycket 
märkligt eftersom landet 
behöver ström. Vi har 30 
solpaneler på taket som vet-

ter mot söder, de ger mellan 
275-300 kW styck.

Investeringskostnaden för 
växelriktare och solceller 
ligger på närmare 200 000 
kronor. En växelriktare om-
vandlar likströmmen som 
bildas i anläggningen till 
växelström. Om tio år är de 
betalda och cellerna varar 
mellan 25 till 30 år.

– Man måste räkna kapital-
kostnaden på den investe-
ringen, understryker Len-
nart.

– Den strömmen vi får tar 
vi från taket, det enda vi be-
talar för är transporten till 
och från Vattenfall. Men den 
kostnaden är lägre eftersom 
vi säljer el, förklarar Birgitta.

Det statliga solcellsbidra-
get är 20 procent, både för 
privatpersoner och företaga-
re.

Luft/luft-panna
Det är själva luft/luftpannan 
som är värmesystemet. Den 
tar upp överskottsvärmen 
inomhus och drivs av solcel-
lerna på taket.

Vi har gjort 
VVS-arbetet
hos Lennart och Birgitta
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Värmepellets

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • mån-fre 07-18, lör 09-13
Tel. 0530 33 000

k-bygg.se

Energirik värmepellets
med hög och jämn kvalitet

2495:-
Fri hemleverans* vid
köp av minst 4 pallar

Förpackning: 52 säckar per pall. Vikt säck: 16 kg. Diameter: 8 mm.
Energivärde: minst 4,9 kWh/kg. 

*Fri hemleverans vid köp av minst 4 pallar inom 2 mils radie.
Datum och tid enligt önskemål men vi förbehåller oss rätten att boka utkörningstillälle.

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

@aag_industrikonsult 

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Vi säljer och installerar 

Kika in i vår nya butik eller  
kontakta oss så berättar vi mer

Nya Köpcentret, Kornsjögatan 1, Mellerud

solcellsanläggningar 
och värmepumpar

johan.mea@telia.com
073-332 03 67

sten.mea@telia.com
070-571 83 27

Lennart och Birgitta visar en av de naturstenskivor som ska limmas på 
väggen vid entrén. Samma skivor kommer att sitta bakom kaminen. De 
är tunna och mjuka vilket gör dem lätta att jobba med. 

Enplanshuset på 127 kvadratmeter innehåller tre rum och kök samt en rejäl inglasad altan. Här syns de 30 
solpanelerna på taket.

Luft/luftpannan är själva vär-
mesystemet. Den tar upp över-
skottsvärmen inomhus och drivs 
av solcellerna på taket.

– Räcker inte detta i exem-
pelvis december och januari 
så får vi väl köpa ström. Allt 
sköts per automatik. Jag 
kommer att kunna se hur cel-
lerna fungerar och vad var 
och en producerar i ett pro-
gram i datorn eller telefonen. 
Det är intressant att kunna 
följa förbrukningen, menar 
Birgitta.

Det är vattenburen golv-
värme i hela huset. Golvet är 
ett betonggolv som Birgitta 
och Lennart väljer att ha 
kvar. Det grå golvet ska bara 
dammbindas och vaxas.

– Det blir ungefär samma 
kostnad som att lägga in golv. 
När vi köpte köket sade säl-

jaren att de hade betonggolv 
och att det fungerade jätte-
bra. Om vi ångrar oss senare 
får vi väl lägga in golv helt 
enkelt, menar Birgitta.

I våtutrymmen, bastu och 
teknikrum har man dock lagt 
klinker på golven.

Restes på fyra dagar
Arbetet med villan har gått 
snabbt. Markarbetet och 
plattan startade i augusti 
2019. Huset kom i 1,20-block 
den 3 september. De var re-
dan isolerade, grundmålade 
och beklädda, fönster och 
ytterdörr satt på plats i 
blocken.

– Det blir fort ett hus då, 

det tog bara fyra dagar. Bir-
gitta och några av hennes 
kompisar har målat utomhus, 
säger Lennart.

Han använde eget virke 
som sågades på en lokal såg 
till att bygga förråd och car-
port. Lennart har även gjort 
invändig isolering, tak och 
inneväggar – allt för att hålla 
nere kostnaderna.

– Lennart och hans pappa 
Gustav kallades ”bygde-
snickarna” i Bolstad, avslö-
jar Birgitta.

Händiga båda två
Både Birgitta och Lennart är 
händiga och jobbar bra till-
sammans. Birgitta tycker det 

är roligt med inredning och 
sitter gärna och ofta och pla-
nerar i datorn.

Invändigt kommer färg-
skalan att gå i grått och jord-
färger med färginslag. Det 
blir många spottar med LED-
ljus; över soffgruppen, i kö-
ket och över kaminen.

– Fördelen med att bygga 
nytt är att det är fritt att pla-
nera. Köket blir grått med 
svart bänk och tapet med 
linnestruktur i gråbeige. 

Kommunen har varit mycket 
hjälpsamma. Tack vare 
bygglovshandläggaren Filip 
Björndahl kunde vi få altan 
och förråd delbesiktat så vi 
kan ställa grejor där. Den 1 
november ska vi vara ute ur 
lägenheten på Vegagatan, 
som såldes i somras. Vi bor i 
husbilen tills huset är slutbe-
siktat. Vi räknar med att fira 
jul i huset, säger Birgitta.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Firade med bejublad konsert
MELLERUD 
I lördags gav 100-årsju-
bilerande Rostocks Man-
skör en bejublad konsert 
på Kulturbruket på Dal.
Sånär som fullsatt var 
Sparbanksalongen och 
applåderna rungade när 
herrarna tågade in till 
taktfasta Gärdebylåten.
Publikens varma känslor för 
kören och dess medlemmar 
gick inte att ta miste på. Så 
många minnen för så många 
människor är förbunda med 
Rostocks Manskör. Mängder 
av folk har lyssnat till her-

rarnas stämmor vid många 
skiftande tillfällen. Hur kallt 
och blåsigt det kan vara en 
valborgsmässoafton på 
Kroppefjäll har upplevts i 
generationer. Så bjöd kören 
också på ett uppskattat vår-
medley med några takter och 
strofer ur en hel radda kända 
och älskade vårsånger.

Humor och variation
Ett annat örhänge som väck-
te minnen var ”Bland klöver 
och timotej”, starkt förbun-
den med kören och ”deras 
senaste platta från 1982” som 

De senaste två körledarna (av fyra totalt) i Rostock Manskörs historia. 
Nuvarande Anders Fredriksson t.v i tio år och till höger Lennart Magnus-
son som ledde kören i 42 år.

Rostocks Manskör firade sina hundra år med en hejdundrande jubileumskonsert i lördags på Kulturbruket på Dal.

Jonas Torrestad och pianisten Johan Axelsson höjde stämningen ytterli-
gare med sin medverkan. Mäktigt lät det, som här i Simon & Garfunkels 
”Like a Bridge over troubled water”.

Sprakande melodifestival
BRÅLANDA 
Fredag förmiddag arrang-
erade Brålanda skola me-
lodifestival i sporthallen. 
Flest röster fick Wilma i 
klass två som sjöng låten 
Odödlig.
Dagbarn och förskolebarn, 
släkt och vänner hade bänkat 
sig i sporthallen. Ett förvän-
tansfullt sorl avbröts när 

ljuset plötsligt släcktes och 
melodifestivalens signatur-
melodi ljöd i lokalen. Publi-
ken jublade. 

Tre värdar tog plats vid sitt 
podium och showen tog fart 
i växlande färgglad ljussätt-
ning.

Brålanda skolas melodi-
festival följde den stora, 
melodifestivalen många sett 
i TV till punkt och pricka. 

Presentation av tävlande, 
snygga entréer, intervjuer i 
”greenroom” och publikin-
tervjuer.

De tävlande gjorde entré 
på röd matta och hälsade, var 
och en på sitt sätt,  på publi-
ken innan de tog plats på 
scenen. 

Alla sjöng med stor inle-
velse och det märktes att de 
repeterat väl inför denna 

spännande stund. Kör och 
dansare fanns med i vissa av 
numren. 

Flest röster fick Wilma i 
klass två. Hon sjöng Samir 
och Victors låt ”Odödlig” 
och verkade verkligen gilla 
att stå spå scen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Moa och Igram går i andra klass och sjöng låten ”Friends”, de kom på 
delad tredjeplats med alla som inte blev etta eller tvåa.

De tre melodifestivalvärdarna Heidi, Kevin och Molly modererade fes-
tivalen från sitt podium. De gjorde även korta intervjuer med tävlande 
och publik.

Wilma i klass två vann melodifestivalen med sin tolkning av låten ”Odöd-
lig”.

Cecilia, fjärdeklassare som sjöng ”Shallow” med stor inlevelse, kom på 
andra plats.

körledaren Anders Fredriks-
son gärna upplyste om.

I uppsluppen humoristisk 
ton berättade konferencieren 
och körmedlemmen Bertil 
Sandberg valda delar ur kö-
rens historia mellan låtarna, 
och på vers. Trivseln och 
gemenskapen har gått som en 
röd tråd genom körens histo-
ria.

Musiken som gavs var ett 
pärlband av låtar signerade 
Jules Sylvain, George Gers-
hwin, Evert Taube, Björn 
Skifs, Elton John, Beatles,  
Frank Sinatra, Paul Anka, 
Hasse&Tage,  Simon & Gar-
funkel med flera. Då och då 
inflikades också en aforism 
av Alf Henriksson.

Toppensolist
Jonas Torrestad och pianis-
ten Johan Axelsson förhöjde 
musikaliteten och stämning-
en ytterligare med sin med-
verkan i konserten. Mäktigt 
och vackert lät det och publi-
ken jublade.

I körens egen version av 
”Ja må du leva” slutade låten 
med ”tusende år”, för hundra 
år har ju redan passerats. 
Man kan ju hoppas att också 
kommande generationer får 
chansen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Philippa ny kommunikatör

Philippa Bellamy, 34 år från Göteborg, tillträdde tjänsten som kommunikatör med evenemangsansvar i Mel-
leruds kommun den 15 oktober.

MELLERUD 
Den nya tjänsten som 
kommunikatör med eve-
nemangsansvar gick till 
Philippa Bellamy. Hon 
växte upp i Skåne, men har 
kopplingar till Mellerud.

Philippa Bellamy
Ålder: 34 år
Bor: Göteborg
Familj: Hustrun Sam och york- 
shireterriern Winston
Utbildning: HR- och projektled-
ning i grunden, har lagt till kurser 
i marknadsföring och kommuni-
kation
Fritidsintressen: Går gärna ut i 
skogen med hunden för att hämta 
energi
Kommer närmast från: Mark-
nadsansvarig på ett av Göteborgs 
största privatägda hotell
Aktuell som: Anställd sedan 15 
oktober som kommunikatör med 
evenemangsansvar på Melleruds 
kommun

FAKTA

Jouren Dalslands Sjukhus 
alltid öppen är ett bindande 
vallöfte för alla partier i re-
gionen som gäller till och 
med 2022. 

Tjänstemannaförslaget att 
stänga jouren nattetid, som 
skall beslutas av Norra Häl-

so- och sjukvårdsnämnden 
31 oktober, skall aldrig ge-
nomföras. 

Bordlägg ärendet och tänk 
om och gör rätt.

Sjukhuskommittén

Om jouren på 
Dalslands sjukhus

Så äntligen kom dagen som 
många hoppats på men som 
många också sade, det blir 
aldrig något köpcenter på 
Västeråda. Det blev en Han-
delsplats i Mellerud trots 
mångas stora tvivel, präglad 
av inställningen detta går 
inte, det blir för dyrt och hur 
går det med centrum. 

Tack COOP och alla andra 
som vågade, nu finns den där 
och kommer att finnas där. 
Det är nu det börjar om vi 
vill, en ny fas i Melleruds 
utveckling som borde präg-
las av framtidstro och lite 
jävlar anamma.”Att vilja är 
att kunna” detta valspråk 
mötte jag en gång för länge 

sedan på dåvarande aspirant-
skolan i Halmstad och så är 
det med oss människor om vi 
vill så kan vi. 

Vill Mellerud eller vill inte 
Mellerud utvecklas? Det är 
upp till oss. Vi som bor och 
lever här och alla andra som 
är här och dom är ganska 
många, ibland till och med 

fler än vi. ”Nu kör vi” sade 
kommunalrådet när han öpp-
ningstalade. Gör det då!

Oron för vad som ska 
hända i resten av Mellerud 
kan bara vi själva göra något 
åt. Det är ingen annan som 
gör det. Sätt igång nu, ta fram 
planerna och framtidstron 
som ändå finns i kommunhu-

set. Våga satsa och skapa en 
ny unik mötesplats med tor-
get i centrum. Var inte så 
rädda. Lyckan står den djärve 
bi. Vänta inte, sätt igång nu. 
Det kostar men vinsten kom-
mer tillbaka mångfalt. 

Valet mellan att göra något 
nu eller att vänta borde vara 
väldigt enkelt.  Förutsätt-

ningarna har aldrig varit 
bättre, låt framtidstro och 
optimism ersätta räddhåg-
senheten med mera.  

Att vilja är att kunna. 

Tommy W Johansson

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.seDEBATT

Mellerud mötesplatsen – ”En stor dag”

I många delar av landet är 
man helt beroende av bilen. 
Men prishöjningar som den i 
våras berodde på ett stigande 
oljepris i kombination med 
en svag krona. Det visar bara 
att vårt oljeberoende inte är 
hållbart, varken ekonomiskt 
eller för klimatet. Vi behöver 
ställa om bilflottan över tid 
så att fler kan använda bio-
drivmedel och el för att trans-
portera sig.

Den uppräkning av bensin-

skatten som genomförs i re-
geringens budget bygger på 
samma logik som gällt de 
senaste tjugo åren. Man kan 
i princip säga att bensinskat-
ten ökar med tillväxten i 
ekonomin.

Att ge SD och M inflytande 
över klimatpolitiken vore 
förödande.

Att ett hundratal av värl-
dens främsta klimatforskare 
nyss slagit fast att klimatför-
ändringarna går snabbare än 

vi tidigare anat oroar dem 
inte. Det duger inte att skylla 
på andra länder och strunta i 
det egna ansvaret. Klimatet 
kan inte vänta och det inser 
människor världen över som 
demonstrerar för en mer am-
bitiös klimatpolitik.

Vi socialdemokrater vill 
genomföra en rättvis kli-
matomställning där de med 
störst förmåga ska bära de 
tyngsta bördorna. Socialde-
mokratisk klimatpolitik är 

inte att peka finger mot den 
som äter kött eller den som 
behöver använda bilen för att 
få iväg ungarna till aktivite-
ter. Det viktigaste är att indu-
strin minskar sina utsläpp. 
Enskilda individer kan inte 
ensamma lösa miljöproble-
men.

Jörgen Hellman,  
Paula Holmqvist,  

Mats Wiking  
riksdagsledamöter  

Socialdemokraterna

Bensinskatten ökar med tillväxten i ekonomin

www.mellerudsnyheter.se

– Min mamma Eva-Lis Hell-
berg Green är född och upp-
växt i Mellerud. Mormor och 
morfar bodde i Köpmanne-
bro och jag var ofta hos dem 
på skolloven. Så när jag såg 
tjänsten tänkte jag, vad ro-
ligt! Jag har ju en liten kopp-
ling hit och har alltid haft en 
del av mitt hjärta här, säger 
Philippa, som är mycket glad 
över att ha fått tjänsten.

Hon växte upp i Skåne och 
de senaste sex åren har Phi-
lippa varit marknadsansva-
rig på ett av Göteborgs 
största privatägda hotell.

– Jag byggde upp den 
tjänsten själv, berättar hon.

Vad innebär din tjänst här 
rent praktiskt?

– Jag ska bygga upp den 
utefter behoven och har fått 
två fokusområden. Målet vi 
strävar efter är att Mellerud 
ska bli den bästa kommunen 
på kommunikation. Inled-
ningsvis kommer jag att 
uppdatera de styrdokument 

som rör kommunikation – 
både intern och extern. För 
att ha en bra grund att börja 
med.  På sikt kommer jag 
även att vara involverad i 
Kanalyran och Melleruds-
mässan.

Bygga relationer
Nu i början består hennes 
arbete mycket av att lära 
känna och träffa personalen 
ute i de olika verksamheterna 
för att bygga relationer med 
dem och få en inblick i deras 
behov.

– Det är mycket möten och 
utbildningar. Men jag har 
verkligen blivit väl mottagen 
av alla, understryker Philip-
pa.

Hon pendlar dagligen mel-
lan Göteborg och Mellerud, 
något som funkar mycket 
bra.

– Det känns härligt att byta 
ut en trång spårvagn mot tåg 
där man kan sitta och se ut på 
skogar och sjöar.

På de flesta håll i världen ses 
ett högt nyföretagande som 
ett kvitto på en blomstrande 
region. Politikerna i Fyrbo-
dal väljer istället att försämra 
förutsättningarna för nyföre-
tagare. Något som kan få 
ödesdigra konsekvenser för 
Dalsland vid en eventuell 
lågkonjunktur.

Kommunalförbundet Fyr-
bodal har i senaste upphand-
lingen valt att kraftigt minska 
stöd för nyföretagare. Det 
innebär att nästan inga medel 
längre avsätts för rådgivning 
till blivande företagare, utan 
endast till befintliga företag. 

Frågan är om politikerna har 
insikt om vilka effekter be-
slutet kan få i en kommande 
lågkonjunktur. 

NyföretagarCentrum har 
under de senaste fyra åren 
bidragit till starten av nästan 
1 000 företag och sedan star-
ten 1991 fler än 6 000 företag. 
I genomsnitt leder varje före-
tagsstart till 1,6 anställningar 
eftersom flera ensamföreta-
gare anställer på sikt. Genom 
åren har Nyföretagarcentrum 
Väst bidragit till att skapa 
över 8 500 arbetstillfällen. 
En vinstaffär alltså för kom-
munerna i Fyrbodal! 

Med den förändring som 
nu skett, ges kostnadsfria råd 
främst till företag som ut-
trycker att de vill växa och 
anställa, på bekostnad av 
nystartsrådgivningen. Sats-
ningen på nya företagare 
minskades från 900 till 100 
timmar årligen, en minsk-
ning med nära 90 procent. 
Fördelat på de 14 kommu-
nerna i Fyrbodal blir det nu 
endast sju timmar per kom-
mun och år för rådgivning till 
blivande företagare. 

N y f ö r e t a g a r C e n t r u m 
kommer självklart inte att 
kunna driva rådgivning med 

så små resurser. 
Politikernas bistra inställ-

ning till ensamföretagare är 
märklig och utan förankring 
i fakta. Att starta företag är 
ett av de största beslut man 
fattar i sitt liv. Få företagare 
kan från början utlova att de 
vill anställa och växa. Men 
rätt stöd i uppstarten borgar 
för en mer lyckosam före-
tagsresa som i sin tur skapar 
förutsättningar för expansion 
och anställningar. Organisa-
tionen Företagarnas utred-
ning kring soloföretagens 
betydelse, visar dessutom att 
närmare 15 procent av fyrbo-

Politikerna i Fyrbodal väljer bort nyföretagandet
dalskommunernas skattein-
täkter genereras från solofö-
retagare.

Att dra in detta stöd är ett 
feltänk som kan få stora kon-
sekvenser. Erfarenheten vi-
sar att vid lågkonjunktur 
överväger många som blir 
arbetslösa att starta eget fö-
retag. Detta i kombination 
med en nedmonterad Arbets-
förmedling, som gett stöd vid 
omställning, kommer beho-
vet av nyföretagarrådgiv-
ning att öka. Då är det viktigt 
att det finns en aktör som har 

erfarenhet och kunskap som 
kan möta det behovet. Nyfö-
retagarCentrum har hittills 
kunnat vara den aktören, 
men med rådande läge ges 
inte de förutsättningarna.

Styrelsen för  
Nyföretagarcentrum Väst:

Håkan Patrikson
Björn Brandt

Conny Ringblom
Maria Derner

Mikael Erlandson
Stefan Smith

Johan Svensson
Stephanie Brodeur Flink

Vad betyder Mellerud för 
dig?

– Förutom alla fina barn-
domsminnen, så tycker jag 
att Mellerud är en varm och 
välkomnande plats där man 
håller ihop. Här finns även ett 
stort engagemang lokalt, 
vilket är väldigt roligt!

Philippas närmaste chef är 
Anna Granlund, chef på en-
heten för kommunikation 
och säkerhet. Under samma 
enhet ligger också medbor-
garkontoret, kommunväxeln 
och säkerhetssamordnar-
funktionen.

– Det är väldigt gott att 

Philippa är på plats nu. Hela 
enheten har påbörjat en ut-
vecklingsresa och jag är glad 
över att vi nu också har med 
kommunikationsarbetet på 
resan, säger Anna Granlund.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se
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Utan Stig inget Kulturbruk

Under en period hade Stig och Helena gotländska utegångsfår på sin gård i Köpmannebro. Foto: Privat.

Det är svårt att tänka sig 
ett Mellerud utan Kul-
turbruket på Dal. Under 
hösten har man redan 
haft flera nästan fulla hus, 
och då återstår flera av de 
regelbundna gäster, som 
Song of Joy och Scenario, 
som brukar fylla varje stol 
i Sparbanksalongen. Men 
utan Stig Tisells insatser 
i slutet av förra seklet är 
det osäkert om det hade 
funnits något att inviga 
hösten 2002.
Låt oss backa tiden och ta det 
från början.

Uppväxt i Åmål
Stig föddes i mitten av 
1930-talet i Åmål, där han 
också växte upp. Redan i tio-
årsåldern hade han sitt första 
arbete, om än kortvarigt. 

– Mamma ville att jag 
skulle ha ett sommarjobb, 
men det ville inte jag.

Han fick anställning hos 
trädgårdsmästare Karlsson. 
Uppgiften var enkel, att 
rensa i landen. 

– Men jag somnade och 
fick sparken efter en halv 
dag.

Stig var med i ett gäng som 
då och då hittade på hyss. En 
uppgift han fick i gänget var 
att inför påskafton ett år till-
verka några bomber. 

– Det gick ut på att göra 
något som omnämndes i ra-
dion och skrevs om i tid-
ningen.

Det lyckades. En av bom-
berna placerades på en flotte 
i ån och drog många åskå-

dare när den detonerade. En 
annan spräckte ett antal rutor 
på Stadshotellet. 

– Jag blev kallad till poli-
sen dagen efter, berättar Stig.

Försäljarkarriär
När det var dags att ta anställ-
ning hamnade Stig inom 
försäljarfacket. 

– Jag såg en annons i PD. 
Firma J G Nyqvist Margarin-
bolaget sökte en ”pigg och 
vaken yngling”.

Bolaget var grossist och 
sålde bland annat margarin 
och andra livsmedel. Stig 
gjorde en snabb karriär och 
fick snart ansvar för Dalsland 
och Värmland. 

– Jag hade stora friheter. 
Bland annat kunde jag låna 
firmans lastbil när jag ville.

Efter några år blev det flytt 
till Stockholm. Stig avance-
rade till chef för ”Lejongrup-
pen”. Den bestod av unga 
säljare som gjort väl ifrån sig. 

Göteborg och Merry
Så småningom var det dags 
att flytta tillbaka till Västsve-
rige. För Stig blev det place-
ring i Göteborg med ansvar 
för försäljningen. 

Bland annat fick Stig ar-
beta med lanseringen av 
läskedrycken Merry, ”frukt-
soda med vuxen smak”. 
Lanseringen genomfördes 
med en stor kapsylsamlar-
tävling. Första pris var en 
Rolls Royce, och bland de 
andra priserna fanns en livs 
levande häst, en segelbåt och 
en resa till London, där vin-

naren skulle ekiperas av 
några av Londons mest kända 
inom modevärlden.

Prispresentation skedde på 
ett hotell i Stockholm, med 
Sune Valdimirs orkester som 
ansvarig för underhållning-
en. 

– Min uppgift vid presen-
tationen var att ha hand om 
hästen. Men det ville sig inte 
bättre än att den sket på ho-
tellgolvet.

Sammanslagningar
Under Stigs anställning för-
ändrades företaget han arbe-
tade för. Först köptes det upp 
av Bjärekoncernen, och Stig 
fick utökat sortiment med 
varor som lingonsylt och 
saft. Merrylanseringen 
skedde under Bjäretiden.

Även Bjäre köptes upp och 
uppgick i engelsk-holländ-
ska Van den Berg Food. Fö-
retaget hade bland annat va-
rumärken som Blå Band och 
Lipton i sitt sortiment.

Till Mellerud
Så ville firman placera ho-
nom i Umeå. Men där tog det 
stopp. Hans fru Helena ville 
inte följa med. 

– Jag kände personerna i 
ledningsgruppen väl så jag 
fick ange alternativ. De före-
slog Karlstad, men vi valde 
att bosätta oss i Köpmanne-
bro.

Valet styrdes bland annat 
av att Helena är uppvuxen 
där.

Från Köpmannebro pend-
lade Stig till Göteborg i en 
Volvo P1800. Modellen är 
legendarisk. Det första ex-
emplaret kördes av kronprins 
Carl Gustaf, och Roger 
Moore körde en i rollen som 
Helgonet i TV-serien med 
samma namn. 

– När jag köpte bilen hade 
jag inga pengar på fickan, 
och ingen vill låna ut. Så 
pappa hjälpte mig.

Kulturbruket blir till
Idén om ett Kulturbruk i 
Mellerud föddes 1995. Clas-
Göran Qvil, då rektor på 
Rådaskolan, och Clas-Göran 
Janson, då som nu rektor för 
Kulturskolan, hade varit på 
ett seminarium kring kultur i 
skolan. De fick en idé om att 
bygga en kulturbyggnad på 
skolgården mellan Rådasko-
lan och Nordalsskolan, där 
det då stod paviljonger. De 
sökte pengar och fick 1,1 
miljon för en förstudie.

Studien blev lyckad och 
Mellerud blev ett av sju pro-
jekt som fick fortsatt stöd. Ett 
stöd var två miljoner från 
Länsstyrelsen och EU för att 
”påvisa kulturens vikt för 
samhället”. 

För att bygga något fanns 
möjlighet att få bidrag från 
Boverket. Det var bara ett 
aber, kommuner kunde inte 

Stig njutande av pensionen. Foto: Privat.

PORTRÄTTET

Hasse Forssman och Stig Tisell under invigningsveckan av Kultutbruket  
på Dal 2002. Foto: Susanne Emanuelsson.

söka bidraget, bara fören-
ingar. Så det ledde till bildan-
det av Melleruds Kulturför-
ening, med en punkt på 
dagordningen, ”Att få till ett 
Kulturbruket”. Alla affischer 
om evenemang i föreningens 
regi inleddes med ”I väntan 
på Kulturbruket …”

Det var Kulturföreningen 
som inledde traditionen med 
Kulturnatta. I det arrange-
manget var Jerry Andersson 
drivande.

Stig kommer med
Stig hade gått i pension 1996 
och visade snart intresse för 
projektet. När interimssty-
relsen skulle utses fanns han 
på plats och blev invald. Han 
blev tidigt en av huvudperso-
nerna i satsningen. Clas-
Göran Janson berättar om sitt 
samarbete med Stig: 

– Jag blev kommunens 
representant i projektet och 
Stig representerade fören-
ingarna och allmänheten.

Stig lade ner mycket ar-
bete på att arbeta fram hur 
framtidens kultur skulle se ut 
i Mellerud. Dessutom hade 
han goda kontakter med 
Länsstyrelsen och regionen. 

– Han var otroligt drivande 
kring ansökan till Boverket, 
säger Clas-Göran.

Ansökan ledde till att för-
eningen fick ett bidrag på två 
miljoner för uppförandet av 
Kulturbruket.

Politikerkontakter
Stig och Clas-Göran träffade 
under processen politikerna 
regelbundet. De rapportera-
de om arbetet och förankrade 
fortsättningen. Stig minns: 

– Många tyckte att det 
skulle bli för dyrt, men dåva-
rande kommunalrådet Len-
nart Karlsson stödde idén. 
Utan honom hade det nog 
inte blivit något.

Under resans gång ändra-
des placeringen. Kulturbru-
kets lokaler, konsertlokalen 
och delen med musiksalar 
och bildateljé, placerades 

tillsammans med det plane-
rade gymnasiet. Av kost-
nadsskäl bantades också an-
talet åskådarplatser i 
konsertlokalen från 350 till 
245.

När bygget väl påbörjades 
blev Stigs uppgift att ragga 
sponsorer till inredningen av 
lokalen. Han lyckades över 
förväntan och stora delar av 
utrustningen bekostades av 
de bidrag Stig förhandlade 
fram. Nordals Härads Spar-
bank gick in som huvud-
sponsor. Därav namnet på 
konsertlokalen.

Sista uppgifterna
I november 2002 invigdes 
Kulturbruket på Dal med en 
hel vecka med olika kulturar-
rangemang. 

En sak som måste lösas var 
hur föreningens bidrag från 
Boverket skulle komma 
kommunen, som stod för 
bygget, till godo. Det för-
handlades fram ett avtal, där 
kommunen lovade att Kul-
turbruket skulle få ta med sig 
ekonomiska över- och un-

derskott från ett budgetår till 
nästa, och att verksamheten 
skulle ha en egen styrelse, 
där kulturföreningen skulle 
ha två platser och rätt att utse 
ordförande.

Några år senare upplöstes 
Melleruds Kulturförening. 
Målet var nått, Mellerud 
hade fått sitt Kulturbruk, och 
en av de finaste konsert- och 
teaterlokalerna i Västsveri-
ge. I samband med det av-
vecklade också Stig sitt en-
gagemang i projektet. 

Men alla som var med i 
processen är eniga om att 
utan hans drivkraft och hans 
kontakter hade det nog inte 
blivit något.

Familj
Stig är sedan 1967 gift med 
Helena, tidigare specialpe-
dagog och ansvarig för sär-
skolan i Melleruds kommun. 
De har tre barn och åtta 
barnbarn tillsammans.

 Lars Nilsson
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SPORT

Dals Södra FFI 
sammanfattar året

Årets vandringspokal för fina insatser under året till Freja Bratt och 
Andreas Nilsson.

Några av de aktiva som tillsammans sprungit 70 mil under utomhus-
säsongen.

Nya klubbrekord av Kasper Löfgren (viktkastning), Linnea Hallsten, 
(höjd, tresteg, viktkastning) och Alicia Ahlberg (kula).

HANDBOLL 
I Göteborg i lördags spelade 
Melleruds HK 18-18 mot Kv 

SLUTRESULTAT
Kv IK Sport – 
Melleruds HK

18-18
Div. 4 Västsvenska V

Målskyttar MHK:
Jenny Eliasson, 6
Drenushe Bytyqi, 5
Annika Wallentin, 2
Emma Mjörnestål, 2
Malin Jansson, 2
Anna Lindberg, 1
Klara Glimblad, 1

Oavgjort för 
handbollsdamerna

Tuff kamp
HANDBOLL 
Det blev som väntat en 
tuff kamp mot BK Heid 
från Göteborg för P 13 
hemma i Rådahallen. 
Under veckan som gått har 
det varit lite småskador och 
sjukdom så det blev ett bra 
tillfälle att röra om lite i 
laguppställningen. 

I halvtid var det helt jämnt 
7-7 och även långt in i andra 
halvlek. Det var framförallt 
en kille i gästande laget som 
gång på gång tog för sig i 
målprotokollet och när vi 
inte fick stopp på honom så 
drog Heid ifrån och vann 
med tre bollar, slutsiffrorna 
blev 12-15.

Det här var spelmässigt 
inte vår bästa match men det 
är kul att vi har flera nya 
spelare som gör inhopp och 
får mer och mer matchvana. 

Under höstlovet har vi 
bjudit in KFUM Trollhättan 
att spela en träningsmatch 
som kommer att spelas på 
torsdag kväll.

Ledarna

IK Sport i Valhalla sporthall. 
Detta efter en riktigt bra för-
sta halvlek där Mellerud 
verkligen visade klass, men 
efter paus tappade man något 
och fick bara med sig ett 
oavgjort resultat.

Mellerud hakar på toppen 
i en något haltande tabell där 
serieledarna Backa HK leder 
efter fem spelade matcher 
med nio poäng. Mellerud lig-
ger på en fjärdeplats på fyra 
poäng, med två matcher 
mindre spelade.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FRIIDROTT 
I söndags hade Dals Södra 
FFI sin årsfest. Föreningen 
har senaste året deltagit i 
30 tävlingar. Dals Södra 
har också arrangerat 
klubbmästerskap, Fren-
devispelen och ett läger i 
egen regi utöver alla trä-
ningar som genomförts.
Dals Södra FFI har tre di-
striktsmästare (DM) och en 
Götalandsmästare (GM). 
DM inomhus: Linnea Hall-
sten i F13 höjd (1,43) och 
Tove Berg F15, kula (9,27). 
DM utomhus: Linnea Hall-
sten i F13 höjd (1,49) och 
Tobias Nilsson i P15 spjut 
(34,07). GM inomhus: Lin-
nea Hallsten F13 höjd (1,56).

Under året har fyra aktiva 
slagit tio nya klubbrekord, 
det äldsta från 1983. Inom-
hus: Kasper Löfgren P13 
viktkastning (6,19 m), Tove 
Berg F14-17 viktkastning 
(14,92m) och även F14 kula 
(10,61m), Linnea Hallsten 
F13 tresteg (9,14) och Alicia 
Ahlberg F9 kula (5.00m).

Utomhus: Linnea Hallsten 
F13-16 höjd (1,57m), Tove 
Berg F14 slägga (38,05m) 
och Alicia Ahlberg F9 kula 
(5,49m).

Årets vandringspris för 
fina insatser gick till Andreas 
Nilsson och Freja Bratt. Pri-
set har inte enbart med pre-
station att göra, utan även 
andra kriterier som värderas 
högt. Hur man är som person, 
vilken inställning man har 
och hur mycket man vågar, 

vill och försöker.
Pokaler delades ut för olika 

prestationer till de som del-
tagit i Kondisloppet som 
genomförts före och efter 
våra träningar. Tillsammans 

har alla sprungit 70 mil. 
Föreningens duktiga och 

härliga tränare uppmärksam-
mades. 

Göran Hallsten

Festligt femårsfirande

Caféet är en populär samlingsplats. Många återkommer samma dag varje 
vecka för att träffas över en fika.

Gänget som jobbade på Café Rocket denna dag. Från vänster: Praktikanten Naima, Mita Vackenfledt, vikarie 
för Karin Lantz, Krickel Lindqvist, Ulrika Vackenfeldt, Lilian Fredriksson och Johanna Dahlqvist.

MELLERUD 
I torsdags firade Café 
Rocket, beläget i järnvägs-
stationen, fem år. Alla be-
sökare bjöds på nybakad 
nutellarulle med grädde.
Caféet är fullsatt när tid-
ningen gör ett besök på för-
middagen. Vid ett bord sitter 
Herbert Andersson och goda 
vännen Pelle Larsson.

– Vi är här och fikar varje 
tisdag sedan flera år, egentli-
gen är vi fem stycken. Vi ser 
att många hantverkare kom-
mer hit också, säger Pelle.

– Först tyckte vi att det var 
roligt att gynna dem, men vi 
trivs så gott här. Så vi fikar 
och pratar skit, det är lugnt 
och bra här, konstaterar Her-
bert.

– Det är trevlig personal 
också, inflikar Pelle.

Lennart Berg sitter vid 
samma bord.

– Jag är här varje tisdag, 
men har inte var med lika 
många år som Herbert och 
Pelle. Jag tycker det är bra 
här, de har ett litet sortiment 
med sockerfritt och gluten-
fritt också, säger Lennart.

Hembakat
Personalen och de som har 

daglig verksamhet i caféet 
bakar i stort sett allt som 
säljs. Dagen till ära bjöds det 
på nutellarulle toppad med 
grädde, cirka 100 bakelser 
hade man bakat.

”Rocketlimpan” är omått-
ligt populär, den har hängt 
med sedan verksamheten var 
förlagd till Café Måns på 
gymnasiet.

Med från starten för fem år 
sedan har Johanna Dahlqvist 
varit.

– Jag trivs bra här, jag gillar 
att baka och träffa folk, säger 
hon glatt.

Ulrika Vackenfeldt har 
också hängt med under de 
fem åren.

– Vi har det väldigt trevligt 
tillsammans, vi är alla kol-
legor. Mår man inte bra en 
dag så funkar det ändå, berät-
tar Ulrika.

Lilian Fredriksson började 
i caféet 2017.

– Jag trivs väldigt bra här, 
konstaterar hon.

Löser det mesta
Krickel Lindqvist brukar gå 
ärenden ute i samhället, han 

är inte särskilt intresserad av 
att baka.

– Jag handlar och gör 
bankärenden, sköter återvin-
ning och sophantering. Jag 
löser det mesta. Jag trivs bra, 
det är ett fritt arbete, förklarar 
Krickel.

Ulrika understryker att de 
erbjudet mycket vettig sys-
selsättning från tillverkning 
till försäljning.

– De som jobbar här kan 
inte tänka sig något annat. 
Det är daglig verksamhet, 
men vi ser det inte så, vi är 
ett team, säger hon.

Vikarien Mita Vackenfeldt 
berättar att caféet haft många 
tyska gäster i sommar.

– De har googlat fram att 
vi ligger i järnvägsstationen, 
de är så fascinerade av järn-
vägar, förklarar Mita.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Trafikförseelser
22/10 stoppades en bil med falska skyltar i 
Dalskog. Skyltarna togs i beslag. 24/10 på 
väg 2178 genade en bil i en kurva och träng-
de en mötande bil av vägen. Föraren smet 
från platsen. 25/10 misstänkt rattfylleri på 
E45 i Mellerud. 26/10 Grov olovlig körning 
på Landvägsgatan i Mellerud, föraren hade 
inget körkort. 27/10 rattfylleri på Viaduktga-
tan i Mellerud. 27/10 grov olovlig körning på 
Storvägen i Åsensbruk.

Skadegörelse, egenmäktigt förfarande
26/10 Storvägen i Åsensbruk. en man kros-
sade en ruta på en bil och tog registrerings-
skyltarna med nr: MUK 682.

Stöld, inbrott, snatteri
22-23/10 stals en kubikmeter ved i Dals Ro-

stock. 22/10 stals trådlösa hörlurar av märket 
Apple i Rådahallen. 23/10 stöld i bostad i 
Mellerud. Målsägaren hade besök och ett etui 
med körkort och andra handlingar försvann. 
22-24/10 stöld av en femliters dunk med 
bränsle ur båt i Sunnanå. 25/10 snattare i 
Dollarstore stoppades av kontrollanter. 26-
27/10 stöld av elverk (grönt), kabel och gul 
färg på Sapphultsgatan i Mellerud. 28/10 
inbrott i lägenhet i Mellerud. En misstänkt 
greps och är nu anhållen.

Viltolycka
23/10 kolliderade en bil med en älg i Eriks-
byn, Mellerud.

Misshandel
26/10 blev en person i Åsensbruk oprovoce-
rat slagen av annan person. Utredning pågår.

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

Mellerud, 282 ha

Väl arronderad åkermark i
mycket god hävd. 
Arrenderas i helhet eller delar.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

Örs-Hagen Arrende

Mellerud, 51 ha            

Välarronderad åkermark
utbjuds till arrende.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

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

Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

LAGERVAGNAR FÖR  
OMGÅENDE LEVERANS

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

 ÖNSKAS KÖPA

Storm Fotogen
Gasol, spritkök. Primus, Op-
timus, Radius och Sievert.  
Tel. 073-395 17 85. 
Mail: joelnilsrune@gmail.com

FASTIGHETSMARKNADEN

Hemmapremiär

I helgen hade Melleruds 
HK rosa och svart F09/10 
hemmapremiär för sä-
songen.
Första matchen spelades in-
ternt mellan de båda lagen 
och det slutade med en vinst 
för Melleruds HK rosa denna 
gång. 

Strax därefter mötte Mel-
leruds HK rosa Lysekils HK 
2 och det var en spännande 
match som Mellerud vann. 
Under denna match laddade 
det andra mellerudslaget, 

Melleruds HK svart, sina 
batterier för en revansch, 
vilket det blev. Mellerud 
vann med 14-6 mot motstån-
darna Lysekil som vi tackar 
för en god match.

Melleruds HK P09/10 spe-
lade också två matcher men 
de fick åka till Stenungsund 
och mötte Stenungsunds HK 
vit och röd. Denna gång blev 
det tyvärr ingen vinst för 
mellerudslaget men väl så 
lärorikt och spännande.

Här har Melleruds HK svart samlats för lite coachning i en kort paus.

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

TIPPKÄRRA med höga 
lemmar 14.000:-.  
Tel. 072-065 25 76.

SäljeS
VEDKAP med rullbord. 8.000:-. 
Tel. 073-062 96 75.

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Tar just nu 
emot ett 
antal nya 
kunder
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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

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

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

Inramning
Konstnärsmaterial

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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.44 - 2 november

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. 44 – 2 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Köttberget checkar ut
10.10 Go‘kväll
10.55 Det rätta virket
11.25 Mästerskaparna
12.25 Första dejten
12.55 Dom kallar mig The Wild 
 Bunch
13.00 Vår tid är nu
14.00 Dom kallar mig Fangirl
14.05 Matiné: Mitt Afrika
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 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, Med andra ord
23.05 Skam Deutschland
23.25 Dom kallar mig Sneaker-
 head
23.30 Rapport, Hjärtats vägar
00.25 Det rätta virket
00.55 Första dejten
01.25 Köttberget checkar ut
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Babel
13.05 Muitte mu - Minns mig
13.35 Från Sápmi till Alaska
14.05 Sändningsuppehåll
15.05 Sanningen om vikingarna
16.00 Rapport
16.05 Det söta livet
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 Sanningen om vikingarna
19.25 Vikingläger
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Moro squad
00.05	 Kortfilmsklubben
00.40 Sanningen om vikingarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Bråda tider för 
 Marius
17.05 Studio natur
17.35 Den australiska kusten
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Kalla krigets försvunna 
 bomber
20.05 Mäktiga sjöar
21.00 Människa vs neander-
 talare: Vem överlever idag?
21.50 Åldringar som handelsvara
22.45 Equus - världens hästar
23.40 Antikduellen

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Alla för en - syntolkat
21.30 Strömsö
22.00 Skattjägarna
22.30 White bird in a blizzard
00.00 Plus
00.30 Bocksagan, vägen mot 
 undergången
01.00 Muitte mu - Minns mig

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Köttberget checkar ut
10.10 Sverige!
10.40 Vem vet mest?
11.25 Dom kallar mig Insta-
 rappare
11.30 Ishockey: TV-pucken
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 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Dom kallar mig Regissören
23.20 Rapport
23.25 Vår tid är nu
00.25 Kalles och Britas hälsoresa
00.55 Plus
01.25 Köttberget checkar ut

12.00 Rapport
12.05 Korrespondenterna
12.35 Gud så gott
13.05 Moro squad
15.00 Sanningen om vikingarna
16.00 Rapport
16.05 Det söta livet
16.15 Vloggarna
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: TV-pucken
18.30 Den kvinnliga vikinga-
 krigaren
19.25 Medeltidssmed
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 En hederlig man
00.10 Psychic
00.30 Den kvinnliga vikinga-
 krigaren
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Rondane national-
 park
17.05 Gammalt, nytt och bytt
17.35 Omöjlig ingenjörskonst
18.20 Till fots genom Arabien
19.15 Världens natur: Greklands
  vilda sidor
20.05 Kalla krigets försvunna 
 bomber
21.00 Studio natur
21.30 Equus - världens hästar
22.20 De beväpnade djuren
23.15 Åldringar som handelsvara

20.00 Hjärtats vägar
20.45 Sverige!
21.15 Luuk & Hallberg
22.00 Doobidoo
23.00 Första kärleken
23.30 Hjärta för djur
00.00 Sexans växel
00.50 Vloggarna

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
00.50 Law & order: Special 
 victims unit
02.50 CSI
03.50 MacGyver
04.45 Husakuten

05.05 American dad
05.30 Last man on earth
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 5
23.40 How I met your mother
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.05 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
00.50 Law & order: Special 
 victims unit
01.50 CSI
02.50 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.05 Last man on earth
05.30 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
09.30 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 Van Helsing
23.40 How I met your mother
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.05 Cops, 03.25 Brit cops
04.15 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Köttberget checkar ut
10.10 Anslagstavlan
10.15 Svenska nyheter
10.45 Dom kallar mig Sneaker-
 head
10.50 Ishockey: TV-pucken
17.50 Dom kallar mig Regissören
17.55 Helgmålsringning
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Seriestart: Twin
23.15 Seriestart: Kurs i självut-
 plåning
23.30 Dom kallar mig Navy
23.35 Rapport
23.40 Luuk & Hallberg
00.25 Innan vi dör
01.25 Veckans brott

12.00 Rapport
12.05 Rucklarens väg
14.50 Den kvinnliga vikinga-
 krigaren
15.45 Farväl min kära
16.00 Rapport
16.05 Det söta livet
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Gääbi & Katja
18.30 Arkitekterna bakom 
 Skogskyrkogården
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 London Calling: England ‚79
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 En duva satt på en gren 
 och funderade på tillvaron
23.25 Svaga kvinnor
23.40 Väster om friheten
00.25 Vetenskapens värld
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Människa vs neander
 talare: Vem överlever
  idag?
17.50 Studio natur
18.20 Antikduellen
18.50 Gammalt, nytt och bytt
19.20 Ryssland och hästarna
20.10 Opålitliga minnen
21.00 Historiska hemligheter
21.50 Seriestart: Utmanande 
 bergstoppar
22.35 Den australiska kusten
23.30 Dokument utifrån: Julian 
 Assange - hjälte eller 
 skurk?

20.00 Hjärtats vägar
20.50 Gud så gott
21.20 Det svenska popundret
22.20 Första dejten
22.50 Det rätta virket
23.20 Alla för en
00.20 Från Sápmi till Alaska

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol
21.30 Mumbo jumbo
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.05 TV4Vädret
22.15	 Idol	2019	–	resultatshow
22.40 Idol extra
23.05	 40	year	old	virgin
01.30 The ring
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 Last man on earth
05.30 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
09.30 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, Seinfeld
21.00 American heist
23.00 Source code
01.00 Bilprovningen
02.00 American dad
02.55 Minnet av ett brott
03.40 Brit cops, 04.25 Cops
04.45 Last man on earth

08.40 Hämnd och kärlek
11.10 Korrespondenterna
11.40 Babel
12.40 Vetenskapens värld
13.40 Världens natur: Greklands 
 vilda sidor
14.35 Sverige idag
14.55 Skogskyrkogården
16.30 Rapport
16.35 Färjesång
17.30 Studio Sápmi
18.00 Komiska genier: Jerry 
 Lewis
19.00 Kulturstudion
19.05 Jag är en annan nu - av 
 Björn Runge
20.10 Kulturstudion
20.15 Verdis rekviem med 
 Riccardo Muti
21.50 Kulturstudion
21.55 Väster om friheten
22.40 Sömngångaren
22.45 Gud så gott
23.15 Kulturveckan
00.15 Skattjägarna
00.45 Moro squad
01.15 Gääbi & Katja
01.45 Sportnytt

05.05 Go‘kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Opinion live
07.20 Uppdrag granskning
08.20 Mästerskaparna
09.20 Svenska nyheter
09.50 Ishockey: TV-pucken
16.30 Sexans växel
17.20 Origami med Ajaz
17.25 Allhelgonakväll
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Andra åket
20.30 Seriestart: Robins
21.00 Seriestart: Killing Eve
21.45 Seriestart: Filip och Mona
22.05 Rapport
22.10 Lördagsbio: I spel och 
 kärlek...
00.00	 Nattfilm:	Straight	Outta	
 Compton
02.20 Sändningsuppehåll
04.35 Sverige!

09.00 UR Samtiden
15.00 74 år och luft under 
 vingarna
15.05 Englands bortglömda 
 drottning
16.05 Equus - världens hästar
16.55 Utmanande bergstoppar
17.40 Historiska hemligheter
18.25 Mäktiga sjöar
19.15 Människa vs neander
 talare: Vem överlever idag?
20.05 Till fots genom Arabien
21.00 Berlins vilda rävar
21.55 Atombombens hemliga 
 historia
22.55 Opålitliga minnen
23.50 Kalla krigets försvunna 
 bomber

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Hjärtats vägar
21.20 Veckans brott
22.20 Världens bästa veterinär
23.55 Fråga veterinären - tecken-
 språkstolkat
00.25 Skavlan

05.10 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.30 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
12.00 Buffy the vampire slayer
13.00 Ink master
14.00 Ink master
15.00 Man with a plan
15.30 Man with a plan
16.00 Great news
16.30 Great news
17.00 Fresh off the boat
17.30 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Karate kid
23.50 Blodröd sol
02.25 Horns
04.25 Cops
04.50 Cops

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
13.00	 Idol	2019	–	resultatshow
13.25 Bonde söker fru – jorden 
 runt – casting
14.30 Ishockey: Malmö–Leksand
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.10 MotherFatherSon
23.20 Trubbel i paradiset
01.35 Poltergeist
03.25 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.25 Världens häftigaste tårtor

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG 30 OKTOBER 2019

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.05 Vem vet mest?
05.50 Lyckomaten
06.50 Skavlan
07.50 Robins
08.20 Andra åket
08.50 Ishockey: TV-pucken
12.30 Filip och Mona
12.50 Vår tid är nu
13.50 Ishockey: TV-pucken
17.30 Snölejon
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00 Innan vi dör
22.00 Gryningspyromanen
22.30 Sexans växel
23.20 Dom kallar mig AIK-Jonas
23.25 Rapport
23.30 Killing Eve
00.15 Det svenska popundret
01.15 Twin
02.00 Sändningsuppehåll
04.45 Gryningspyromanen

08.40 Sverige idag på romani chib/arli
08.50 Sverige idag på romani chib/lovari
09.00 Komiska genier: Jerry Lewis
10.00 Gudstjänst
10.45 Jag är en annan nu - av Björn 
 Runge
11.55 Verdis rekviem med Riccardo Muti
13.30 Sverige idag
13.50 Anslagstavlan
13.55 Ridsport: Världscupen hoppning
16.00 Rapport
16.05 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.08 Jag jobbar
17.16	 Kortfilmsklubben	-	engelska
18.00 Vloggarna
18.30 Seriestart: Poddilainen
19.00 Världens natur
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Seriestart: Dokument utifrån: MBS
  - den saudiska kronprinsen
22.55 Gudstjänst
23.40 Studio Sápmi
00.10 Fråga veterinären
00.40 Hjärta för djur
01.10 Moro squad
01.40 Mitt judiska jag

09.00 UR Samtiden
15.00 Utmanande bergstoppar
15.45 Ryssland och hästarna
16.35 Opålitliga minnen
17.30 Till fots genom Arabien
18.30 Dox: Hamada – vykort från 
 ingenstans
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Equus - världens hästar
21.00 Mäktiga sjöar
21.55 Naturens utbrott
22.45 Åldringar som handelsvara

20.00 Tillbaka till Downton Abbey
21.00 Innan vi dör - syntolkat
22.00 Gryningspyromanen - syntolkat
22.30 Farliga beroenden
23.20 Filip och Mona
23.40 Mästerskaparna
00.40 Köttberget checkar ut
01.40 Vår tid är nu - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Solsidan
13.55 Bonde söker fru
14.55 Bytt är bytt
15.55 Kockarnas kamp
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 Hundraettåringen som smet från 
 notan och försvann
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Hundraettåringen som smet från 
 notan och försvann
00.00 Brottsjournalen
01.00 Kalla fakta
01.55 The night manager
03.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Fresh off the boat
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 Den stora jakten
19.00 Ink master
20.00 Amazing race
21.00 Minnet av ett brott
22.00 Den som dräper: Mörkret
23.00 Swedish dicks
00.05 American dad
00.35 Family guy
01.05 Simpsons
01.35 Family guy
02.40 American dad
03.05 Bordertown
03.30 Sex & drugs & rock & roll
03.55 Chevaleresk
04.20 Making history
04.45 American dad

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Mästerskaparna
10.10 Landet runt, 10.55 Sportspegeln
11.25 Dom kallar mig AIK-Jonas
11.30 Sexans växel
12.20 En stad - en shistoria
12.30 Allt för Sverige
13.30 Robins, 14.00 Svenska nyheter
14.30 Skavlan
15.30 Matiné: Calle P
16.40 Säsongsstart: 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 Vår tid är nu
21.00 Rätta virket
21.30 Första dejten
22.00 The Graham Norton show
22.50 Dom kallar mig Cosplayfreak
22.55 Rapport
23.00	 Nattfilm:	Badarna
00.35 Hjärtats vägar
01.25 Svenska nyheter
01.55 Gryningspyromanen
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08 Jag jobbar
08.16	 Kortfilmsklubben	-	engelska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Designreportage
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 London Calling: England ‚79
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
22.15 Dox: Chris the Swiss
23.45 Agenda, 00.30 Vloggarna
01.00 Poddilainen
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Biten av kaffebacillen
17.05 Antikduellen
17.35 Opålitliga minnen
18.25 Människa vs neandertalare: 
 Vem överlever idag?
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Greklands 
 vilda sidor
21.55 Till fots genom Arabien
22.45 Atombombens hemliga historia
23.50 Naturens utbrott

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

05.10 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kalla fakta
21.00 Hitlers dödsdömda svenskar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Hitlers dödsdömda svenskar
00.00 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.15 Fråga doktorn
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 Sverige!
11.10 Byggnaderna som förändrade 
 staden
11.40 Lärlabbet, 11.55 Med andra ord
12.15 Doobidoo
13.15 Andra åket
13.45 Rätta virket
14.15 Engelska Antikrundan
15.15 Matiné: Nattens ljus
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästerskaparna
21.00 Seriestart: Dokument inifrån: 
 Älskade smuggelhund
22.00 Plus, 22.30 Första kärleken
23.00 Rapport
23.05 Hjärtats vägar
23.50 Allt för Sverige
00.50 Skam Deutschland
01.10 Filip och Mona
01.30 Lyckomaten
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Klimatets våldsamma konsekvenser
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 Seriestart: The great debate
23.10 Seriestart: Komma ut
23.50 London Calling: England ‚79
00.50 Klimatets våldsamma konsekvenser
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20 Ryssland och hästarna
18.10 Naturens utbrott
19.05 Atombombens hemliga historia
20.05 Berlins vilda rävar
21.00 Dokument utifrån: MBS - den 
 saudiska kronprinsen
21.55 Mäktiga sjöar
22.45 Utmanande bergstoppar
23.30 Kalla krigets försvunna bomber

20.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
21.00 Andra åket - teckenspråkstolkad
21.30 Väster om friheten
22.15 Gääbi & Katja
22.45 Sexans växel
23.35 Gryningspyromanen - syntolkat
00.05 Köttberget checkar ut
01.05 Agenda - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
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 CSI
23.55 Law & order: Special victims 
 unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.10 Ink master
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 The Lizzie Borden chronicles
02.50 Cops, 03.10 Brit cops
03.55 American dad
04.45 Den som dräper: Mörkret

05.35 Last man on earth
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
18.30 UEFA Champions League
23.30 How I met your mother
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
03.20 Brit cops
04.05 American dad
04.50 Last man on earth

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

10-årsjubileum

10% på arvodet  

vid tecknande av  

försäljningsavtal 

t.o.m. 191031

MELLERUD – Guttvik 10
Fastighet med sjöutsikt. Bygga nytt el renovera? 
Fritidshus 37/10 kvm. Tomt 1810 kvm. Borrad brunn, 
el, del i arrenderad mark ner till strand med brygga, 
båtplats i Vänern. 

Pris 900.000:-

10 år

2009-2019

ÅSENSBRUK – Idrottsvägen 14
Köpa villa eller bil? Trevlig villa 4 rok, varav 2-3 sov-
rum. Tomt. Ljust och öppet läge. Hörntomt. Garage. 
Pelletspanna. Tak 2015. Medföljer nya 3-glasfönster, 
garageport och altandörr.

Pris 550.000:-

MELLERUD – Stora Koön 1 
Med fantastiskt läge vid Stockenäs. Fritidshus 35 kvm, 
väg, el, sommarvatten. Arrendetomt .  

Pris 700.000:-

NYTT!

ÅSENSBRUK – Bruksvägen 4
Trevlig 1½-plansvilla i gott skick med kuperad 
trädgård.  6 rok, 3 sovrum. Boa 139 kvm. Tomt 
1550 kvm. Bergvärme, 3-glasfönster, bastu. 
Växthus och förråd. 

Pris 590.000:-

Visning: Lörd. 16/11 kl. 11-12

Visning: Lörd. 16/11 kl. 14-15

NYTT!

NYTT!

Visning: Torsd 14/11 kl. 17-18

Boka visning!

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Åsensbruk – Klippvägen 6 E
Enrumslägenhet med hall, förråd, badrum, 
vardagsrum och kök med matplats. 1:a vån.  
Hyra 1.358:-/månad. 
Pris: 120.000:-

Erikstad – Bön 1
Charmig villa m. härlig trädgård och fin utsikt 
över nejden. 3 rum o kök. Bergvärme o fiber. 
Källare med gillestuga m.m. Vidbyggt garage.   

Pris: 1.200.000:-

Mellerud – Storgatan 24
Hyresfast. med 4 lägenheter och rest.
lokal i bottenplanet. Allt uthyrt. Fjärr-
värme. Hyresintänkter 450.000:-.

Pris: 3.600.000:-

Mellerud – Lilla Brunshult
Dalslandsstuga byggd 1850 med flera ek. 
byggnader, ren.behov. 11.263 kvm mark,  
best. av inhägnad tomt + äng. 
Pris: 385.000:-
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Följ oss på

Vinterstövlar
Finns i dam och barn

Vinterstövel
Barn

Känga 
”Waterproof”
Finns i dam 
och herr

Overaller
BarnFlanellskjorta 

Herr

149:-
/st 499:-

/st

429:-
/par

249:-
/par 399:-

/par

Från

Ladda inför höst/vinter

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

SNICKERS 
VINTERJACKA 1148

795:–
Ord. pris: 1146:-
Gäller Vecka 44 – 46, pris inkl. moms.

 Mellerud • Tel. 0530-133 01

Proffsröjsåg 
FS 460 C-EM K

KAMPANJ

NU 

8.990:-  

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
klipp!

Ahlgrens bilar, 160 g  

Caroline presenterar

10:-
/st

Populär andrahandsbutik firade 25 år

Några av de som fikade under jubileumsdagen. Från vänster: Lena Lindell, Anna Pettersson, Linda Nilsson, 
Ingrid Berglöv Karlsson och Camilla Hjortsberg.

MELLERUD 
Efter 25 år har Andra-
handsbutiken 7:an blivit 
en väl inarbetad mötes-
plats. Många kommer hit 
dagligen för att fika och 
umgås. Tisdagen 22 okto-
ber firades de 25 åren med 
fika, musik och tal.
Det är Melleruds Kristna 
Center (MKC) som driver 
verksamheten sedan 2012, 
det var också då som butiken 
flyttade in i MKC:s lokaler i 
det gamla mejeriet. Intäk-
terna går till olika hjälppro-
jekt, under 2019 skänker 
man exempelvis pengar till 
Bobbi Bear Sweden. Under 
insamlingen till Världens 
Barn var de med i Radio Väst 
och skänkte 10 000 kronor.

Men allt startade i en liten 
lokal på Norra Kungsgatan 7, 
innan de flyttade till fastighe-
ten i korsningen Backegatan/
PD Lundgrensgatan. Där 
bedrivs för övrigt idag ett bed 
& breakfast.

Butiken har sju anställda 
plus ideella insatser och per-
soner som går på arbets- och 
språkträning.

Camilla Hjortsberg har 
jobbat i butiken i 21 år.

Aferdita Osamni har jobbat i butiken i 20,5 år. ”Det har varit mina bästa 
år”, konstaterar hon.

Malin Svensson och Åsa Biktor delar på ansvaret för både butik och 
personal i Andrahandsbutiken Sjuan.

Under 2018 skänkte butiken 
pengar till:
Barncancerfonden: 20 000 kr
Mercy House, utbildning och 
försörjning för ensanstående 
mammor och barn i Etiopien:  
73 500 kr
Zoe Girls, flickhem i Indien:  
60 000 kr
Mercy Ship, sjukhusfartyg som 
seglar till afrikanska länder, gratis 
sjukvård och hälsoinformation: 
20 000 kr
Hjälparbete C-E: 10 000 kr
Barnhem Indien: 20 000 kr
Joshua C, Etiopien: 19 500 kr
Melleruds kommun, Mejeriets 
barn- och ungdomsverksamhet: 
20 000 kr

FAKTA

– Det har varit helt fantas-
tiska år, det roligaste är alla 
kunder man träffar. Vi har 
dessutom en väldigt bra sam-
manhållning, konstaterar 
hon.

Mina bästa år
Aferdita Osmani har jobbat 
20,5 år i butiken.

– Det har varit mina bästa 
år. Jag träffar så många 
människor och jag känner 
verkligen att jag tillhör Mel-
lerud. Vi kom hit från Ko-
sovo 1992. Jag blir så glad 
och pigg av arbetet här, säger 
hon.

Ansvariga för verksamhe-
ten är Malin Svensson och 
Åsa Biktor.

– Vi har varit här i sju år nu 
och verksamheten har växt 
mycket så vi börjar bli lite 
trångbodda. Vi har ett jämnt 
flöde av kunder året runt och 
många är stamkunder. Det är 
härligt att vi är en så populär 
mötesplats, säger Malin.

– Vi är så tacksamma över 
alla fina saker man skänker 
till oss, det finns så många 
generösa människor, påpe-
kar Åsa.

Malin tillägger att butiken 
blivit en del av samhället och 
verksamheten skapar både 
arbets- och praktiktillfällen.

Är klimatsmart
– Jag går i regel hit en gång 
i veckan för att handla. Då 
gynnar man en bra verksam-
het och dessutom är man ju 
klimatsmart, säger Lena 
Lindell, Mellerud, som da-
gen till ära inhandlat två 
proppfulla papperskassar.

Anna Pettersson går till 
butiken mest varje dag, det 
har varit så i alla 25 åren.

– Det sociala är viktigt för 
mig och så köper jag fika som 
jag tar med hem, förklarar 
Anna.

Linda Nilsson är här och 
arbetstränar två dagar i 
veckan.

– Utan dem vet jag inte... 
de betyder jättemycket för 
mig – både butiken och per-
sonalen. Det innebär att jag 
kommer ut och träffar männ-
iskor, säger hon.

Ingrid Berglöv Karlsson 
har bakat hallongrottor till 
caféet i många år.

– Ja, de är väldigt populära. 
Jag brukar baka 50 stycken 
år gången och de ringer mig 
när kakorna tar slut, berättar 
Ingrid.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se


