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Priserna gäller måndag 4/11 – söndag 10/11 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 45

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

4995
/kg

BONUSKUND

Färsk koljafilé
Falkenberg, Melanogrammus aeg-
lefinus Barents hav, skinn och benfri, 
i tråg. 400 g, jfr-pris 174,88/kg

15:-
/st

BONUSKUND

   10:-
/st

Prosciutto crudo
Garant, 80 g, jfr-pris 187,50/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 45

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Ägg
Garant, frigående inomhus, 
Stl. L, jfr-pris 1,67/st.

Salladsmix
Garant, flera sorter, gäller ej ekologisk, 125-
225 g, jfr-pris 44,44-80,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 45

BONUSKUND

6995
/st

10:-
/st

k-bygg.se

FREDAGS 
FRUKOST

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 7-18, lör 9-14

Varje fredag bjuder vi 
på baguette och kaffe 
mellan kl. 7-10
Välkomna!

Stämningsfull allhelgonahelg

Allhelgonahelgen ramades bland annat in av musik och sång av Järns Sångkör i Holms kyrka. Många sökte sig också till kyrkogårdarna för att minnas och tända ljus. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 7 –

Rockband prisades
på Guldkorpengala

– Sidan 4 –

Livlig debatt på  
kommunfullmäktige

– Sidan 8 –

Temasidor om
Jord och Skog

– Sidorna 9 till 13 –



REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Storgatan 20 464 30 Mellerud

UPPLAGA
10.865 ex. delas ut till hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring 0530-125 40

ANNONSER 
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
V-TAB Landvetter

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida 
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

MELLERUDS NYHETER2 ONSDAG 6 NOVEMBER 2019

Lördag 9 november
kl. 10.00 - 14.00

BRÅLANDA 
GALLERIA

Barnens dag i Brålanda

Mer info se: Facebook, 
Brålanda i samverkan 

Dalskogs 
bygdegårdsförening

inbjuder till
Höstbasar med brödauktion, lotterier, årgångar 

försäljning av kol och servering i Källhults bygdegård

tisdag 12 november kl. 19.00
Gåvor mottages tacksamt

Hjärtligt välkomna!

Det händer på biblioteket

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

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

"Rum för kontemplation"
Måleri mm av Christina Skoogh

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 9-30 november
Välkomna!

Samarr.

MRF

Det händer på biblioteket

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

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

Filmvisning Green Book
Tisdag 12 november kl. 16.30

Plats: Sparbankssalongen 
Fri entré        Välkomna!

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 8/11 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes lösöre från 3 db:on, samt ett 50-tal tavlor (Dalslandskonst), möbler ss Kurbitsmå-
lad möbel 30-tal best. av skänk, bord m. låda, sybord, 2 karmstolar, skrivbord ek 30-tal, 
soffa o fåtölj, bord m. låda vitt, fl.stolar, kista, gungstol, hängskåp 1832, äld.lådhurts, 
byrå, fl. golvlampor, matbord o 4 stolar, stor takkrona i barockstil, glaslampa tak Ita-
lien, bordlampa V. Haij, skåpur m. lod, gitarr, mandolin, trätråg, 2 stora bordsfotogen, 
krukor bruna och blåvita, tomteskål o bringare GBG, bordsur, drickbackar trä, koppar, 
mängd leksaker, glas o porslin, matserviser bl.a. Svaneholm ”Linnea”, tekoppar Ostindia, 
KONST: K. Ragnar, R. Högman, H.Wallin, S. Olovsson, G.Rudman, Allan o Carl Nils-
son, K.G. Bratt, Gunnar Jansson, Mariane Johansson, R. Bryth, G. Franzén, C-E Stern, 
Maja Fjeastad, m.fl. lito: G. Brunius, A. Gadd, P. Blom, Didoff. cykel, genkvarn, m.m.  

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

En Vild Julmarknad!

Handla Vilt NATURLIGTvis
8-10 November

Fre: kl.12-19 w Lör: kl.10-17 w Sön: kl.10-16
Bergagården, Hunneberg

Eldshow,  
 fredag  
kl.18.00

Fredag 8 november  
Gratis bussar till & från Hunneberg 
Avgår från Trollhättan och Vänersborg

algensberg.com
  
0521-27 00 40

Entré 50 kr  
(barn upp till 12 år gratis) 

Tomten på  
besök 

lördag & söndag  
kl.11:00 - 14:00

Utställare 
med 

närproducerade 
livsmedel & 

hantverk av hög 
kvalite`

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

Torsdag 7 nov. kl. 18.30
Café Gruzzolo

möte

Julmarknad 8/12

  

KUNGÖRELSE
Samråd om upphävande av tomtin-
delningsplaner i Melleruds kommun

Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomt-
indelningar som inte längre behövs, så kallade 
tomtindelningsplaner. När tomtindelningsplanen 
tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag 
en otidsenlig reglering av markindelning. Samtliga 
tomtindelningsplaner ligger i Melleruds tätort.

Samrådet pågår till och med 26 november 2019 och 
finns tillgängligt på:

•  Medborgarkontoret i Mellerud

•  www.mellerud.se/detaljplaner
    -> Pågående planarbeten

Fastighetsägare och sakägare inom en tomtindel-
ningsplan som föreslås att upphävs har rätt att yttra 
sig över förslaget. Synpunkter på förslaget ska läm-
nas skriftligen till: byggnadsnamnden@mellerud.
se, Medborgarkontoret, eller Melleruds kommun, 
Tillväxtenheten, 464 80 Mellerud. Märk skrivelsen 
med samrådsyttrande – upphävande av tomtindel-
ningsplaner.

Frågor kan ställas till Jonas Söderqvist,  
0530–181 68 eller jonas.soderqvist@mellerud.seVÄLKOMNA!

Tel.0530-36200
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 november – 13 november 2019
21:a söndagen efter Trefaldighet 
”Samhällsansvar”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 10/11 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Lars-Åke 
  Petersson. 
Ons 13/11  14.30-16 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, höstavslutning.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 6/11 12.00 Andakt med Lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälan till lunchen har gått ut
Tor 7/11 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Carlo Nielsen.
Sön 10/11 08.30 Frukost i Kyrkans Hus före gudstjänsten.
Sön 10/11 09.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Mia Palm.
Tis 12/11 11.30 Andakt på Fagerlid.
Tis 12/11 14.15 Andakt på Bergs.
Tis 12/11 15.00 Melleruds kyrkliga sygrupp.
  Höstavslutning.
Ons 13/11 12.00 Andakt med Lunch i Kyrkans Hus, Mia 
  Palm. Anmälan till Lunchen senast tisdag 
  kl.11.00. EXP Tel: 0530-36200

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10/11 14.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Mia Palm. 
  Kyrkkaffe i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 7/11 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 10/11 17.00 Musik i Höstkväll i Örs kyrka, Lars-Åke 
  Petersson. Örs kyrkokör medverkar.
Ons 13/11 12.15 Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.
Ons 13/11 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Martin Edström. Utdelning av Barnens 
  Bibel till Örs församlings 5-åringar. Tacos 
  i Stakelunds församlingshem.

OK Kroppefjäll

ÅRSMÖTE
Sönd 17/11 kl. 17 i OK-stugan

Varmt välkomna!   OK Kroppefjäll

Upphandlingar

• Sunnanå Hamn 7 – Restaurangen

• Sunnanå Hamn 8 – Stenmagasinet

Finns nu på: e-avrop.com

För drift av café- och 
restaurangverksamhet i 
Sunnanå Hamn, Mellerud:

Lennart Björkman, 

tema ”Lag och rätt i 

hyresrätt”

 
Rotary
Mellerud

Måndag 11/11
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 7/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 20.000:-   -  58 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

Julstämning!

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Göteborgsweekend med jul på 
Liseberg 16/11, 2 dgr Fåtal! .. 1.690:-
Jul på Liseberg 
14/12, Dagstur Fåtal! ..............560:-
Jul på Koberg Slott 
23/11, Dagstur ........................690:-
Kiels julmarknad
29/11, 2/12, 6/12, 3 dgr  ..fr. 1.690:-
Lübecks julmarknad
4/12, 11/12, 3 dgr ................1.590:-
Berlins julmarknader
8/12, 5 dgr Fåtal!  .................4.880:-

 

GT-BUSS
Ullaredsshopping 9 t i Ullared
Kielkryss med shopping fr. 1.325:-
DYGNSSHOPPING 
TYSKLAND från 600 kr

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

Söndagsmiddag
kl.12.00-16.00

Grillad ryggbiff serveras med 
stekt potatis, stekta grönsaker 
och pepparsås. 119:-

Ugnsbakad lax med potatis, morot, 
blomkål, purjolök och gräddsås 109:-

Ceasarsallad med krispig bacon, 
parmesan, krutonger och 
kycklinginnerfilé 105:-

Gäller t.o.m. 31/3 2020

Storgatan 24, Mellerud • 0530-72 47 77

Barnpizza (Barn under 12 år)
39:-

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

Onsdag 13/11 kl 19.00

Från 7 år  Pris 100 kr

1 tim 54 min

Doctor Sleep

Onsdag 6/11 kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

2 tim 32 min

Drottningens Corgi  

(Sv.tal) 

Lördag 9/11 kl. 16.00

Från 7 år  Pris 80 kr

1 tim 25 min

Arne Alligator 

KNATTEFILM

Söndag 17/11 kl. 16.00

Dalslands egen landskapsorkester
firar 20 år med jubileumskonsert

Flera av dem som var med i den allra första Dalslandsorkestern, eller i 
varje fall under de första åren, kommer nu att vara med vid jubileums-
konserten. Arkivbild.

En idé om orkestermusik 
av hög kvalitet på hem-
maplan blev startskottet 
till landskapet Dalslands 
egen orkester – Dals-
landsorkestern. Nu fyller 
idén och orkestern 20 år 

Hemvändarnas stipendium
Hemvändarnas Julkon-
sert delar inte bara ut 
julkänsla utan också 
stipendier till lovande 
musikaliska ungdomar 
från södra Dal. Nu öppnar 
föreningen upp för all-
mänheten att nominera 
kandidater.
Sedan 2008 har musiker och 
sångare från Frändefors åter-
vänt hem till Frändefors 

kyrka varje år den 28 decem-
ber för att bjuda på Hemvän-
darnas Julkonsert. Tack vare 
de generösa donationer som 
kommit in i samband med 
den uppskattade konserten, 
delas sedan ett antal år till-
baka Hemvändarnas stipen-
dium ut till lovande kultur-
utövande ungdomar från 
södra Dal. 

Stipendiet delas ut av för-

eningen Hemvändarnas In-
samling som förvaltar de 
donationer som kommit in 
till stipendiet i samband med 
julkonserten. Stipendiet kan 
sökas av kulturutövande 
ungdom som påbörjat sina 
högstadie- eller gymnasie-
studier. Nytt för i år är att 
föreningen öppnar upp för 
allmänheten att nominera 
kandidater till stipendiet.  

och firar med en konsert 
på Kulturbruket på Dal 
lördag 16 november. Den 
innehåller axplock av allt 
man hunnit spela genom 
åren. 
Extra kul är att flera ungdo-
mar, som var med när det 
hela startade, nu vänder hem 
och deltar i orkestern vid 
jubileet.

Clas-Göran Janson, chef 
för KulturMellerud, berättar 
om hur det hela startade:

– Vi ville erbjuda kul-
turskolornas elever möjlig-
het att spela i orkester och 
lösningen blev att Dalslands 
fem kommuner gick samman 

och förverkligade idén. Det 
gav oss ett underlag.

På köpet fick publiken i 
Dalsland möjlighet att lyssna 
på konserter av hög kvalitet 
på hemmaplan.

– Genom åren har massor 
av unga musiker, och en del 
vuxna amatörer, deltagit i 
orkestern och vi har verkli-
gen spelat allt mellan himmel 
och jord och haft en massa 
fina samarbeten med stora 
artister och grupper. Och 
grunden är våra starka kul-
turskolor i kommunerna 
Dals-Ed, Åmål, Bengtsfors, 
Färgelanda och Mellerud, 
summerar Clas-Göran Jan-
son.

Inför jubileet vill man göra 
ett avstamp med de tjugo 
gångna åren som grund.

– Vi har jobbat med socia-
la medier, skrivit brev och 
fått hjälp av pressen för att 
verkligen nå alla som varit 
med genom åren. Gensvaret 
har varit stort och flera av 
dem som var med i den allra 

första Dalslandsorkestern, 
eller i varje fall under de 
första åren, kommer faktiskt 
nu att vara med vid jubi-
leumskonserten.

Bland återvändarna åter-
finns till exempel Anna-
Lotta Forsman, Samuel Pet-
tersson, Tomas Fredriksson, 
Petronella Thorin, Henriette 
Skovborg Larsen, Elin Eriks-
son och Sofia Westman. 
Några av dem har nu musi-
ken som yrke, några studerar 
musik och några kommer att 
vara solister vid konserten.

Programmet för kvällen är 
brett och innehåller bland 

annat Midsommarvaka av H. 
Alvén, a-moll konsert av A. 
Vivaldi, Putin on the Rizt av 
I. Berlin och Pirates of the 

Caribbean av K. Badelt. Di-
rigent är Peter Söderlund.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal

Barnens dag
Den andra lördagen i varje 
månad händer det alltid 
något speciellt, för då 
är det temadag med ett 
speciellt fokus på något 
trevligt ämne.
Så också denna kommande 
lördag för då blir det Barnens 
dag på Gallerian i Brålanda 
inkl några flera aktiviteter 
som andra arrangerar.

– Det blir sagostund för de 
minsta, fiskdamm, ballonger 
och allt det där som hör till 
för en lycklig dag för de unga 
inne i Brålanda Galleria, 
berättar ordförande Peter 
Jacobsson.

Gallerians affärer firar 
samma dag sitt tioårsjubi-
leum med extraerbjudanden.

Biblioteket visar film
Den 12 november kom-
mer biblioteket att visa 
den omtalade filmen 
Green Book från 2018, 
i Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal. Man 
behöver ingen biljett då 
filmvisningen är gratis
Svenska Dagbladet skriver 
”Ännu en oväntad vänskap 
– denna gång mellan en kon-
sertpianist och hans livvakt.”

Tony Lip, en före detta 
utkastare från de italiensk-
amerikanska kvarteren i 
Bronx, New York, anställs 
för att köra den världsbe-
römda klassiska pianisten 
Don Shirley, med rötter i den 
afroamerikanska kulturen, 

på en konsertturné genom 
djupaste amerikanska sö-
dern. Ett minst sagt udda par. 
Längs vägen måste de förlita 
sig på ”The Green Book” för 

att hitta de restauranger och 
hotell som anses godkänna 
afroamerikanska gäster. 

På en fantastisk resa tving-
as de lägga undan sina me-
ningsskiljaktigheter när de 
konfronteras av rasism, fara, 
oväntad medmänsklighet 
och en hel del humor. /Film-
synopsis

Biblioteket har sedan 
länge haft en samarbete med 
MRF (Filmfestival för 
mänskliga rättigheter) från 
Göteborg. MRF visar film 
främst i Göteborg men  andra 
städer som där det arrangeras 
film i är Uddevalla, Kungälv 
och Alingsås. Och Mellerud 
förstås.

Tillägg
Ett tillägg till förra veckans 
artikel om Andrahandsbuti-
kens Sjuans 25-årsjubiléum. 
Butiken startade 1994 på ini-
tiativ av Svenska Kyrkan 
med diakonissan Margareta 
Larsson i spetsen.

– Arbetslösheten var väl-
digt hög på den tiden och vi 
jobbade med flera arbetslös-
hetsprojekt, Andrahandbuti-
ken Sjuan var ett av dem. 
Många av dem som var hos 
oss fick jobb efteråt, berättar 
Margareta.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 199:-
Färska räkor (helt kilo) 199:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 46 Skolan
Måndag 11/11: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa. 
Tisdag 12/11: Kalops med kokt potatis, 
blomkål och inlagda rödbetor.
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 13/11: Köttfärs- och grönsaks-
soppa. 
Dessert: Kesokaka med sylt.

Torsdag 14/11: Seglartorsk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 15/11: Stekt kycklingfilé, currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 16/11: Fiskpudding med smörsås, 
kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Toscakaka.

Söndag 17/11: Helstekt kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 46
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Ugnsstek falukorv*, 
stuvade makaroner och broccoli.
Alt: Sojakorv med stuvade makaroner 
och broccoli.
Tisdag Kalops*, potatis, blomkål 
och inlagda rödbetor.
Alt: Böngryta med potatis och blomkål.
Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönssakssoppa med linser. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk**, stuvad spe-
nat, potatis och rårivna morötter.
Alt: Rödbetsbiff med stuvad spenat och 
rårivna morötter.
Fredag Stekt kycklinglårfilé*,  
currysås, ris och skivade morötter.
Alt: Marinerad quornfilé med currysås, 
ris och skivade morötterr.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Årets Rock till Rebel Road

Mellerudsbandet Rebel Road kammade hem priset Årets Rock på Guld-
korpengalan i Uddevalla. Från vänster: Ulrich Seppenen (gitarr, sång), 
Niklas Larsson (gitarr, sång) och Markus Johansson (bas) med stayetten. 
Foto: Thomas Johansson.

MELLERUD 
Mellerudsbandet Rebel 
Road kammade hem det 
prestigefyllda priset Årets 
Rock på Guldkorpengalan 
i Uddevalla. Bandmedlem-
marna Ulrich Seppenen, 
Markus Johansson och 
Niklas Larsson är mycket 
glada för utmärkelsen. 
– Det var jättekul, vi är ju inte 
vana att vinna priser. Det var 
en bra gala, som en liten 
Grammisgala, säger Ulrich.
Guldkorpengalan gick av 
stapeln den 12 oktober i 
Uddevalla och det delades ut 
priser i sammanlagt tolv ka-
tegorier.

Galan har som syfte att 
lyfta, premiera och sätta fo-
kus på den mångfald och 
höga kvalitet på musik som 
skapas i Fyrbodal.

Det var tre nomineringar i 
varje kategori och varje vin-
nare fick en statyett och en 
minnestavla med motive-
ringen som lyder: 

”Ett band som med stor 
kämparanda och kompetent 
låtsnickrande skapar musik 
som knockar de mest kräsna 
i genren. Tufft, hårt och med 
en stark hitkänsla i låtarna”.

Det blev fotografering på 
röda mattan, välkomstming-
el, galamiddag på vita dukar 

Hon gav det ett år  
– nu säljs butiken

Angelica Carlsson tog över som franchisetagare för Pressbyrån i Mel-
lerud för cirka ett år sedan. Nu är verksamheten till salu, kommer ingen 
köpare stängs butiken i början av januari 2020.

MELLERUD 
Angelica Carlsson tog över 
Pressbyrån i Mellerud som 
franchisetagare för cirka 
ett år sedan. Hon gav det 
ett år, med målet att öka 
lönsamheten. Men tyvärr 
går inte verksamheten 
runt och nu är butiken till 
salu.
– Jag har sagt att jag jobbar 
kvar till början av januari. 
Det finns en intressent, men 
tar den inte över så stänger vi 
helt, säger Angelica.

Hon berättar att satsningen 
inte gått som hon trott, länge 
har hon hoppats att ekono-
min skulle vända.

– Jag har inte hittat något 
grundproblem, men det är 
svårt att driva sådan här verk-
samhet på mindre orter. Jag 
hoppades så länge att det 
skulle vända. Men även om 
jag hade jobbat ensam så 
hade det gått plus minus noll, 
säger hon besviket.

Angelica har haft två an-

med kandelabrar och mu-
sikunderhållning i världs-
klass.

Juryn bestod av Erik Se-
gerstedt (Bokenäs/Lysekil), 
Palle Hammarlund (Dals-
land), Jan Lindberg (Munke-
dal), Martin Webb (Udde-
valla) Ellinor Hermansson 
(Uddevalla) och Fanny Ed-
stam från Bohusläningen.

Initiativtagare och produ-
cent för galan var Patrick 
Sundström.

Ny platta
Det har gått fem år sedan 
Rebel Road släppte sin de-
butplatta Lock&Load. Ban-
det har tappat ett par band- Halloween på Stinsen

MELLERUD 
I fredags samlades drygt 
80 ungdomar på Ung-
domshuset Stinsen för 
den årliga halloweenfes-
ten. Den alkoholfria drink-
baren och roliga tävlingar 
underhöll ungdomarna 
ända fram till midnatt. 
Innan renoveringen var de 
gamla hotell-lokalerna väl-
digt mottagliga för hallowe-
enpynt och det krävdes inte 
mycket för att få lokalerna att 

Många av besökarna hade klätt ut sig.

Vinnarna av ungdomsrådets tävling var Ebba Gustavsson och Miriam Jonsson Bergman. 

Uppskjutet om jourverksamhet
Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden beslutade vid tors-
dagens sammanträde att 
förlänga avtalet med Prakti-
kertjänst, som bedriver spe-
cialistsjukvård vid sjukhusen 
i Bäckefors, Lysekil och 
Strömstad. 

Praktikertjänst har sedan 
2015 ett avtal om att bedriva 

verksamhet på sjukhusen 
och efter förlängningar gäl-
ler det nuvarande avtalet till 
31 oktober 2021. Norra häl-
so- och sjukvårdsnämnden 
förlängde avtalet så långt 
reglerna tillåter – fram till 
den 31 oktober 2022 

Vid torsdagens samman-
träde beslutade Norra hälso- 

och sjukvårdsnämnden även 
att skjuta på frågan om öp-
pettider och ersättning gäl-
lande jourverksamheten i 
Bäckefors. Ärendet återre-
mitterades och kommer alltså 
att utredas mer innan beslut. 
Nämnden har sitt nästa sam-
manträde den 29 november.

ställda, en på heltid som re-
dan slutat och en timanställd 
som jobbar kvar.

– Det känns trist och det är 
tufft psykiskt att inte få eko-
nomin att gå runt. Man blir 
frustrerad. Men min tid i 
Mellerud har varit fantastisk. 
Många kunder vill att jag ska 
vara kvar och det uppskattar 
jag. Men det går inte, konsta-
terar Angelica.

Sedan en tid har Angelica 

gått ner till halvtid på grund 
av den höga arbetsbelast-
ningen. Hennes arbetsvecka 
har legat på cirka 60 timmar. 
Lägg till 20 mils bilkörning 
om dagen, då hon bor i 
Ljungskile. 

Vad ska du göra nu?
 – Ha ett vanligt jobb och 

inte driva eget, säger Angeli-
ca snabbt.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

kännas ”spökiga”. Efter re-
noveringen har det krävts 
nya idéer för vad man kan 
göra för att öka spänningen 
under Halloween. 

Spökig tävling för  
den som vågade 
Ungdomsrådet arrangerade 
en tävling i de utspökade 
rummen på andra våningen. 

– Det var olika stationer 
man kunde besöka, lite som 
Fångarna på Fortet, berättar 
Amanda Svensson som är 

vice sekreterare i det kom-
munala ungdomsrådet. 

Tävlingen bestod av tre 
olika stationer som på något 
vis hängde ihop och för att 
vinna behövde man klara alla 
på så kort tid som möjligt. 

– Jag tror att vår deltävling 
var lite svår, för det var inte 
alla som klarade den, berättar 
ungdomsrådets ordförande 
Agnes Gustavsson vars ut-
maning gick ut på att man 
skulle hitta olika symboler 
för att komma fram till en 
kod. 

Hela tävlingen vanns av de 
två kompisarna Ebba Gus-
tavsson och Miriam Jonsson 
Bergman. 

Kostymtävling
– Det var roligt att se att 
några av besökarna klätt ut 
sig, säger Amanda. 

Vinnare av utklädnings-
tävlingen presenterades inte 
officiellt under kvällen, utan 
meddelas under veckan på 
Stinsens Facebook-sida. 

Karolina H. Wessman

medlemmar, men lever kvar 
i allra högsta grad. De repar 
i en lokal i Mellerud och har 
material till en ny platta.

– Den är inte färdigmixad 
än, men vi jobbar för att få 
klart allt så fort som möjligt. 
Sedan får vi se i vilket format 
vi släpper plattan, förklarar 
Ulrich.

Han beskriver bandets 
musik som classic rock blan-
dat med lite southern rock.

– Musiken på den nya plat-
tan påminner om den gamla, 
fast vi har utvecklat den, 
konstaterar Ulrich.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Priserna gäller 6/11-10/11, 2019. Reservation för slutförsäljning.

KAFFE OCH BULLE
Ord.pris 20:-  

TÅRTBOTTEN
Coop. 320g. Jfr-pris 31:25/kg. Ord.pris 19:50/st.

K�  ihåg 
F� s Dag 10/11!

MATGLÄDJE
TILL RIKTIGT
LÅGA PRISER. 

Välk� � n t� l 
Co�  M� � rud,

(� d �   a  n� � en).

Öppet 

alla
 d

agar 6
–22

GRÄDDGLASS
Bohlins Glass. 1 liter. Ord.pris 45:95/st. 
GRÄDDGLASS
Bohlins Glass. 1 liter. Ord.pris 45:95/st. 
GRÄDDGLASS

30k   

TÅRTBOTTEN
320g. Jfr-pris 31:25/kg. Ord.pris 19:50/st.

F� s Dag 10/11!

KANONPRIS

10k   
RÖKT SKINKA
Ernst. Ord. pris 29:-/hg. 

M� u� �  
� l� � � � n � bju� r:

RÖKT SKINKA

19)=  

DELIKATESS-
DISKEN

Mån–fre kl 08–20
Lör–sön kl 09–18

KAFFE OCH BULLE
Ord.pris 20:-  

K�  ihåg 
F� s Dag 10/11!

K�  ihåg 
F� s Dag 10/11!

K�  ihåg 

KAFFE + BULLE

10k/fika

FÖRBUTIK 
OCH CAFÉ 

Mån–fre kl 08–20 
Lör–sön kl 09–18
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h   .00.41.lk 11/82 gadsrot me
S  es.sunof.rodissennim e

JORDFÄSTNING

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass ung. 
Sönd 11 Gudstj. efteråt för-
samlingsmöte. Månd 17 U-
landsgruppen. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
17 Gudstj. m Emanuel och 
Kristina Georgsson, Kvälls-
fika. Tisd 10-12 Tisdagskaf-
fe & Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Gudstj. 
Bertil Gustavsson. info om 
Chevra. Nattv. Ssk. Kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön. 18.30 
Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Onsd 18 Brålanda, Mö-
tesplats. Fred 15 Brålanda. 
Gemenskapsträff servicehu-
set. Sång och musik Håkan 
Tengberg. Teofil Carlsson. 

Andakt Sigward K. Ser-
vering. Sönd 11 Brålanda 
Gem. gudstj. tankar om bi-
bel och tro med Jan Björn, 
Erik Malmensköld, Petter 
Karlsson och Simon Pers-
son. Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Helena Hughes och 
Thomas Holmström. Kyrk-
fika. Månd 12 Middagsbön 
i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
Tisd 19 Veckomässa i fsh. 
20-21 Bön.
Sundals-Ryr: Onsd 10-
11.30 Förmiddagskaffe 
i fsh. Anette J. Carlson. 
Sönd 14 Gudstj. för stora 
och små, Anette J Carlson. 
Draget och barngrupperna, 
kyrkfika. Kyrkbil 308 70. 
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i bygdegården, 
11.30 ”Tid för eftertanke”. 
Tisd 15 Norra sykretsen hos 
Gunnel Danielsson. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 17 Taco-
gudstj. Sönd 11 Högmässa 
Daniel Westin. Tisd 14.30 
Gudstj. m nattv. på Ring-
hem. Daniel Westin.

Öppet hus
28/12 med start kl. 14.00 i 
Gestad bygdegård. Istället för 
blommor, skänk en gåva till 
Gestad bygdegårdsförening. 
För att planera antal, hör av er 
till mig Bosse i Hallstorp.

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Ronny Johansson

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Egon Lindblom. Som inled-
ning på akten spelade Anders 
Fredriksson ”Strövtåg i hem-
bygden” av G. Norén/B. Dix-
gård. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 251 och 190. Anna 
Olovsson Enlöf sjöng ”Blott 
en dag” av L. Sandell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Andersson. 
Vid kistan togs avskedet av 
änkan, barn med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Egon var koret vackert 
dekorerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna med 
till Kyrkstugan för en minnes-
stund. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Sigvard Jansson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musikern ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg. Akten 
förrättades av Carlo Nielsen 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 251 och 190. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Himlen är oskyldigt blå” av 
bröderna Gärdestad. Vid kis-
tan togs avskedet av de när-
maste. Till minnet av Sigvard 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 

ägde gravsättning rum på 
Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Gun Andersson. Som inled-
ning på akten spelade Anders 
Fredriksson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg  varef-
ter Anders sjöng ”Jag har hört 
om en stad” av L. Lithell. 
Akten förrättades av Carlo 
Nielsen och tillsammans 
sjöng man psalmerna 285, 249 
och 190. Solisten sjöng ”Det 
brister en sträng” av J. A. Hult-
man och som avslutningsmu-
sik spelades ”Jag vet en port 
som öppen står” av S. J. Vail. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Gun var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 
Efter ceremonin bjöds gäs-
terna med till Kyrkans Hus för 
en minnesstund. Gravsättning 
kommer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Bystugan, Dalskog för 
Daniel Bergström, Brålanda. 
Akten inleddes med att man 
lyssnade på ”Det regnar och 
regnar” med Lasse Stefanz, 
varefter Anders Grimheden, 
borgerlig begravningsoffici-
ant hälsade välkommen. Inför 
minnestalet, där bland annat 
Daniels intresse för fiske och 
natur framkom, lyssnade man 
på ”Hjärtat bankar” med Lars-
Kristerz. Även låten ”Varför 
vill du inte ha mig”, av samme 
artist spelades. Under av-
skedstagandet vid kistan lyss-
nade man till tonerna av Lasse 
Stefanz och ”Dig ska jag äls-
ka”. Man lyssnade på Lars-
Kristerz och ”Midsommar-
natt” varefter inkomna 
minnesgåvor lästes upp och 
avslutningsvis spelades 
”Achy breaky heart” med 
Billy Ray Cyrus. Gravsättning 
kommer att äga rum på Dal-
skogs kyrkogård.

En 50-årsfest att minnas

Kerstin Ljungqvist, Dals Rostock, överlämnade en del av Carl von Lin-
nés pelarkaktus från 1721, till den överväldigade jubilaren Patrik Stridh. 
Foto: Nina Berg.

UPPERUD 
Förra helgen samlades 
en diger skara välkända 
antikkännare i Upperud 
när Patrik Stridh överras-
kades med ett hejdund-
rande 50-årskalas. Två 
av presenterna visade sig 
vara unika.
Antikhandlaren och antik-
kännaren Patrik Stridh har 
under många år arbetat till-
sammans med Sten Torstens-
son. Båda är kända namn i 
branschen. Patrik fyller 50 år 
först den 21 november, så när 
han förra lördagen blev om-
bedd av Sten att åka med på 
ett ärende, hade han ingen 
aning om vad som väntade.

– Jag var helt oförberedd, 
jag visst ingenting. Vi ham-
nade på Café Bonaparte i 
Upperud och ett 60-tal perso-
ner stod ute på trappan och 
sjöng. Jag blev så rörd att jag 
grät mest hela tiden, berättar 
Patrik.

Många gäster var långväga 
kultur-, konst- och musei-
vänner. En prominent gäst 
var konsthistorikern Lars 
Sjöberg som gjort stora insat-
ser för det svenska kulturar-
vet. Han var bland annat in-
tendent vid Nationalmuseum 
i Stockholm under 36 år.

– Han avskyr kalas och går 
aldrig på det, men han kom 
på mitt! Jag har supportat 

Kaktusen odlades av Carl von Lin-
nés föregångare Olof Rudbäck d.y 
i Uppsalas botaniska trädgård och 
fanns med i trädgårdens växtför-
teckning 1721. Linné fortsatte sköta 
den och sedan har generationer 
av trädgårdsmästare skött den. Lä-
karen Hjalmar Ågerup fick med sig 
ett skott hem. När han flyttade till 
Ör följde kaktusen med. Till Linnés 
300-årsjubileum 2007 gjordes ett 
Linné-rum i hembygdsmuséet 
i Dals Rostock med en Linné-
kaktus på hedersplatsen. Eftersom 
moderkaktusen i Uppsala dött 
blev man själaglada när det visade 
sig finnas flera exemplar i Dals 
Rostock. Utställningskaktusen 
kördes till Botaniska trädgården, 
så nu växer åter Linnés pelarkatus 
i Botaniska trädgårdens kaktushus.

LINNÉS KAKTUS

Samvaro i Allhelgonatid

Carina Larsson, Irma Fredriksson, Katarina H Johansson och Gunnel 
Danielsson.

GESTAD 
På Allhelgonadagen hade 
Brålanda pastorat öppet i 

kyrkorna så att de som 
smyckade sina gravar och 
tände ljus, kunde gå in, sitta 

ner, lyssna till musik, ta en 
kopp kaffe och utbyta tankar 
med varandra.

I Gestad kyrka passade 
bland andra Carina Larsson, 
Irma Fredriksson och Kata-
rina H Johansson på att av-
njuta kaffet som Gunnel 
Danielsson serverade.

– En väldigt trevlig tradi-
tion att få sitta ner en stund 
och lyssna till rofylld musik. 
Att någon ställer upp och 
fixar är ju första förutsätt-
ningen, sade de.

Marianne Karlsson

honom på mässor och så vi-
dare, så vi känner varandra 
väl, säger Patrik.

En annan god vän som 
kom var Roland Nilsson från 
Helsingborg. Han är antik-
handlare och möbelrenove-
rare. Hans särbo Ylva Östhall 
är expert inom smycken som 
diamanter och rubiner. Hon 
jobbar åt Jan Ribbhagen, 
känd från Antikrundan.

Gratulationer framfördes 
även via telefon från exem-
pelvis Bo och Knut Knuts-
son, experter i Antikrundan.

Speciella presenter
Men det var två presenter 
som sannerligen stack ut.

Av Sten Torstensson fick 
Patrik ett gorånsjärn från 
mitten av 1700-talet, med en 
intressant historia. Järnet har 
förmodligen tillverkats på 
Billingsfors eller Bäckefors 
järnbruk.

– Jag fick se järnet på en 
gård i Bengtsfors kommun i 

somras. Jag öppnade järnet 
och ser adelsätten Svinhuf-
vuds vapen avbildat. Det är 
en gammal ur-adel som 
bland annat ägde Dingelviks 
gård. Det blev ingen auktion 
av gården utan den såldes till 
en norsk konstnärinna och 
det gjorde ont i själen. Men 
det visade sig att Sten fick 
köpa gorånsjärnet av de som 
sålde gården, berättar Patrik.

Den andra spektakulära 
presenten överlämnades av 
Kerstin Ljungqvist, som 
bland annat driver Örtagår-
den i Dals Rostock.

– Det var fantastiskt! En 
livs levande del av Carl von 
Linnés pelarkaktus från 
1721. År 2021 fyller den 300 
år, helt otroligt, utbrister 
Patrik leende.

Kvällen blev mycket 
lyckad med mat, dryck och 
fyrverkerier.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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

Närproducerad och 
Ekologisk mat 

December- 
meny!

Bordsbokning

0531-350 70 
www.falkholt.com

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

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

Julbord 2019

Tillsammans för 
tillgänglighet

Helena Lilliebjelke och Josephine Karlsson i Tingshuset med sin bok 
Natur i Dalsland i handen.

MELLERUD 
Kommunala funktionshin-
derrådet och kommunala 
pensionärsrådet hade 
utbildning den 25 oktober 
på Tingshuset i Mellerud. 
Josephine Karlsson och He-
lena Lilliebjelke från Tanums 
kommun berättade om sitt 
arbete med deras tillgänglig-
hetsplan och tillgänglighets-
policy. 

Uppdraget var från början 
att revidera handikapplanen 
och resultatet blev en till-
gänglighetsplan och en till-
gänglighetspolicy. En del av 
arbetet gick ut på att ändra 
bilden av tillgänglighet till 
att samhället är tillgängligt 
för alla. Arbetet organisera-
des av en styrgrupp, arbets-
grupp och referensgrupp där 
alla nämnder, förvaltningar 
och funktionshinderfören-
ingar inom Tanums kommun 
fanns representerade. 

I sitt arbete följde de funk-
tionshinderspolitikens natio-
nella mål om principen om 
universell utformning, be-
fintliga brister i tillgänglig-
heten, individuella stöd och 
lösningar för individens 
självständighet och att före-
bygga och motverka diskri-
minering. 

Om de nationella målen 
ska nås och personer med 
funktionsnedsättning ska 
kunna delta i samhället på 
lika villkor måste funktions-
hinderperspektivet genom-
syra all kommunal verksam-
het – tvärsektoriellt. 

Tre områden
Tillsammans med styrgrup-
pen och arbetsgruppen de-
lade de in diskussionsämnen 
inom tre områden; tillgänglig 
verksamhet, tillgänglig in-
formation och tillgängliga 
lokaler, som sedan låg till 
grund för utformningen av 
deras nya tillgänglighets-
plan.  

Det var mycket givande att 
få höra om Tanums arbete 
med att ta fram en tillgäng-
lighetsplan och de fram-
gångsfaktorer de kan dela 
med sig av från deras arbete 
är: 

6 Politisk förankring och 
vilja i organisationen – alla 
har deltagit

6 Drivande grupp i arbets-
gruppen som underlättar

6 Förarbete - efterarbete
6 Struktur
6 Påminnelser
6 Ha roligt och bjud på 

fika 
Under utbildningsdagen 

fick vi även chansen att prova 
deras utbildningsmaterial 
som ska användas för att ut-
bilda alla medarbetare i Ta-
nums kommun om tillgäng-
lighet. 

Det var flera frågor från 
deltagarna och ett stort enga-
gemang. Nu fortsätter vi med 
dialogen på nästa Kommu-
nala funktionshinderrådet 
och kommunala pensionärs-
rådet. 

Anette Karlsson  
sektorchef stöd och service

Mäktig körsång i Holms kyrka

Järns Sångkör bjöd på vacker och stämningsfull körsång i söndags kväll. En skön stund i Holms kyrka när regnet stod som spön i backen utomhus.

MELLERUD 
Under den gångna Allhelgo-
nahelgen har ljus tänts på 
kyrkogårdarna till minne av 

nära och kära som avlidit. 
Inne i kyrkorna har det bju-
dits på minnesgudstjänster 
och musikframträdanden.

I Holms kyrka gavs delar 

ur två Requiem, av Josef 
Gruber och av J. Rutter. 

Järns Sångkör, ledd av 
Anders Fredriksson, bjöd på 
vacker skönsång i höst-

mörkret. Recitatör var präs-
ten Martin Edström.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds Demensfören-
ing har haft medlemsmöte. 
Vår ordförande hälsade alla 
välkomna. Ett särskilt väl-
kommen till kvällens gäster 
Petra och Ulrika från Fager-
lidshemmets särskilda bo-
ende.

De berättade mycket ingå-
ende om hur en dag på boen-
det kan vara. Morgonen kan 
börja i kaos och en stund 
senare är allting lugnt. De 
boende har inga krav på sig, 
man får vara precis som man 
är. Vill man inte ha kaffe just 
då, kan man få kaffe lite se-

nare. Har man sovit dåligt på 
natten kan man få sova lite 
längre på morgonen.

Ingen dag är den andra lik, 
det händer mycket roligt, en 
del tråkigt också. Båda två 
säger att de inte kan tänka sig 
något annat jobb. Så tycker 
alla andra som jobbar på det 
särskilda boendet också.

Vi fick oss en liten inblick 
i hur det kan vara. Mycket 
lärorikt. En mycket trevlig 
och rolig och intressant kväll.

Kvällen avslutades med 
kaffe och gott kaffebröd.

May-Britt

FÖRENINGSREFERAT
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BRANDTDAGAR 
4-9 november

Erbjudandena gäller under perioden 4-9 november 2019.

90 år = 90 Trisslotter

PÅ KÖPET

MISSA INTE VÅR STORA

PRISTÄVLING

Stor pristävling och många 
andra fina erbjudanden du 

inte vill missa på brandtbil.se

Just nu får du 90 st  
Trisslotter på köpet av 
ny eller begagnad bil. 

Spel från Svenska Spel AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-819100. Spelalagom.se

Vi firar 
90 år!

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

Nå ca 23.000 läsare

Syns ni inte, finns ni inte

Gör som Christina, sätt ditt 
företag på kartan

Vi behöver din bokning senast torsdag 14/11

3 goda skäl till att annonsera 
i Näringsliv  20 november

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

Livlig debatt om tiggeri och förskola på KF
MELLERUD 
Förra onsdagens kom-
m u n f u l l m ä k t i g e m ö t e 
innehöll flera prognoser 
och delårsbokslut och en 
hel del debatt, bland annat 
om tiggeri.
Den andra prognosen för 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen visade ett 
underskott på 200 000 kronor 
vardera. För Melleruds Bo-
städer visar prognosen ett 
positivt resultat på 4,03 mil-
joner kronor, 70 000 kronor 
bättre än budgeterat resultat.
Prognosen för Melleruds 
kommun visar ett positivt 

resultat på 2,5 miljoner kro-
nor, 2,2 miljoner sämre än 
budgeterat resultat.

Delårsbokslut
Delårsbokslutet för Melle-
ruds Bostäder AB den 31 
augusti visar ett positivt re-
sultat på 4,805 miljoner 
kronor, en förbättring med 
2,19 miljoner jämfört med 
budgeterat resultat.

Delårsbokslutet den 31 
augusti för Melleruds kom-
mun visar på ett positivt re-
sultat på̈ 7,8 miljoner vilket 
är en förbättring med 2,6 
miljoner kronor jämfört med 
budgeterat resultat. 

Engagerande motioner
En motion, inlämnad av SD 
i Mellerud om förbud mot 
tiggeri och en utredning av 
vilka geografiska områden 
som kan anses lämpliga att 
införa ett sådant förbud på 
för att eliminera företeelsen 
avslogs med hänvisning till 
att förbud mot tiggeri inte är 
en prioriterad kommunal 
fråga och för att det inte finns 
någon problematik i nuläget.

Det är en komplex fråga 
som inte löses genom ett 
kommunalt beslut. 

Olika meningar
Frågan ledde till en debatt 
där så gott som samtliga par-
tiers representanter hade nå-
got att säga.

Karin Nodin (C) menade 
att ett förbud vore inhumant, 
att man måste tänka längre 
och fundera på vem det är 
man slår på. 

Reine Hassel (SD) svarade 
att ett förbud inte är ett an-
grepp på de svaga, men att 
det inte är rätt att vissa länder 
inte tar ansvar för sina med-
borgare, som de borde göra. 

Michael Melby (S) mena-
de att det är frågor som bör 
lösas på EU-nivå och inte ett 
kommunalt problem. 

Daniel Jensen (KD) beto-
nade att tiggeri är ett ringa 
problem i Mellerud, att det är 
viktigt att ta upp på nationell 
nivå och uppmande ledamö-
terna i KF att kontakta riks-
partierna. 

Anette Levin (L) påpekade 
att utredningen är illa utförd 
och att man inte haft kunskap 
om vad lagen säger om of-
fentlig plats, privat mark och 
kvartersmark. Att eliminera 
tiggeri på kvartersmark, som 
det faktiskt handlar om, är 
inte lagligt möjligt. 

Pål Magnussen (V) fram-
höll att det är en mänsklig 
rättighet att be om hjälp och 
menade att motionen ger ut-
tryck för förakt för svaghet 
och att SD pekar ut romer, 
men inte till exempel Lions.

Även Tony Johansson 
(MP) yrkade på avslag på 
motionen, liksom ovan 
nämnda ledamöter gjorde. 

Reine Hassel (SD) sade att 
han ”köper mänskliga rät-
tigheter rätt av” men kritise-
rade att ingen pratar om kri-
minaliteten som gömmer sig 
bakom något behjärtansvärt. 
Han menade att den organi-
serade brottsligheten bakom 
tiggeri inte går att blunda för.

Vilja att utreda efterlystes
Debatt orsakade också svaret 
på en motion från S om en 
långsiktig lösning på försko-
lan.

Lars Nilsson (S) yrkade på 
avslag till kommunstyrelsen 
förslag att anse motionen 
besvarad med hänvisning till 
det underlag som tagits fram 
i beredningen. Han menade 
att KS inte förstått motionen 
och efterlyste en utredning 
som långsiktigt ser på för-

skolesituationen. Inte nöd-
lösningar som han menade 
att en förskola på till exempel 
Telaris är.

 – Vi klarar inte ens av att 
erbjuda förskoleplatser inom 
rimlig tid med 9 000 invå-
nare i kommunen. Visionen 
är ju 15 000 invånare, hur ska 
vi klara det? undrade Nils-
son. 

Morgan E Andersson (C) 
svarade att det inte saknas 
planer och påminde om att 
kommunen investerar på 
historiskt höga nivåer och att 
det är viktigt med kostnads-
medvetenhet.

Daniel Jensen (KD) på-
minde om att S haft fyra års 
inflytande på att göra planer, 
och att man måste se till de-
mografin och jaga efter läge.

Ärendet avgjordes genom 

votering där kommunstyrel-
sen förslag fick 16 röster och 
S förslag fick 15 röster. Både 
S och SD reserverade sig mot 
beslutet.

Kanalen kommer att kosta
I ett ärende som handlade om 
en överenskommelse om 
samverkan för utveckling av 
Dalslands kanal underströk 
Morgan E Andersson att ka-
nalbolaget står inför stora 
utmaningar med ett investe-
ringsbehov på 60 miljoner 
kronor. Han förklarade att 
VG-regionen har ansvar för 
infrastrukturen och kommu-
nerna för utvecklingen av 
besöksnäringen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Brålanda Galleria tio år
BRÅLANDA 
För drygt tio år sedan 
var det några personer 
som reagerade på att det 
började bli lite för många 
tomma affärslokaler i Brå-
landa, och vad göra?
Den helt fenomenala idén 
om att använda postens 
tomma lokaler började ta 
form. Olika förslag bearbeta-
des och till slut enades man 
om att starta en ekonomisk 
förening som senare skulle 

bli Brålanda Galleria där 
småföretagare kunde prova 
sin affärsidé till en liten kost-
nad under en period för att 
utröna om just deras idé 
kunde få luft under vingarna.

Kontakten med fastig-
hetsägaren var en enkel sak, 
men  att starta en företagsku-
vös kanske inte är det lät-
taste. Med facit i hand, det 
blev kö!

Brålanda Galleria blev och 
är en mycket välbesökt han-

delsplats där man antingen 
annonserar om sin lokala 
verksamhet i Brålanda eller 
har butik. Det är många som 
har varit engagerade och 
drivit fram det som det är 
idag. Utbudet är mycket 
brett, här finns café, cykel-
verkstad, kläder för både 
barn och vuxna, sybehörsaf-
fär, spinneri, presenter, sko-
makare, hantverk, närodlad 
mat, loppis och biredskap, 
för att nämna några.
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SKOGSUTRUSTAD 549.000:- 

Exempelbild
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 Jord & skog 
Onsdag 6 november 2019

I början av december hålls 
första delen i en utbild-
ning om kontinuitetsskog, 
både teoretiskt och prak-
tiskt, på Nuntorp. Målet 
är att deltagarna ska ges 
grundkunskaper i att 
bruka skogen hyggesfritt 
och genomföra enklare 
hyggesfria avverknings-
planeringar. 
Kursen görs i samarbete mel-
lan Gröna Klustret, Plock-
hugget och Skogsstyrelsen. 
Den är uppdelad i två delar, 
men man kan välja att enbart 
medverka under första delen.

Under kursen kommer 
man in på naturliga skogsty-
per, succession och struktu-
rer i skogen, olika hugg-
ningsformer och dess 
effekter på landskapsbilden 
och skogsekologi. Vad 
skogsvårdslagen säger om 
hyggesfritt skogsbruk infor-
merar Henrik Johansson, 
skogskonsulent hos Skogs-
styrelsen om och han tar även 
upp myndighetens rådgiv-
ning kring hyggesfritt skogs-
bruk. 

Andra delen hålls i februa-
ri och tanken bakom det hela 
är att få till lite mer praktiskt 
arbete. Denna del är till för 
dem som gått första delen 
eller som redan har dessa 
kunskaper. Här ges kunskap 
om olika praktiska skötselåt-
gärders utformning, be-
ståndsanpassade skötselför-
slag, stamval och de 
förutsättningar som olika 

skogstyper erbjuder, med 
mera. Skogsbrukets ekonomi 
och olika lönsamhetsberäk-
ningar tas också upp. 

Är hyggesfritt  
skogsbruk lönsamt?
En fråga som ofta ställs, är 
just om hyggesfritt skogs-
bruk kan vara lönsamt. På 
den frågan svarar Martin 
Jentzen, expert på naturnära 
skogsbruk och kursledare;

– Det är inte helt enkelt att 
beskriva skillnaden i lön-
samhet mellan olika skogs-
brukssätt. Mycket beror på 
utgångsläget både vad gäller 
skogens tillstånd och skogs-
ägarens ekonomi i övrigt. På 
lång sikt blir det hela konkur-
renskraftigt, men på kort sikt, 
speciellt om man är i behov 
av större inkomster på en och 
samma gång, är det naturligt-
vis svårt.

Men eftersom skogsbruk 
spänner över långa tider är 
det viktigt att minimera sina 
ekologiska risktaganden. 
Skogar som drabbas av olika 
skador ger inte någon god 
ekonomi. Om skogsbruket 
tillåter de brukade skogarna 
att i större grad likna natur-
liga skogar så innebär det att 
skogen blir bättre anpassad 
till sin växtplats. 

De naturliga skogarna är ju 
resultatet av årtusenden av 
utveckling och anpassning. 
Med olika former av hyg-
gesfritt skogsbruk minskar 
man sina utgifter för plante-

Med den naturliga skogen som förebild

Det finns många fördelar med hyggesfritt skogsbruk, speciellt om man ser det hela på lång sikt. Foto: Martin Jentzen.

ring, markberedning, röjning 
och gallring och man ökar 
oftast timmerandelen vid av-
verkning vilket ger bättre 
betalt för virket. 

Många fördelar  
med hyggesfritt
Hyggesfritt handlar alltså 
inte bara om ekologi och 
sociala värden utan också om 

hållbar ekonomi. Martin 
Jentzen menar att det gäller 
att förstå skogens ekologi 
och anpassa bruket till den.

Ensidig ”skogsodling”, 
där träslagen inte varvas är 
som gjort för att drabbas hårt 
vid till exempel stora stormar 
och insektsangrepp. Många 
av de utmaningar skogsbru-
ket ställs inför idag kan han-

teras genom att anpassa 
skogsbruket bättre till sko-
gens ekologi. Detta ger också 
skogar som ger större ut-
rymme för mångbruk av 
olika former och ökar sko-
gens funktion som kolsänka.

– Skogsindustrin och dess 
intressen har ett starkt grepp 
om skogsbruket. Det är ofta 
stor skillnad på köparens in-

tresse och säljarens. Markä-
garen kan inte helt styra vil-
ket drabbar naturen, fortsätter 
Martin Jentzen och förklarar 
samtidigt upprinnelsen till 
företaget Plockhugget, som 
bildades då man insåg hur 
stor efterfrågan på virke var 
från arkitekter med höga 
miljöaspekter.    

Ing-Marie Norrman
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Hur drabbade är vi av granbarkborren?

Närbild på en granbarkborre, som är cirka fyra millimeter lång.  
Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har ge-
nomfört en inventering 
av granbarkborren i hela 
Sydsverige,  där Skara-
borgs- och Fyrbodals di-
strikt ingår.
Den torra sommaren 2018 
har lett till stora angrepp av 
granbarkborre, framför allt i 
östra och södra Sverige. I år 
är det därför viktigt att skogs-
ägare inventerar sin skog 
löpande för att leta efter an-
grepp.

– Skadorna är ganska va-
rierande, värst i vårt område 
är det runt Bäckefors, på 
Kroppefjäll, delar av Laxar-
by och i stora delar av Färge-
landa kommun, säger Bertil 
Lundahl, skogskonsulent på 
Skogsstyrelsen i Bäckefors.

I Melleruds kommun har 
man sett skador efter gran-
barkborrar i Skållerud. 

Resultatet från invente-
ringen kommer att publice-
ras i dagarna.

Vad ska man göra om 
man har skog som angri-
pits?

– Om det är i en större 
omfattning råder vi skogs-

ägaren att kontakta virkeskö-
pare, åtgärden är avverkning 
för att förhindra spridning. 
Avverkningen ska helst sty-
ras till perioden maj till juni. 
Men det kan vara svårt efter-
som det är så mycket virke i 
omlopp och lagren kan vara 
fulla. En sak vi absolut re-
kommenderar är att hugga ut 
färska vindfällor av gran. 
Men läget är lite bättre här än 
i södra Sverige eftersom vi 
inte har lika mycket angrepp, 
förklarar Lundahl.

Markägare kan även ta ut 
de skadade träden till ved, för 
att förhindra barkborreska-
dor bör veden huggas upp 
snarast och göras färdig på 
annan ställe, till exempel 
vedbacken.

Markägaren är enligt lag 
skyldig att ta bort färska 
vindfällen av barrträd, om 
det handlar om mer än fem 
kubikmeter skog per hektar.

Vilka är kännetecknen?
– Det kan vara svårt att se 

dem direkt. Det kan bildas 
borrmjöl, fast regnar det så 
försvinner mjölet. Kådan-
grepp är en annan indikation. 

Så här ser en drabbad skog ut. Foto: Karin Ekströmer, Skogsstyrelsen.

Drabbad gran. Anledningen till att träden dör är att barkborren under sin utveckling äter upp innerbarken, 
där det sker för trädet livsviktiga näringstransporter. Foto: Karin Ekströmer, Skogsstyrelsen.

4 Kolla efter borrmjöl på lig-
gande solexponerade stammar 
och vid stambasen på stående 
träd. Du kan även se gnagmjöl i 
barkfickorna på trädet.
4 Titta efter kåda som granen 
försvarat sig med.
4 Torra gröna barr på marken 
som granen tappat kan vara 
tecken på angrepp.
4 Titta efter avfläkt bark högt 
uppe på stammarna under den 
fortfarande gröna kronan.
4 Där barken fallit av kan du titta 
efter granbarkborrens moder-
gångar, ofta har de näbbspår av 
hackspett.

Källa: Skogsstyrelsen

TECKEN PÅ ANGREPP

Friluftsliv kontra skogsbruk?
Med allemansrätten följer 
krav på hänsyn till natur 
och djurliv, till markägare 
och  till andra människor.  
Hur fungerar det när allt 
fler människor ser skogen 
som en plats för sport och 
rekreation?
De vanligast förekommande 
överträdelserna är olaglig 
terrängkörning, nedskräp-
ning och skadegörelse. Är 
det kunskap som saknas, 
trots att undersökningar visar  
att 90 procent av de tillfrå-
gade har svarat rätt på grund-
läggande kunskapsfrågor om 
vad vi får göra i naturen?

Insatser som görs
Det finns en rad organisatio-
ner som bedriver ett aktivt 
arbete med att öka kunska-

perna om allemansrätten. 
Till exempel har Naturvårds-
verket sedan lång tid infor-
mation om allemansrätten på 
flera språk både på papper 
och i digitalt format. Stiftel-
sen Håll Sverige Rent har ett 
uppdrag att sprida informa-
tion och öka kunskapen om 
allemansrätten. Även andra 
organisationer som Svenskt 
Friluftsliv och dess med-
lemsorganisationer och LRF 
informerar om allemansrät-
ten.

Lagstiftning
När det gäller lagstiftning 
som kringgärdar allemans-
rätten är det i de flesta fall 
polisen som bedriver tillsyn.
Monica Lindberg, polisin-
spektör i Mellerud, säger att  

Ett vindskydd har byggts i skogen på Kroppefjäll på privat mark...

... och utsikten har fixats genom att ta ner skymmande träd. Feltolkad 
allemansrätt? Foto: Privat.

det är sällan någon anmäler 
något som gäller överträdel-
ser av allemansrätten. 

När det gäller nedskräp-
ning har kommunerna ett 
tillsynsansvar. 

Länsstyrelsens naturbeva-
kare bedriver  tillsyn inom 
nationalparker och naturre-
servat. 

Tillsyn i strandskyddsom-
råden har kommunerna och i 

vissa områden Länsstyrel-
serna.

Föreningen DANO, som 
jobbar för hållbar kanottu-
rism inom sjösystemet Dals-
land Nordmarken, kan rap-
portera att man i området 
hade mellan 60 000 och 
70 000 gästnätter i år. Det 

såldes naturvårdskort som 
ger besökare rätt att nyttja 
lägerplatserna för runt 3,5 
miljoner kronor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Källa: Naturvårdsverket

Om angreppen pågått en 
längre tid blir barren gulaktiga 

eller faller av. Sedan ser man 
att barken ramlar av eftersom 
hackspetten letat insekter. 
Även om kronan är grön kan 
man ändå se hackspettfläkt 
bark. Så ut och leta, helt en-
kelt. Se över din skog. Fram 
till nu är det en fördel att få 
bort skogen som angripits 

under 2019. Upptäcker man 
angrepp senare i vinter är det 
en fördel att vänta till våren 
för att få en bekämpningsef-
fekt.

Granbarkborren övervint-
rar nere i marken eller i an-
gripna träd. När det blir till-
räckligt varmt på våren går 

den upp och angriper det 
nyhuggna virket.

– Det finns barkborrefäl-
lor, men det är inget vi re-
kommenderar ännu, säger 
Lundahl.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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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 långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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mLåt din skog förädlas 

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

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

Skog- &
markservice

• Gallringsarbete • Skotning • Grävning

• Lättare slutavverkning • Buskröjning

• Energiklippning • Röjningsarbete mm

Gustafssons skog & Entreprenad
Emil Gustafsson
072- 746 18 24

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

 

Åt skogen med 
vår forskning
Visste du att av din skog skulle vi kunna tillverka 
batterier och solceller? Med en inblandning 
av nanocellulosa kan befintliga material göras 
starkare, vattentåligare, brandsäkrare och  
i vissa fall genomskinliga.  
 
Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. se

KG Svets & Maskin AB

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

Vi är servicelämnare till

Rep av entreprenad-, jord- & 
skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Alkylatbensin 2-T 
3 x 5 liter

365:-

Moms tillkommer på alla priser

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

Hösterbjudande

1 sågsvärd
och

3 st sågkedjor
Svärden 13” eller 15” 

440:-

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Kawasaki Mule SX 4*4 nu 
med HYTTVÄRME som tillval
Hög/Låg, diff, tippbart flak, lastar 180 kg.
Kan utrustas tak/ruta el. hel hytt med 
värme.
Pris från 82 320:- ex moms

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch. Terräng el. 
traktorreg. 3 års garanti 49 520:- +moms

Kampanj CFMOTO Vinterpaket!

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

Köper du en ny CFMOTO så får du plog 
och handtagsvärme för 2.495:-. 
Ord. pris 7.900:-

Vi säljer ATV från Kawasaki, TGB och CFMOTO!

Serva din gräsklippare el. MC under lågsäsong, 
vi lämnar 10% rabatt!
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• Huggning övergrovt 

• Röjning

• Underröjning  

• Plantering 

• Gallring med maskin

Utför alla möjliga 
skogliga tjänster på 
ett klimatsmart sätt

Klimatsmart Skogsvård i Mellerud AB
KSAB

Tel. 070-366 09 34 • mail: olov_larsson@telia.com

Vi utgår från Ör, transporter och arbeten utförs 
till största del med elbil och eldrivna verktyg

Vildsvinen har ökat mar-
kant inom vårt område. 
För många ses de som 
ett stort problem, medan 
andra ser dem som ett 
naturligt inslag i vår natur. 
Hur som, de kan ställa till 
en hel del skada, speciellt 
om de blir för många.
I hela Västra Götaland rap-
porteras det om mycket vild-
svin och i mellerudsområdet 
har det skett en markant ök-
ning de sista åren, främst i 
trakterna runt Åsensbruk och 
upp mot Brudfjället samt på 
Kroppefjäll. På många stäl-
len i länet görs intensiva in-
satser för att freda känsliga 
grödor på vallar, betesmarker 
och nysådda åkrar, så kallad 
skyddsjakt, främst om vå-
rarna.

– Vi är nu inne på tredje 
året med en permanent stam 
som är etablerad här och 

fortplantar sig. Det gäller att 
se till att stammen förblir 
balanserad och försöka 
skjuta av innan de unga hin-
ner fortplanta sig, berättar 
Mats Håkansson, ordförande 
i Melleruds Jaktvårdskrets.

Han talar också om att 
vildsvin är ett besvärligt vilt 
att jaga. Jakten måste till 
största delen ske nattetid, 
vilket i sig är en stor utma-
ning. 

Drevjakter
Förra vintern genomfördes 
några drevjakter i vårt om-
råde dagtid, som även plane-
ras i år. Genom dessa får man 
också en uppfattning hur 
mycket vildsvin det finns. 
2016 sköts endast två vild-
svin i Melleruds kommun, 
året därefter var det 15, för 
att 2018 uppgå till 58 stycken 
skjutna djur (Källa: Jägare-
förbundet). 

Vildsvin – ett växande problem 
eller pittoreskt inslag?

En glad engelsk jägare vid namn Iain Langridge som vid ett besök i Dals-
land fällt sitt allra första vildsvin. Foto: Privat.

• Vildsvinet invandrade till Sverige efter den senaste istiden för omkring 
11 000 år sedan, ungefär samtidigt som människan.

• Enligt arkeologiska fynd införde människan tamsvin till Sverige för cirka 
5 000 år sedan.

• Vildsvinet utrotades någon gång under senaste årtusendet.
• På Öland jagades vildsvin vid slutet av 1600-talet, för att sedan 

försvinna. År 1723 lät kung Fredrik I återinföra vildsvin som jaktbyte till 
Öland. Böndernas protester och jakt ledde dock till att stammen var 
utrotad kring 1770.

• Under 1800-talet och framåt infördes vildsvinet till hägn i södra Sverige.
• Den vildsvinsstam som nu uppstått i Sverige härrör från rymningar ur 

hägn.
• Ett riksdagsbeslut 1980 förklarade vildsvinen som oönskade i Sverige, 

med undantag för Stockholms län. Där skulle en mindre population till-
låtas för forskning.

• Vildsvinsstammen tillväxte dock kraftigt och 1988 rev ett annat riksdags-
beslut upp det föregående och fastslog vildsvinets hemrätt i den svenska 
faunan.

LITE VILDSVINSFAKTA

Eleverna på Nuntorps-
gymnasiet har fått en 
unik chans. De bildar 
tillsammans med tre lant-
brukare från området ett 
av de 40 lag som deltar i 
Rapsmästaren 2020. Den 
gemensamma länken till-
lika lagnamn är Gröna 
Klustret Nuntorp.   
Tävlingen, Rapsmästaren 
2020, som är internationell, 
är initierad av Sveriges Frö 
& Oljeväxtodlare. Lagen 
tävlar om att få den högsta 
råfettskörden i höstraps. Vin-
nande lag får, utöver äran och 
medial uppmärksamhet, 
50 000 kronor.

– Det är klart vi ska vinna, 
säger Jonatan Gustafsson, 
Naomi Vittestam och Oskar 
Larsson nästan i munnen på 
varandra. Alla tre går första 
året på Nuntorpsgymnasiet 
med inriktning lantbruk. De 
sätter sin  tilltro till sina lag-
kamrater, tre lantbrukare 
med stor erfarenhet och kun-
skap; Henrik Larsson, Sven-
Olof Larsson och Bertil 
Hagsgård samt sin lärare 
Anders Edholm.
Högsta  
råfettsskörden vinner
Tävlingen genomförs som 
ett parcellförsök med fyra 
upprepningar, som kommer 

Elever tävlar i rapsodling

Anders Edholm med tre av sina elever på Nuntorpsgymnasiet; Naomi Vittestam, Jonatan Gustafsson och Oskar 
Larsson ingår tillsammans med tre lokala lantbrukare i det lag som representerar Gröna Klustret Nuntorp i 
tävlingen Rapsmästaren 2020.

Bilden visar en sekvens från själva rapssådden i tävlingen, som skedde 
21 augusti. Fotograf Hans Jonsson. 

En av lag Gröna Klustret Nuntorps fyra odlingsrutor på gården i Trelle-
borg. De andra tre rutorna är ”hemliga”. Visst ser det bra ut? Privat bild.

Även viltolyckorna på 
våra vägar har ökat. Om 
detta säger Mats Håkansson; 

– Det är mycket viktigt att 
vi rapporterar in vildsvinspå-

körningarna, dels för eftersö-
kets skull, dels för att på 
detta sätt även få en uppskatt-
ning om var de finns. 

Mats nämner också i sam-

manhanget, att vildsvinskött 
är väldigt gott och att Svens-
ka Jägareförbundet arbetar 

för att köttet ska kunna avytt-
ras enklare än i dagsläget.  

Ing-Marie Norrman

att delas upp i två skördetid-
punkter. Det lag som får den 
största avkastningen, som 
mäts som kilo råfett per hek-
tar, vinner. I början av okto-
ber var alla lag samlade i 
Trelleborg, där odlingen sker 
på en av Sveriges högst av-
kastande oljeväxtjordar, för 
att bevaka var sin del i täv-
lingen. Försöksutförare är 
Hushållningssällskapet Skå-
ne som har sått, utifrån vart 
och ett lags önskemål och de 
kommer även att bearbeta 
rutorna utifrån varje lags 
önskemål. Det handlar då om 
gödning, ogräsbekämpning 
etcetera. Utsädesmängderna 
varierade mellan 20 till 70 
plantor per kvadratmeter.

Tävlingen sätter 
knorr på odlingen

– Vi såg helt klart skillnad 
på rutorna. Vi har valt en 
högre utsädesmängd än i de 
andra lagen generellt, säger 
Anders Edholm och framhål-
ler även att det här är unikt 
för Nuntorpsgymnasiet. Det 
fanns deltagande lag från 
såväl de nordiska länderna 
som Europa men enbart två 
skolor.  

Bertil Hagsgård tillägger;

– Vi fick vid vårt besök 
bara veta var en av våra fyra 
rutor låg, resten är hemligt, 
helt enkelt för att det inte ska 
gå att fuska på något sätt. Det 
här är ett sätt att lära och 
komma fram till nya lös-
ningar och nya slutsatser som 
man sedan kan dra nytta av 
odlingsmässigt, för att kunna 
utveckla den vanliga od-
lingen. Tävlingen gör det 
hela till en kul grej.   

Under tävlingens gång har 
lagen tolv åtgärdstillfällen på 

sig fram till skörden hösten 
2020. Till våren blir det åter 
dags för lag Gröna Klustret 

Nuntorp att besöka odlings-
fältet i Skåne.

Ing-Marie Norrman
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Vi hjälper gärna dig också, välkommen att kontakta oss. 
Vänersborg 0521-308 20, Uddevalla 0521-64 66 60, Karlstad 054-13 75 60  www.dina.se

JORDNÄRA
Anders Staxäng och Johan Jolemark är lokalt förankrade med stort 

engagemang och gedigen kunskap i försäkringsfrågor för jordbruk.

HEJ Dina Försäkringar 
Väst & Värmland

Dina Försäkringar 
Väst & Värmland

Dina Försäkringar 
Väst & Värmland

2018

SVERIGES 
NÖJDASTE

PRIV A TKUNDER

BILFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

Har du frågor om 
skog och lantbruk?
Funderar du på att köpa gård? Hur du ska 
placera dina skogspengar? Eller hur hög din pension blir?
 
Välkommen att ställa dina frågor till oss

dalsbank.se I 0530-440 00

Skogsutbildning 
på Gröna Klustret Nuntorp
Kontinuitetsskog i teori och praktik
Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att 
bruka skogen hyggesfritt!
Efter avslutad kurs kan du genomföra enklare hyggesfria 
avverkningsplaneringar.
Läs mer om kursens innehåll på  
www.gronaklustret.se/utbildning

Datum och tider
Del ett
2-3 december 09.00-17.30
Del två
3-5 februari 09.00-17.30

Plats
Gröna klustret Nuntorp, Brålanda

Pris
Del ett 2 495 kr exkl moms
Del två 3 745 kr exkl moms
Om du anmäler dig till båda kurserna vid
samma tillfälle ges en rabatt på 300 kronor.

Anmälan
Anmäl dig senast 22 november till info@gronaklustret.se

Ange:
1. Namn på alla deltagare du anmäler
2. Fakturaadress
3. Organisationsnummer (för företag och organisationer)
4. Telefonnummer till alla som anmäls
5. Mejladress till alla som anmäls
6. Behov av specialkost (eller annan information vi kan behöva)

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Friskvård & slitdelar 
till förmånliga villkor
Friskvårdsservice – Lämna dina skördemaskiner för service till 
förmånliga villkor under lågsäsong, så är de startklara i god tid inför 
kommande säsong. Boka senast 31/12 2019 men betala inte förräns 
30/4 2020.
Slitdelskampanj – Köp dina slitdelar senast 28/2 – betala 31/3 2020. 
Prata med personalen på din lokala anläggning om försäsongspriser.

LH
1
9
1
1

Följ oss på 
sociala medier
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Lasse Larsson, friidrottshoppet

Axplock ur Lasse Larsson stora prissamling.

”I den stålgrå marssönda-
gens begynnande skym-
ning följde Mellerud sin 
unge son till griftero. Flag-
gorna på Rådavallen, på 
kommunala mellanskolan 
och på alla övriga ställen 
fladdrade på halv stång.”
Hur vanligt var det att ett helt 
samhälle stannade av för att 
hedra en ung, lokal kändis, 
en idrottsman fortfarande 
inte på toppen av sin talang.
Men det skedde den där sön-
dagen i mars. 

Han hette Lars ”Lasse” 
Larsson. Några månader ti-
digare hade han fyllt 24, 
samma vår skulle han ha gått 
ut som färdig ingenjör. 

Plötsligt var han borta efter 
en kort tids sjukdom. 

Den 3 november var det 
100 år sedan Lasse föddes.

Han var Melleruds kanske 
största friidrottslöfte, med en 
kort karriär på kanske sex-sju 
år bakom sig men med en 
desto längre meritlista.

Lasse Larsson hade svårt 
att bestämma sig. Han 
sprang, hoppade, stötte, kas-
tade och spelade fotboll.

Två gånger vann han DM 
i tiokamp, en gång DM i 
femkamp. Däremellan skol-
mästerskap, juniormäster-
skap, seniormästerskap och 
klubbrekord där vissa skulle 
stå sig i decennier.

Egentligen började det inte 
särskilt lovande. Lasses 
pappa Gunnar hade visserli-
gen varit en av initiativta-
garna till Melleruds Idrotts-

Hur tränade man?
Hur tränade man i Mellerud 
vid mitten av trettiotalet?

Det fanns ett idrottshus, 
och åtminstone en plan. Men 
metodik och redskap? Lasse 
lämnade efter sig ett enda 
verktyg, en hård stålfjäder 
mellan två trähandtag, bra 
för armträning men primitiv 
och nästan farlig i fel händer.

Och tävlingsredskapen går 
nästan inte att jämföra i ma-
terial och konstruktion och 
givetvis kan man tala om en 
osofistikerad teknik. 

Mekaniska tidtagarur, 
ögonmått,startpistoler. 

Sådant man måste väga in 
när man bedömer den tidens 
resultat.

Men Lasse började mär-
kas, i juniortävlingar, i täv-
lingar med andra klubbar.

Kommentarer i pressen
Pressen kommenterade och 
började ställa förhoppningar.

”Resultatmässigt sett voro 
givetvis seniorernas presta-
tioner bäst och dagens man i 
denna klass var Lasse Lars-
son, som satte två ypperliga 
rekord. I stavhopp genom att 
nå höjden 3,24 meter och han 
förbättrade skolrekordet för 
Vänersborgs Läroverk med 
hela 7 cm. Larsson försökte 
även på 3,36 m, och var syn-
nerligen nära att klara höj-
den  oturligt med armarna. 
Detta spelade visserligen 
ingen roll, för det är bara en 

tidsfråga när han ska för-
bättra noteringen. Med litet 
bättre teknik kommer Lars-
son att hoppa minst 30 cm 
högre. I diskus strök han 
Bertil Olléns rekord, som 
lydde på 33,30 m, ur tabel-
len, genom att kasta 46 cm 
längre.” (Tidningsreportage 
1937).

Det var ju amatöridrottens 
tid och det finns inget som 
pekar på att Lasse såg sig 
som en stjärna, kommande 
eller ej. Han hade roligt när 
han lyckades och lika roligt 
när han misslyckades. Och 
han glömde inte att det fanns 
ett liv utanför idrotten.

”I morgon ha vi de stora 
tävlingarna här mot den 
norska skolan. Jag skall vara 
med i kula, diskus, höjdhopp 
och i fotboll. Vi idrottspam-
par här i skolan fingo lov 
efter rast idag för att göra i 
ordning idrottsplatsen. I går 
var jag och beställde ett par 
spikskor som jag får på sön-
dag morgon. De voro dyra 
kostade 18,50. I kväll är det 
skolbal, då vi få bekanta oss 
med de norska pojkarna. De 
komma nog att lägga beslag 
på de flesta flickorna men jag 
får väl anstränga mig lite, så 
den saken för min del blir 
avhjälpt.” (Tindningsrepor-
tage 1938).

Lokal stjärna
Men stjärna blev han, lokalt 
i alla fall.23-årige Lasse vid badplats i sjön Nären. Foto: Privat.

Ung pojke, Lasse tre-fyra år gam-
mal. Foto: Privat.

Atletiske Lasse beskrivs som en trevlig prick som hade nära till ett le-
ende. Foto: Privat.

Kulstötning kom att bli något av en paradgren för Lasse. Foto: Privat.

Lasse Larsson avled våren 1944, 
samma vår han skulle gått ut som 
färdig ingenjör. På bilden är han 21 
år. Foto: Privat.

Familjen samlad för fotografering hemma i huset på PD Lundgrensgatan i Mellerud i början av 1940-talet. Fr.v: Gunnel, Lasse, Margit, pappa Gun-
nar, Barbro, mamma Ester. Sittande fr.v: Kerstin och Karin. Foto: Privat.

förening och mamma Ester 
hade flera utövare i familjen.

Men tjugotalet var en tid 
med smittor och epidemier 
med namn som nästan glömts 
bort. Barnförlamning, TBC, 
”äggvita”.

Förhöjd äggvita
När Lasse är nästan nio är 
han på Apelvikens sanatori-
um. Han har förhöjd äggvita 
och ligger på sal, får bada, äta 
och sola och träffa anstaltens 
djur, som han uppskattar: 
åsnor och fasaner.

”Appelviken den 16 1928: 
jag har ännu spår i mun (av) 
äggvita jag har fått insprut-
ning jag har det bra her - det 
är 21 styken som ligger i det 
rummet ligger vi får vispat 
ägg varannan dag den 15 
augusti kommer jag kanse 
hem.”

Lasse kommer hem och 
går i skolan och spelar boll 
men blir inte helt frisk

Tre år senare är det dags 
igen och nu på lasarettet i 
Vänersborg.

Lasse rapporterar att ägg-
vitan går upp och ner.

”Idag sade doktorn att jag 
hade lite mera äggvita sist 
hade jag ju bara spår utav 
äggvita”.

Till slut ger sig äggvitan 
och Lasse kan leva ett nor-
malt liv. Och han börjar träna. 
Han utvecklar en lång och 
muskulös och trimmad kropp 
och börjar ge sig på praktiskt 
taget alla grenar inom frii-
drott.

”Lars Larsson koncentre-
rar sig för sitt andra hopp - 
men river. Sista omhoppet för 
Lars Larsson, meddelar 
speakern. Larsson går fram 
till ribban, mäter ut höjden 
och det är dödstyst i salen. 
Och så spänstar Larsson i 
väg – och över – jubel!”

(Tidningsreportage 13/3 
1939).

Kanske splittrade han sig. 

Ibland blev det litet tvära 
ryck.

”Den bäste diskuskastaren 
blev endast tvåa. Falupojken 
B. Barkstedt vann på 37,55 
medan lovande L. Larsson, 
Vänersborg, som måste 
springa mellan stavhoppet 
och diskus, inte kunde kon-
centrera sig och blott nådde 
37,09.”

(Tidningsreportage från 
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Frukostdemo!
Med Mareld – Arbetsbelysning för proffs

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • mån-fre 7-18, lör 9-13 k-bygg.se

VÄLKOMMEN TILL
VÅR FRUKOSTDEMO
Nu på fredag får vi besök av  
Andreas på Mareld som demon-
strerar sina arbetslampor och 
svarar på frågor

Vi bjuder på frukost och kaffe!
Fredag 8 november kl. 7-10

VÄLKOMMEN!

Fredag 8/11 

kl. 7-10

Vi bjuder 

på frukost

SPORT

page som gick vidare till den 
förhöjda omhoppningen, där 
det tyvärr blev en förarglig 
rivning i allra sista hindret.  
Resultatet för Kristin och 
Laika blev således en nion-
deplats av totalt 54 delta-
gande ekipage.

För ponnyernas del var det 
ett litet annat upplägg som 

gällde. De gjorde totalt två 
omgångar, där den andra, 
under torsdagen också var 
final. För Nellie Olsson och 
Mc Gregor gick det mycket 
bra och det blev en finalpla-
cering, där de slutade på en 
fin femteplats bland C-pon-
nyekipagen. 

Ing-Marie Norrman

DHsK-ryttare deltog under 
Jönköpings Horse Show 

RIDSPORT 
Under söndagen arrang-
erade Melleruds Ridklubb 
en dressyrtävling på Re-
arsbyn där två tävlings-
klasser avgjordes.
I det gråkalla och regnvåta 
vädret kom 16 ekipage till 
start i vardera klassen, lätt 
C:1 och lätt B:1. Hemma-
klubben hade bland dessa 
totalt sju startande ekipage. 
Dalslands HsK var också 
välrepresenterat med fem 
anmälda ekipage. 

I den inledande lätt C:1-
klassen blev det en tredjepla-
cering för DHsK:s Petra 

Edvardsson, som tillsam-
mans med Abros red i mål på 
71,30 procent. Det segrande 
lidköpingsekipaget preste-
rade hela 72,59 procent. 
Petra och Abros startade 
även i lätt B:1 där de tog hand 
om fjärdeplaceringen med 
68,04 procent. Här gick tred-
jeplaceringen till hemmaeki-
paget Evelina Olsson på 
Sarmas som av domaren 
Barbro Andreasson fick 
68,75 procent i sitt dressyr-
protokoll. Vann klassen 
gjorde Helena Eriksson/
Santea från Trollhättans SR 
och med 71,61 procent.

Ing-Marie Norrman  

Dressyrtävling i Rearsbyn

Hemmaekipaget Evelina Olsson fixade en placering. Här på Sarmas pre-
cis efter prisutdelningen i lätt B:1, där de blev trea.

HÄSTSPORT 
Den gångna höstlovs-
veckan har det varit riktig 
hästfest i Jönköping. Varje 
år arrangeras på Elmia 
Jönköping Horse Show 
där eliten inom svensk 
ridsport möts och tävlar 
mot varandra. Hästmäs-
sa, hästauktion, dressyr, 
hoppning och clinics. Här 
finns allt. 
Dock är det inte enbart eliten 
som man kan se tävla här, hit 
kan även unghästekipage, 
ponnyekipage och andra 
speciellt inbjudna kvala in 
och vara med.

Dalslands Hästsportklubb 
har varit representerad med 
tre ekipage, som alla tre lyck-
ats kvala in genom bra pre-
stationer på tävlingar under 
drygt ett halvårs tid. Kristin 
Hammarsträng kvalade in till 
Cellbes Rising Star Silver, 
med sin Laika. Tävlingen var 
öppen för hästekipage på 
1,20-nivå. Ponnyryttarna 
Frida Hansson och Nellie 
Olsson deltog i Agria Pony 
Trophy med sina båda pon-
nyer, Knockbeg Little Bob 
respektive Mc Gregor. 

Lyckades mycket bra
– Detta har verkligen varit en 
upplevelse. Det har varit 
över ett halvårs planering för 
att komma till semifinalen på 
Elmia, planering innehål-
lande träningar, vilodagar, 
vilka tävlingsplatser och 
vilka klasser. Mycket fokus 
på mental träning, inställ-
ning och min egen fysträ-
ning. Att sedan komma hit, 
hoppa felfritt i båda semifi-
nalerna och ta sig till final 
och därifrån vara en av de nio 
ekipage som fick gå alla run-
dor är stort för mig. Speciellt 
när omhoppningens hinder 
ligger på höjder vi aldrig 
hoppat på tävling. Så otroligt 
glad och stolt över min häst. 

Planering, fokus och hårt 
jobb lönar sig, säger en 
mycket nöjd Kristin Ham-
marsträng.

Kristin hoppade sig såle-
des igenom båda semifina-
lerna och tog sig till freda-
gens final. Här presenterade 
hon och Laika ånyo en felfri 
runda och var ett av nio eki-

Lasse, här 20 år gammal, på Törsbyn. Foto: Privat.

skolungdomstävlan i Stock-
holm).

Materialfel
Så var det detta med kvalite-
ten på tävlingsredskapen. 
Vid ett tillfälle kring den här 
tiden råkade en stavhoppare 
bryta tre bambustavar innan 
han lyckades med ett vinnar-
hopp.

Lasse råkade oförskyllt ut 
för materialfel.

”Lars Larsson satte ett 
förnämligt skolrekord i kula 
och överträffade rekordet i 
spjut, men redskapet var här 
för lätt och detta rekord kan 
inte godkännas..”
(Tidningsreportage från lä-
roverkstävling oktober 
1939).

Hur beskriver man en män-
niska som är ett fysiskt prakt-
exemplar, ser bra ut, är trevlig 
och hjälpsam, pålitlig och 
vänfast? Som tur var hade 
Lasse sina spontana och slar-
viga sidor. Han utmärkte sig 
på studentexamen genom att 
inte hinna öppna dörren till 
läroverket utan lämna det i 
ett splitter av krossat glas. 
Studentfesten begicks i smo-
king och elegant mitella.

Lasse Larsson gick vidare 
till regionala och nationella 
tävlingar och blev förhands-
tippad och fick förväntningar 
på sig.Vid det här laget bodde 
Lasse i Göteborg och repre-
senterade Chalmers IF.

” 1 0 - k a m p s t ä v l i n g e n 
vanns av storfavoriten och 
mångårige mästaren Lars 
Larsson, Mellerud.”

(GT 12/7 1942)

Rådavallen invigdes
25 juli 1943 invigdes Mel-
leruds nya idrottsplats. Rå-
davallen. Landshövding 
Axel von Sneidern talade, 
bakom avspärrningar träng-
des 1 300 åskådare och bak 
landshövdingen stod idrotts-
föreningens aktiva med 
Lasse som fanbärare.

Och tillbaka i Göteborg 
fortsatte tävlandet,

”Mel lerudsyngl ingen 
Lars Larsson...tog tre mäs-
terskap, kula i onsdag och 
igår höjdhopp och diskus.”
(Tidningsnotis 20/9 1943)

Vaknar inte upp
Mars 1944. Plugg för slut-
tentor. Lasse är trött. 11 mars 
får han feber. ”Influensa” 
säger doktorn. Två dagar 
senare på sjukhuset diagnos-
ticeras lindrig lunginflam-
mation. Men febern växer. 
Inget hjälper. Det är krig i 
världen. I USA finns penicil-
lin, omöjligt att få tag i. Efter 
en dryg vecka vaknar han 
inte upp ur sömnen.

Hur minns man en män-
niska? 

Genom vad hon uträttat, 
det som går att mäta och 
väga?

Eller känslan som stannar 
kvar, efterklangen?

Här är två citat:
”Han tog idrotten som sig 

bör som en rekreation, en 
avspänning, som en lek. Täv-
landet och rekordslåendet 
låg honom mera fjärran. 
Men gällde det att försvara 
Göteborgs eller Chalmers 
färger svek han sällan utan 
gjorde sitt yttersta. Med sys-
tematisk träning skulle nog 
Lasse Larsson ha kunnat ut-
veckla sig till en av landets 
allra främsta mångkampare 
inom fri idrott.”

(GHT)
”Hur väl kan vi ej minnas 

honom, när han med ett le-
ende sprang mellan de olika 
startplatserna från ett hopp 
eller kast, det gjorde det-
samma om han misslyckats 
eller fått en fullträff, han vi-
sade alltid samma hjärte-
varma och sympatiska leen-
de”.
(Bengtsforstidningen Dals-
land)

Peter Lundberg
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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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Vi söker

frilansande sportreporter
Vid årsskiftet slutar vår nuvarande sportreporter och vi 
söker därför en engagerad person som vill jobba med 
sportbevakning på frilansbasis.
I arbetsuppgifterna ingår att skriva reportage och  
fotografera.
Du ska kunna arbeta självständigt och leverera välskrivna 
artiklar.
Du ska vara självgående och kunna ta ansvar för att  
planera sportbevakningen.
Sista ansökningsdag: 8 december
Ansökan skickas via mail till: susanne@mellerudsnyheter.se

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

Våra kunder blir allt fler, så nu behöver vi ytterligare 
en medarbetare. Är det dig vi söker?

Som redovisningsassistent hos oss arbetar du nära våra 
kunder och deras redovisning. Du arbetar självständigt 
med löpande bokföring åt flertalet kunder, månatliga 
avstämningar, upprätta skattedeklarationer och viss 
löneadministration. 

Det är uppskattat om du även har erfarenhet av 
bokslutsarbeten och att upprätta inkomstdeklarationer.

Du ska ha några års erfarenhet av redovisning, gärna 
från en redovisnings- eller revisionsbyrå.

Till tjänsten söker vi en strukturerad person som tycker 
om att ge våra kunder god service, är intresserad av 
deras vardag och har förmåga att skapa långsiktiga 
relationer.

Vi förutsätter att du kommunicerar väl i svenska både i 
tal och skrift. Vår bestämda uppfattning är att trivsel är 
en av de viktigaste källorna till effektivitet!

Vi erbjuder därför en välkomnande och positiv 
arbetsmiljö, med kunniga och engagerade medarbete, 
där det finns goda förutsättningar att utvecklas.

Utbildning: Lägst gymnasium

Tillträde: Omgående

Omfattning: Heltid

Lön: Enligt avtal

Välkommen med din ansökan till, annalena@jgrb.se 
(endast digitalt).

Urval och intervjuer sker löpande.

Frågor besvaras av Anna Lena Dahlgren, 
annalena@jgrb.se eller 0521-606 26

Redovisningsassistent 

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

 Längder 2-p 449:- MV 129:-/m
 Lampskärm 79:- Kuddfodral 79:-

Fleece 69:-/m 

Galon  99:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

Linne 109:-/m 

Vadmal 100% ull 145:-/m 

Garn från Järbo!
100-tal gardinlängder!

 UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk, 110 m2, stor 4:a. 
Egen tvättstuga. 7.200:- varm-
hyra. Tel. 070-665 39 53.

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

Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

Varför ta bort ett vinnande koncept

så nu kör vi igen

VINTERSERVICE
1 november - 28 februari

10% på arbete 

                 15% på filter

Vid ev. reparationer ger vi 

15% på reservdelar
som tas hem på vecko-order

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

SPF Seniorerna Melleruds
bygden: Tisdagen 12/11 kl. 
15.00 GUBES, Gunnar Gus-
tavsson och Bertil Sandberg, 
underhåller på Templargår-
den, Mellerud.

PRO Mellerud: Onsdag 
13/11 kl. 17.00. Filmkväll i 
PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT

Detta var höstens sista prome-
nad och OKK välkomnar 
samtliga deltagare och funtio-
närer till vårens tipspromena-
der, med nya frågor och stigar. 
Rätt rad:1. 1 Att anstränga 
sig. 2. X Engola Gay. 3. 2 Bob 
Dylan. 4. 1 Ge en dyrbar gåva. 
5. 1 Hängde sig. 6. X Tredje 
plats. 7. X 1961. 8. 2 1989. 9. 
2 Armbågsbenet och Strålbe-
net. 10. 1  Utan allmän insyn. 
11. X Sjöman. 12. 2 Faller 
själv däri.  Barnfrågor: 1. 2 
Tassar. 2. X Orm. 3. 1 Buss. 
4. 1 Klubb. 5. 2 Polkagrisar. 
6. 2 Får. 7. X Red. 8. 1 Blå-
sippa. 9. 1 Volvo. 10. X 5 
personer. 11. 2 Diskus. 12. X 
Ett dussin. Vinnare av utlott-

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 27/10
ningspresentkort från livs-
medelsbutik: Annica Olsson, 
Mellerud, Tomas Nilsson, Ör 
och Marie Pettersson, Melle-
rud. Barnvinnare: Neo Ot-
tosson, William Karlsson och 
”Ville”.

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda letar ny trä-
nare, detta efter att Christian 
Berglund valt att tacka för sig 
och nu har tagit över värm-
ländska damlaget Hertzöga. 
Berglund skrev på som hu-
vudtränare för Å/B förra hös-

ten och lyckades hålla kvar 
laget i division 2 och även 
U-laget i division 4. Damlaget 
har några namn som de har 
kontakt med, men ännu är 
ingen huvudtränare klar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Letar ny tränare

FOTBOLL 
Åsebro IF och huvudträna-
ren Per Aronsson går skiljda 
vägar, detta efter fyra år till-
sammans. Per började som 
assisterande tränare de två 
första säsongerna för att se-
dan  agera som huvudtränare. 

Under Per har Åsebro kon-

stant varit ett topplag i divi-
sion 5 och senast lyckades 
laget ta en kvalplats till divi-
sion 4, men väl där tog det 
dock stopp. Vem som tar över 
Åsebro nästa år är ännu inte 
klart.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ÅIF och Per skiljs åt

FOTBOLL 
Melleruds IF har förlängt med 
tränaren Henrik Olsson, detta 
stod klart i torsdags eftermid-
dag. Henrik tog över efter att 
Lennart ”Kral” Andersson 
hastigt lämnade laget under 
våren. Nu står det alltså klart 
att Olsson, tillsammans med 
en ledarstab på ytterligare tre 
namn leder Mellerud i divi-
sion 4 nästa säsong.

Bredvid Henrik kommer 
fortsatt Håkan Svensson att  
stå tillsammans med Adam 
Olsen och Shaip Bajrami. 
Den tidigare MIF-spelaren 

Adam kommer ansvara för 
U-laget i division 5 och Shaip 
kommer agera assisterande 
tränare bredvid Adam. De 
båda kommer också att vara 
hjälptränare på träningarna. 

Adam har förutom spel i 
Mellerud, spelat flest säsong-
er i Åsebro men även haft en 
sejour i FC Trollhättan. Shaip 
kommer senast från tränarroll 
i Kroppefjälls IF, men spelade 
dessutom i Åsebro och 
Bäckefors där han också varit 
huvudtränare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlänger med Olsson

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

BÄNKPLÅTSAX på stativ 
800:-. Grovdammsugare med 
vattensug 1450 watt, 50 liter 
1.200:-. Tel 0521-315 41.

SäljeS
2 st NYA HANKOOK 
LT Dubbade vinterdäck 
185R14-8. Pris 2.000:-.  
Tel. 070-444 52 63
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Tar just nu 
emot ett 
antal nya 
kunder

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Vassvikens Loppis

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

Vassviken 501 Ånimskog

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Vassvikens Loppis

JULLOPPIS
lörd 9/11 & sönd. 10/11

11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog

23/10

30/10

6/11

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
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Melodikrysset v.45 - 9 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. 45 – 9 november

06.00 Morgonstudion
09.10 Köttberget checkar ut
10.10 Go‘kväll
10.55 Första kärleken
11.25 Dom kallar mig Cosplay-
 freak
11.30 Plus, Dokument inifrån
13.00 Lyckomaten
14.00 Mästerskaparna
15.00 En stad - en historia
15.10 Matiné: Våga älska
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Det svenska popundret
22.00 FOMO - stressen med 
 SoMe
22.30 Lärlabbet
22.45 Min demokrati
23.00 Skam Deutschland
23.20 Rapport, Hjärtats vägar
00.15 Rätta virket, Första dejten
01.15 Kurs i självutplåning
01.30 Köttberget checkar ut
04.45 Sverige idag

08.30 Från Sápmi till Alaska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
19.15 DC-3:an i Sandefjord
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Mu squad
00.05 Vetenskapens värld
01.05 Farväl min kära
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Konstkonservator
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 Rymdens våldsamma väder
21.55 Samlaren
22.50 Equus - världens hästar
23.40 Ryssland och hästarna

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Skattjägarna
21.00 Twin
21.45 Sällskapet - El club
23.20 Plus
23.50 Andra åket - tecken-
 språkstolkad
00.20 Muitte mu - Minns mig
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 Dröm-
 vinsten
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 CSI
23.55 Law & order
01.55 CSI
03.50 MacGyver
04.50 Husakuten

05.15 Pawn stars
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.25 Ink master
09.40 2 1/2 män
10.10 Kung av Queens
10.40 Just shoot me
11.10 Cops
12.05 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 6
23.35 How I met your mother
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.30 Cops
03.15 Brit cops
04.00 American dad
04.45 Last man on earth

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Doobidoo
11.25 Skavlan
12.25 Dom kallar oss artister
12.30 Det svenska popundret
13.30 Svenska nyheter
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Allt för Sverige
16.00 Vår tid är nu
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 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 Rapport
23.20 Vänligen Lars Lerin
23.50 Vår tid är nu
00.50 Mästerskaparna
01.50 Plus
02.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.30 Mu squad
09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vloggarna
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Ishockey: Karjala 
 Tournament
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Lögndagen
23.35 Babel
00.35 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 En gammal 
 skeppshandel
17.10 Antikduellen
17.40 Omöjlig ingenjörskonst
18.25 Till fots genom Arabien
19.20 Världens natur: Greklands 
 vilda sidor
20.10 Murar, gränser och tagg-
 tråd
21.00 Studio natur
21.30 Equus - världens hästar
22.25 Berlins vilda rävar
23.20 Samlaren

20.00 Ishockey: Karjala 
 Tournament
21.00 Hjärtats vägar
21.50 Sverige!
22.20 Första kärleken
22.50 Doobidoo
23.50 Hjärta för djur
00.20 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
01.20 Sexans växel

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.25 Unga föräldrar
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bytt är bytt
21.00 Expeditionen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
23.55 Law & order
01.00 Fotboll: Studio
01.25-03.25 Fotboll: USA–Sverige
02.20, 03.25 Fotboll: Studio
03.40 Law & order
04.35 MacGyver

05.05 Pawn stars
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 The boss
23.05 How I met your mother
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.00 Cops
02.45 Brit cops
03.30 American dad
04.20 Last man on earth
04.45 Pawn stars

06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Andra åket
10.55 Sexans växel
11.45 Lyckomaten
12.45 Boogaloo och Graham
13.00 Dokument inifrån: Älskade 
 smuggelhund
14.00 Opinion live
14.45 Rätta virket, Första dejten
15.45 Vem vet mest?
16.30 Engelska Antikrundan
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Twin
23.15 Kurs i självutplåning
23.30 Rapport
23.35 Vänligen Lars Lerin
00.05 Innan vi dör
01.05 Veckans brott
04.50 Sverige idag

08.30 Jakttid
09.00 Forum
10.45 Forum: Kristdemokrater-
 nas riksting
12.00 Rapport
12.03 Forum
12.50 Forum: Kristdemokrater-
 nas riksting
16.00 Rapport
16.05 Forum: Kristdemokrater-
 nas riksting
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Gääbi & Katja
18.30 Livet bakom muren
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Witnesses
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt, 21.45 Ida
23.05 Väster om friheten
23.50 Farliga beroenden
00.40 Livet bakom muren
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Hjärta för djur

14.00 UR Samtiden
17.00 Lysefjordschoklad
17.05 Rymdens våldsamma
  väder
18.00 Antikduellen
18.30 Lagens längsta arm
19.10 Ryssland och hästarna
20.05 Seriestart: Forskarfamilj på 
 dykäventyr
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Utmanande bergstoppar
22.30 Den australiska kusten
23.25 Dokument utifrån: MBS 
 - den saudiska kronprinsen

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Gud så gott
22.15 Det svenska popundret
23.15 Robins
23.45 Andra åket - syntolkat
00.15 Första dejten
00.45 Rätta virket
01.15 Från Sápmi till Alaska

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Drömpyramiden
20.00 Idol
21.30 Mumbo jumbo
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.15 TV4Vädret
22.25 Idol 2019 – resultatshow
22.45 Idol extra
23.05 Run all night
01.25 Paranormal activity: 
 The ghost dimension
03.10 Road trip

05.05 Pawn stars
05.25 Kevin can wait
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
17.30 Seinfeld
18.00 Amazing race
19.00 Ishockey: Tampa–Buffalo
23.30 Bilprovningen
00.25 American dad
01.20 Damien, 02.15 Brit cops
03.00 Cops
03.20 Minnet av ett brott
04.05 Scream queens

05.20 Go‘kväll
06.05 Fråga doktorn
06.50 Opinion live
07.35 Uppdrag granskning
08.35 Dokument inifrån
09.35 Plus
10.05 Go‘kväll
10.50 Hildburghausen
11.55 Svenska nyheter
12.25 Ishockey: Karjala T
 ournament
15.00 Det svenska popundret
16.00 The Graham Norton show
16.50 Skavlan
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Andra åket
20.30 Robins
21.00 Killing Eve
21.45 Filip och Mona
22.05 Rapport
22.10 Lördagsbio: In good 
 company
23.55	 Nattfilm:	What	we	did	on	
 our holiday
01.30 Skavlan

07.50 Mu squad
08.20 Forum: Kristdemokrater-
 nas riksting
12.45 En gammal skeppshandel
12.55 Designreportage
13.05 Mitt ögonblick
13.15 Studio Sápmi
13.45 Forum forts.
16.00 Rapport
16.05 Forum forts
17.45 Sverige idag
18.05 Berlinmuren 30 år
18.06 Berlin 1989 - Musik medan
  muren föll
19.00 Berlinmuren: Natten då 
 järnridån föll
19.50 Kärlek över gränsen
20.00 Berlin - 30 år efter murens 
 fall
21.00 Checkpoint Charlie
21.25 Berlinmuren: rymningarna
22.20 Väster om friheten
23.05 Kulturveckan
00.05 Poddilainen
00.35 Skattjägarna
01.05 Jakttid
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Gääbi & Katja

09.00 UR Samtiden
15.00 Spårköraren på 
 Sognefjell
15.15 Lagens längsta arm
15.55 Naturens utbrott
16.50 Utmanande bergstoppar
17.35 Historiska hemligheter
18.20 Mäktiga sjöar
19.15 Rymdens våldsamma 
 väder
20.05 Till fots genom Arabien
21.00 Läraren som utmanade 
 Hitler
21.45 Jag överlevde Förintelsen
22.30 Murar, gränser och tagg-
 tråd
23.20 Forskarfamilj på dyk-
 äventyr

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

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 Mumbo jumbo
14.00 Solsidan
14.30 Bytt är bytt
15.30 Bonde söker fru
16.25 Danny
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Drömpyramiden
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Så mycket bättre
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.10 MotherFatherSon
23.25 Tammy
01.25 American pastoral
03.30 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.30 qVärldens häftigaste tårtor

05.35 Last man on earth
06.00 Simpsons
07.15 Kevin can wait
07.40 Kevin can wait
08.05 My name is Earl
08.30 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
15.20 Man with a plan
15.50 Man with a plan
16.20 Great news
16.55 Fresh off the boat
17.25 Fresh off the boat
18.00 Ishockey: Buffalo–Tampa
22.30 John Tucker must die
00.25 Dolt under ytan
02.50 The exorcism of Molly 
 Hartley
04.25 Cops
04.50 Fresh off the boat

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Sverige!
05.30 Strömsö
06.00 Vem vet mest?
06.45 Strömsö
07.15 Köttberget checkar ut
08.15 Sverige!
08.45 Robins
09.15 Andra åket
09.45 Vänligen Lars Lerin
10.45 Hjärtats vägar
13.10 Vår tid är nu
14.10 Ridsport: Världscupen hoppning
16.25 Ishockey: Karjala Tournament
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
22.40 Sexans växel
23.30 Rapport
23.35 Killing Eve
00.20 Det svenska popundret
01.20 Twin
04.35 Gryningspyromanen

08.00 Sverige idag på romani chib/arli
08.10 Sverige idag på romani chib/lovari
08.20 Forum: Kristdemokraternas 
 riksting
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum forts
15.00 Witnesses
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på meänkieli
16.25 Ridsport: Världscupen hoppning
16.45 DC-3:an i Sandefjord
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.09 Jag jobbar
17.17	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Ishockey: Karjala Tournament
19.00 Vloggarna
19.30 Poddilainen
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: MBS - den 
 saudiska kronprinsen
22.55 Gudstjänst
23.40 Studio Sápmi
00.10 Fråga veterinären
00.40 The great debate
01.05 Komma ut

09.00 UR Samtiden
10.00 Forum: Kristdemokraternas
 riksting
10.45 UR Samtiden
15.00 Ryssland och hästarna
15.55 Forskarfamilj på dykäventyr
16.50 Till fots genom Arabien
17.45 Dox: En legosoldats död
19.15 Seriestart: Våra heliga byggnader
20.10 Equus - världens hästar
21.00 Mäktiga sjöar
21.55 Naturens utbrott
22.45 Samlaren
23.40 Lagens längsta arm

20.00 Lyckomaten
21.00 Innan vi dör - syntolkat
22.00 Gryningspyromanen - syntolkat
22.40 Farliga beroenden
23.30 Filip och Mona
23.50 Vår tid är nu - syntolkad
00.50 Mästerskaparna
01.50 Köttberget checkar ut

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.30 Kockarnas kamp
14.30 Studio: Kval till Allsvenskan
14.40 Fotboll: Kval till Allsvenskan
15.35 Studio: Kval till Allsvenskan
15.45 Fotboll: Kval till Allsvenskan
16.45 Studio: Kval till Allsvenskan
16.55 Expeditionen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
18.55 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.25 Bingolotto
20.00 Solsidan
20.30 Hellenius hörna
21.30 Ted – för kärlekens skull
22.00 TV4Nyheterna
22.10 TV4Vädret
22.15 Ted – för kärlekens skull
00.10 Brottsjournalen
01.05 Kalla fakta
02.05 Stockholmspolisen
03.05 The night manager
04.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Fresh off the boat
05.35 Pawn stars
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 Cops
13.30 Sahara
16.00 Bilprovningen
17.05 Gullivers resor
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
00.40 Family guy
01.10 Simpsons
01.40 Family guy
02.40 American dad
03.10 Bordertown
03.35 Sex & drugs & rock & roll
04.00 Chevaleresk
04.25 Making history
04.50 Ink master

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Mästerskaparna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Doobidoo
12.25 Allt för Sverige
13.25 Svenska nyheter
13.55 Skavlan
14.55 En stad - en historia
15.05 Matiné: Sjösalavår
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu
21.00 Rätta virket
21.30 Första dejten
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Som	natt	och	dag
00.35 Hjärtats vägar
01.20 Svenska nyheter
01.50 Gryningspyromanen
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag på romani
07.50 Sverige idag på meänkieli
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.09 Jag jobbar
08.17	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Designreportage
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Witnesses
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 Motor: Rallymagasinet
22.45 Dox: Gaza - vi vill bara leva!
00.15 Agenda
01.00 Vloggarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Poddilainen

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Forskarfamilj på dykäventyr
18.25 Rymdens våldsamma väder
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Envis som en åsna
21.00 Världens natur: Irland
22.00 Till fots genom Arabien
22.50 Jag överlevde Förintelsen
23.35 Naturens utbrott

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Agenda - teckenspråkstolkat
21.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.15 Babel
23.15 Strömsö
23.45 Innan vi dör - syntolkat
00.45 Mu squad
01.15 Jakten på dyslexin - syntolkat
01.45 Snacka om sex - syntolkat

05.10 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.30 Unga föräldrar
15.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Fotbollsgalan
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 Departure
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.30 Pawn stars
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
04.00 American dad
04.45 Den som dräper: Mörkret

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn, 10.40 Strömsö
11.10 FOMO - stressen med SoMe
11.40 Lärlabbet
11.55 Min demokrati
12.10 Sverige!, 12.40 Sexans växel
13.30 Robins
14.00 Engelska Antikrundan
15.00 Matiné: Sista paret ut
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 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 Ishockey: CHL
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 The great debate
23.10 Komma ut
23.50 Witnesses
00.50 Kulturveckan
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 100-årig elbil
17.05 Lagens längsta arm
17.45 Ryssland och hästarna
18.35 Naturens utbrott
19.30 Jag överlevde Förintelsen
20.15 Läraren som utmanade Hitler
21.00 Dokument utifrån: MBS - den 
 saudiska kronprinsen
21.55 Mäktiga sjöar
22.45 Utmanande bergstoppar
23.30 Murar, gränser och taggtråd

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
21.30 Andra åket - teckenspråkstolkat
22.00 Gääbi & Katja
22.30 Väster om friheten
23.15 Sexans växel
00.05 Gryningspyromanen
00.45 Agenda - teckenspråkstolkat
01.30 Mu squad
02.00 Jakttid
02.30 Snacka om sex - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.35 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
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 Tower heist
23.05 How I met your mother
00.05 Family guy, 01.05 American dad
02.05 Cops, 02.50 Brit cops
03.40 American dad
04.30 Last man on earth,
04.50 Pawn stars

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

sker på Centrumsalongen

söndag 10/11 kl 15:30

Vi har 10 st biobiljetter för utlottning  

till årets stora julfilm 

”Jag kommer hem igen till jul” 

Vill Du fira med oss? Genom att Gilla och Dela på Facebook senast 

fredagen den 8/11 kl 12, så deltar Du i utlottningen av biobiljetter.

Jubileumsfinal på vårt 
10-års firande 
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Vi anser att det inte går att dra 
in ytterligare på resurser, 
elevassistenter och sådant 
som barn med funktionsned-
sättningar behöver för att 
klara skolan så bra de kan 
utifrån deras individuella 
förutsättningar.

Vem skall då ersätta elevas-
sistenternas/resursernas ar-
bete anser Melleruds kom-
mun?

Har det gjorts någon kon-
sekvensanalys ur barnens 
hälso- och arbetsmiljöper-
spektiv på dessa beslut i 
KUN? Vi vill gärna ta del av 
den.

Risker och konsekvenser 
är enbart ur personalens per-
spektiv enligt beslutet vad vi 
kan se.

Ni kör över och nonchale-
rar att det är barnens framtid 
och miljö som påverkas.

Lärarna kan välja att byta 
jobb, barnen kan inte det, 
barnen kan inte stanna hem-
ma utmattade, de måste till 
skolan… på grund av skol-
plikten.

Kommunen ställer elever med
funktionsnedsättningar på bar backe i skolan!

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

Vi i Brålanda Centerkvinnor 
bekymrar oss mycket för 
framtiden, bland annat för 
miljön och vård och omsorg 
för våra äldre och alla våra 
invånare.

Det beslut om tvätt och 
handel för våra pensionärer 
tycker vi är totalt galet. 

Att köra tvätt fram och 
tillbaka till Karlstad, det är 
förbjudet. Vi skall spara en-
ergi och miljön! 

Att det kommer personer 
från Vänersborg och kör 
fram och tillbaka för inköp.

Det är också förbjudet av 
samma skäl. Vi ska tänka på 
miljön och att spara energi!

Det finns fungerande tvätt-
stugor på alla boenden. An-
ställ en person som tar hand 
om tvätten.

Detsamma är med inkö-
pen. 

Anställ en person som gör 

dessa inköp i närområdet.
Vi som bor i Brålanda med 

omnejd vill att ICA affären 
Cypressen skall kunna vara 
kvar så att vi kan göra våra 
inköp här. Läggs den affären 
ner måste vi alla köra långa 
vägar för våra dagliga inköp.

Vi skall spara energi och 
miljön annar överlever vi 
inte här på jorden! Vi måsta 
alla hjälpas åt!

Snälla snälla snälla snälla. 

Angående tvätt och inköp för boenden

Norra Hälso- och Sjukvårds-
nämnden har skjutit upp be-
slutet att stänga nattjouren på 
Dalslands Sjukhus från års-
skiftet. Det är bra, nu har vi 
några veckor på oss att över-

tyga politikerna att vallöftet 
från 22 augusti 2018 är bin-
dande.

Trygghetssymbolen – trö-
jan med texten ”Jouren Dals-
lands Sjukhus alltid öppen” 

– ta fram den, bär den och 
förnuftet skall segra.

Sjukhuskommittén 
genom Jerker Johansson

Dalslänningar lyssna – tröja på!

Återigen har det kommit till 
vår kännedom att man fått till 
svar när man ringt 1177 att 
jouren på Dalslands sjukhus 
i Bäckefors är stängd. Det har 
även hänt att man fått lik-
nande svar när man ringt till 
112.

De ständiga hoten om 
stängning bidrar till att det 
råder osäkerhet både ute i 
verksamheterna och hos pa-
tienter och detta är förödande 
för jouren på Dalslands sjuk-
hus. Många patienter blir li-
dande helt i onödan. 

Nu kräver vi att alla be-
rörda parter, här räknar vi 
även in akuten på NÄL, blir 
upplysta om att jouren på 
Dalslands sjukhus är och 
alltid ska vara öppen.

Vi har ett win-winkoncept! 
De patienter, som kan få 
hjälp på Dalslands sjukhus 
ska självklart hänvisas dit, 
samtidigt som akuten på 
NÄL avlastas. 

Kommittén för Dalslands
sjukhus, MayLis Svensson

Jouren alltid öppen

Vackra toner om livet
Josefine Cronholm, firad 
jazzsångerska och kom-
positör, besökte Kultur-
bruket på Dal i torsdags 
med sitt band. Det bjöds 
på ett två timmars upp-
mjukande själabad i toner 
och poetiska texter. 
I bandet fanns pianisten Ma-
kiko Hirabayashi, basisten 
Thommy Andersson, slag-
verkaren Lisbeth Diers och 
saxofonisten Joakim Milder. 
Första låten Sing, finstämd 
och stilla, lät ana vad som  
komma skulle. Josefine 
Cronholm är en sångkonst-
när som med sin röst bjuder 
på både sång, toner och 

rytmer. Man anar en urkraft 
bakom sången och orden sät-
ter tankarna i rörelse.

Det tog en stund att ställa 
in sig på att lyssna och öppna 
sinnet för orden, rösten och 
melodierna. Varje låt och text 
bar på en ny stämning, nya 
tankar och målade upp sce-
ner man efterhand drogs in i 
helt och hållet. Livets olika 
nyanser av kärlek, sorg och 
hopp hade fått sin fina, av-
skalade tolkning. De flesta 
låtarna finns på bandets se-
naste skiva Ember som kom 
ut 2018 och hyllades av kri-
tiker. 

Det var magiskt och vack-

ert och när konserten var slut 
ville ingen gå. 

Denna kväll var också 
Kulturbrukets sponsorkväll. 
Sponsorerna bjöds på både 
mat och konsert och det glitt-
rade fint av levande ljus och 
finklädda konsertbesökare. 

Många är det som känner 
stolthet och tacksamhet över 
utbudet och tillgängligheten 
på Kulturbruket på Dal. Här 
ges möjlighet att uppleva och 
upptäcka så mycket. 

Josefine Cronholm med 
sin uttrycksrika röst och ex-
cellenta musiker till det var 
en riktig höjdarupplevelse.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sångerskan och kompositören Josefine Cronholm med band bjöd på en känslorik konsert på Kulturbruket 
på Dal i torsdags kväll. Thommy Andersson på bas i bakgrunden.

Vad händer med ekonomin 
på lång sikt? Vad blir konse-
kvenserna? Hur påverkar 
detta socialnämndens budget 
i det korta och långa perspek-
tivet?

Vi har redan idag stora 
problem med problematisk 
skolfrånvaro, med dessa ned-
dragningar kommer detta att 
bli mycket värre. Omfattande 
frånvaro utgör en risk för 
psykisk ohälsa, att hamna 
utanför i sociala samman-
hang och senare arbetslöshet. 
Det är ett problem för den 
enskilda, men också för sam-
hället på längre sikt.

Har det gjorts någon be-

hovsanalys på varje barn med 
funktionsnedsättningar så 
man vet att det går att göra 
dessa neddragningar?

Vad ser ni för konsekvenser 
om barnen inte får det stöd de 
behöver eller neddraget stöd?

Som föräldrar känner vi att 
vi är samhället till last för en 
insats som vi har blivit lovade 
eftersom vi måste kräva an-
dra resurser för att våra barn 
skall kunna ta till sig under-
visningen efter sina egna 
förutsättningar.

Är inte elever med funk-
tionsnedsättningar lika 
mycket värda som alla andra?

Vi trodde skolan var för 

alla. Alla elever har rätt till en 
meningsfull skolgång.

Vi vill att alla ska att gå ur 
skolan med godkända betyg.

Om vi inte tar hand om våra 
barn/ungdomar nu så får vi 
lägga stora resurser på att 
laga trasiga vuxna i framti-
den.

I slutänden är det faktiskt 
människor det handlar om!
För en gångs skull stå upp för 
eleverna!

Funktionshinderrörelsen  
i Mellerud

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
klipp!

Minibaguetter, 4-6 pack  

Ali presenterar

5:-
/st

Tänk efter. Vi vill leva i ett 
Sverige där alla skall kunna 
leva och bo. Tänk efter nu, 
tänk på framtiden tänk på 
våra barn och barnbarn.

Brålanda Centerkvinnor


