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Priserna gäller måndag 11/11 – söndag 17/11 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk nötstek
Scan, Sverige, färsk, ca 1,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 46

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

6995
/kg

BONUSKUND

Rotsaker
Sverige, klass 1, gäller hel vitkål, 
morötter, gul lök, rödbetor.
Max 10 kg/hushåll/vecka 46

BONUSKUND

   99:-
/kg

5:-
/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, 
odlad Norge, benfri, i tråg, 400 g, 
jfr-pris 197,50/kg.

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Svensk majskycklingfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 750 g.

   5:-/kg

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150 g, jfr-pris 33,33/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 46

79:-
/st

k-bygg.se

PELLETS

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

Passa på att boka din leverans 
av pellets redan idag! Prisjuste-
ring fr.o.m. den 20 november.

2495:-
Fri utkörning vid köp av 
minst 4 pallar inom 2 mil.

Förra veckan var det smygpremiär både i Åsensbruk och Mellerud av filmen ”Jag kommer hem igen till jul”. Här syns regissören Ella Lemhagen flankerad av skå-
despelarna Peter Jöback och Johannes Kunhnke som besökte de fullsatta biograferna. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Stjärnglans vid premiärKulturskolan
engagerar

– Sidan 9 –

280 elever deltar i Kulturskolan i 
Melleruds utbildningar i höst.

Tågentusiaster
samlades

– Sidan 10 –

Modelljärnvägsmässan på Dalsland 
Center lockade 100-tals besökare.

Eldsjälar på  
länsmiddag

– Sidan 11 –

Landshövding Anders Danielsson 
bjöd på middag i residenset.

Populärt  
motionslopp

– Sidan 15 –

Kroppefjäll Trailrun blev en del-
tagartät och lyckad tillställning.
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Ungdoms- 
avslutning

i Bolstad Bygdegård 
Torsdag 21 nov kl. 18 

Fika, prisutdelning
och lotteri.  

Hjärtligt välkomna 
önskar 

ungdoms  sektionen
www.asebroif.se

0521-360 26

JULBASAR
Lördag 16/11 kl. 17.00

Lotterier, brödförsäljning, servering, andakt och sång
Equmeniakyrkan , Mellerud

Välkommen!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 14/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 2.000:- 
Internationell kväll 
i Gestad församlingshem

Tisdag 19 november 
kl. 19.00

Syrien och Sverige
Maher Saifo berättar

Hembygdskören sjunger
Servering av syriskt & svenskt

Lotterier
Välkomna! 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Jag kommer hem  

igen till jul 

Onsdag 13/11 kl 19.00

Från 7 år  Pris 100 kr

1 tim 54 min

Arne Alligator 

KNATTEFILM

Söndag 17/11 kl. 16.00

Barntillåten  Pris 50 kr

40 min

Le Mans `66

Söndag 17/11 kl. 19.00

Onsdag 20/11 kl. 19.00

Från 11 år Pris 100 kr

2 tim 32 min

Förfärliga Snömannen

Söndag 24/11 kl. 16.00

Last Christmas

Söndag 24/11 kl. 19.00

Onsdag 27/11 kl. 19.00

Lördag 16 nov • kl. 16.00
Dalslandsorkestern firar 20-årsjubileum

Välkomna till en musikalisk odyssé med Dalslands-
orkestern. De gör strandhugg bland all den repertoar 
som spelats under orkesterns 20-åriga historia. 
Orkestern har fostrat hundratals duktiga och enga-
gerade elever genom åren och nu firar man, med 
pompa och ståt, sina 20 år i Kulturbruket på Dal. 
Föreställningens längd ca 2 tim, inkl paus. 

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

Entré: 120 kr för vuxna; 60 kr barn/ungdom t o m 19 år/ 
stud/pensionär. 
Fri entré för barn under 15 år i sällskap med betalande 
vuxen. Gäller när biljetterna köps i entrén en timme före 
föreställningen.
Kulturbruket på Dals presentkort kan användas som  
betalning för detta evenemang.

Arrangör:  Kulturbruket på Dal

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

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

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

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

Närhälsan Mellerud 
Vårdcentral

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 14/11 kl. 14.00
Lars Stam med vänner 

Sång och musik

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 november - 20 november 2019
Söndagen före domsöndagen 
”Vaksamhet och väntan”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 13/11 14.30-16 Grinstad kafé i församlingshemmet, 
  höstavslutning.
Sön 17/11 14.00 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Kerstin 
  Öqvist.
Tis 19/11 18.30 Höstlust - Församlingsafton i Grinstads 
  församlingshem, Per-Åke Henriksson. 
  Diakon Gunnar Larsson samt Bolstads 
  kyrkokör medverkar.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 13/11 12.00 Lunchandakt i Kyrkans Hus, Mia Palm. 
  Anmälan till lunchmat har gått ut.
Tor 14/11 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Per-Åke Henriksson.
Tor 14/11 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm.
Sön 17/11 17.00 Musikgudstjänst i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Rostocks Manskör medverkar.  
  Solist Jan Berglöv.
Tis 19/11 11.30 Andakt på Fagerlid.
Tis 19/11 14.15 Andakt på Bergs.
Ons 20/11 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Ewa Widell 
  visar Bibeläventyr från Nya Testamentet.
Tor 21/11 18.00 Grötfest i Kyrkans Hus med brödförsäljning, 
  lotterier, åror, mm till förmån för ACT 
  Svenska kyrkan. Medverkan Bettes Drängar. 
  Varmt välkomna hälsar Melleruds kyrkliga 
  sygrupp. Gåvor mottages tacksamt. Kontakt: 
  Emma Gustavsson, tel 0530-362 19.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17/11 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
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.
Mån 18/11 15.00 Symöte med Örs kyrkliga syförening hos 
  Doris Pettersson, höstavslutning.
Tis 19/11 15.00 Prat o Kakkafé i Gula Villan, Brunnsparken, 
  Dals Rostock

HÖSTMÖTE
ONSDAG 20/11 KL. 19.00

Klubbstugan 
Välkomna!

NYA BILDER FRÅN FÖRR 
Tingshuset, MELLERUD • Torsdag 21 november kl. 18.30

Axel Ljung och Håkan Hultman visar 
bilder ur Museets samlingar 

Entré och kaffe 60:-

Välkomna!

Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

Lars-Göran Sörqvist 

berättar om  

Salt då och nu

 
Rotary
Mellerud

Måndag 18/11

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

HÖST & VINTER KRÄVER MAT & MUSIK

23/11 LOFOT  
  7/12 COSMETISK HEESVIJK  

under eld & ljusfesten

Förboka biljetter 350:- (100:- utan mat)

Söndagscafé

Söndag 17 nov. kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Refräng & Co

från Lödöse
Spelar och sjunger schlager, 

evergreens, visor m.m

Inträde 100:- 
Kaffe o smörgås i pausen

Välkomna!

Knuthusets kamratförening
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SIKIA PRESENTERAR

I VÄNTAN PÅ JULEN
En vinterkonsert med kören Song of Joy & orkester

under ledning av Birgitta Stenbratt

Kulturbruket på Dal, Mellerud
Lör 23 november kl 18

Missionskyrkan, Bengtsfors
Sön 24 november kl 18

Biljetter: 250 kr (50 kr för ungdom)

Förköp Mellerud: 073-828 06 30. Förköp Bengtsfors: Bryntessons barnbarn

VÄLKOMNA!

Julmarknad

Tomten finns i eget hus
kl. 16

Alla dagar!

Härligt café med  
gammaldags

hembakat bröd

Tel. 0738-36 52 45

45-tal utställare!

ALLTORPS TINGSHUS
ÖDSKÖLT

16-17 & 23-24 nov 
Kl. 11-17

40-årsjubileum

Lör 16 nov 
 kl. 10.30 - 11.00

40-årsjubileum

Välkomsttal
landshövding Anders Danielsson

Julmusik
Julsång

Invigningstal
Fanfar

Bandklippning
Julmarknaden öppnar 

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

70’S 80’S 90’S

DJ LOBBE

LÖRDAG 23 NOVEMBER

22-02

FRI ENTRÉ FÖRE 22

FÖR OSS 30+

Nostalgi
kväll

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 189:-
Nykokt svensk krabba (helt kilo) 99:-
Färska räkor (helt kilo) 189:- FOTOUTSTÄLLNING

Bilder från Håfreströms Pappersbruk
lörd. 16 nov. kl. 10-14 • sönd 17 nov. kl. 12-16

på Dalsland Center
Välkomna!                        HIF

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

Julstämning

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

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

ÖPPET HUS
Karlbergsgymnasiet, Åmål

Lördag 16/11 kl. 10-14
Ta del av aktiviteter på våra program

Vi bjuder alla årskurs 9-besökare på lunch 
40 kr för övriga besökare

INFOTRÄFF GYMNASIEVAL
Tisdag 19 november kl. 18.00

i aulan vid huvudentrén
Välkomna!

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 8 oktober

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

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 november

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 17 december

Kakor
4 burkar

Kakprofessorn 070-650 60 15

80:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 19 november

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 3 december

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

www.mellerudsnyheter.se

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv var du vill lista dig på 1177.se.  
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen  
bättre mot viruset. Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera  
dig om du är 65 år eller äldre, gravid, har diabetes, leversvikt, njursvikt,  
hjärtsjukdom, lungsjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar.  
Vaccinera dig på din vårdcentral om du tillhör en riskgrupp.  

 

Behöver du vaccinera dig mot influensa?

DROP IN FÖR VACCINATION: 19 –22 november kl 10 –17

För övriga tider och tidsbokning, besök din vårdcentrals hemsida.  
Hitta din närmaste vårdcentral på narhalsan.se
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 47 Skolan
Måndag 18/11: Flygande Jacob med ris 
och broccoli.
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 19/11: Hawaiigratäng* med 
potatis och blomkål.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 20/11: Pannbiff med lök, hemlagat 
potatismos och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 21/11: Fisksoppa.
Dessert: Sega hallonrutor.

Fredag 22/11: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 23/11: Kokt kummel med äggsås, 
kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel

Söndag 24/11: Portergryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och morot.
Dessert: Glass med bärsås.
Hemtjänstens alternativ v. 47
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Temavecka - Årtionden
1970-Måndag Flygande Jacob* 
med ris och broccoli.
Alt: Veg. flygande Jacob med ris och 
broccoli.
1980-Tisdag Hawaiigratäng* med 
potatis och blomkål.
Alt: Veg. hawaiigratäng* med potatis 
och blomkål.
1990-Onsdag Nachos* med 
tillbehör.
Alt: Veg. Nachos* med tillbehör.
2000-Torsdag Ängamatssoppa, 
Surdegsbröd och ostpålägg.
Alt: Ängamatssoppa, Surdegsbröd och 
ostpålägg.
2010-Fredag Nuggets med 
bulgur, pitabröd, vitlökssås med 
tillbehör.
Alt: Nuggets med bulgur, pitabröd, 
vitlökssås med tillbehör.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

KIF 
arrangerar
knytkalas

Kroppefjälls IF arrangerar 
knytkalas med dans på tret-
tondagsafton 2020. 5 januari 
står dansbandet Hollyz 
(kända från dansbandsveck-
an i Malung) på Idrottshusets 
scen i Mellerud.

Bilder från  
pappersbruket

Till helgen, den 16-17 no-
vember, arrangerar Håfre-
ströms IF en fotoutställning 
på Dalsland Center med bil-
der från Håfreströms pap-
persbruk i Åsensbruk som 
lades ner för tio år sedan.

– Det kommer att visas 

bilder från början av 1900-ta-
let fram till 2009. En del av 
dem visades under Skålle-
rudsdagen för åtta-nio år se-
dan. Jag samlade in hel del 
bilder när lokalerna tömdes, 
säger Kjell-Arne Karlsson, 
HIF.

Till helgen visas bilder från Håfreströms bruk på Dalsland Center.

Lars Stam med 
vänner på Café Älvan

Lars Stam med vänner underhåller på Café Älvan i morgon. Arkivbild.

Imorgon torsdag är det 
dags för musikcafé på 
Café Älvan. Då kommer 
Lars Stam med vänner och 
underhåller med sång och 
musik. 
Lars och hans musikaliska 
kompisar har varit aktiva 
musiker i många år, bland 
annat i Jimsons orkester. De 

har en bred repertoar att 
hämta låtar från, allt från 
gamla kända örhängen som 
vi gärna minns, till lite nyare 
melodier. 

Med Lars och hans vänner 
kan publiken se fram mot en 
caféträff som värmer i höst-
mörkret.

Söndagscafé  
med Refräng & co

Refräng & co består av Kent Jonasson och Gunilla Hansen.

Nu när mörkret drar över oss 
blir det nu på söndag den 17 
november Söndagscafé i 
Knuthuset, Dalbergså.

Då kommer Refräng & co 
från Lösöse, en musikalisk 
duo med mycket humor och 
en bred repertoar. Duon bil-
dades i januari 2010 av Kent 
Jonasson och Gunilla Han-
sen, med rötter i Göteborg.

Syftet är att undehålla den 
”vuxna publiken” och bevara 
den gamla melodiradions 
bredd av musikalisk utbud 
och kultur.

Med Gunilla på sång och 
Kent på diverse olika instru-
ment framförs populärmusik 
från gamla medlodiradion 
såsom schlager, evergreens, 
visor med mera.

Musiken framförs med 
eget arrangemang. Kent har 
medverkat i olika orkestrar, 
bland annat Thor-Erics och 
Gunilla började sjunga mer 
seriöst när hon träffade Kent.

Några skivor har det blivit 
genom åren.

Genuin julmarknad firar 40 år

Alltorps tingshus är en av byggnaderna som fylls av hantverkare och 
försäljare under julmarknaden som anordnas under två helger. Arkivbild.

Alltorps julmarknad i 
Ödskölt firar 40 år i år. 
Landshövding Anders Da-
nielsson håller välkomst-
tal, Anna Eriksson håller 
invigningstal och det 
bjöds på musik på lördag 
16 november.
Helgerna 16-17 november 
och 23-24 november fylls 
tingshuset, slöjdsalen, häktet 
och fyra bodar med 45 hant-
verkare och försäljare.

– Det är fullt överallt. Att 
julmarknaden blivit så popu-
lär beror på att det säljs riktigt 
bra och gediget hantverk. 
Dessutom är miljön fantas-
tisk. Jag har ju varit med hela 
vägen sedan starten 1979 och 
det har varit en fantastisk 
resa. För mig är det som att 
komma hem  eftersom jag är 
uppväxt i Ödskölt. Samhället 
med 300 invånare blomstrar 
de här helgerna, vi brukar ha 
cirka 5 000 besökare totalt 
säger Anna Eriksson, ordfö-
rande i arrangerande Alltorps 
julmarknadsförening.

Nu på lördag sker alltså 
invigningen. Landshövding 
Anders Danielsson håller 
välkomsttal där han berättar 
om samhället Ödskölt, 
medan Anna Eriksson håller 
i invigningstalet. Naturligt-
vis blir det bandklippning, 
det sköter landshövding 
Anders Danielsson och Vi-
van Åsberg från Alltorps 
julmarknadsförening. Det 
blir sång av Sara Brandin, 

Åsensbruk och Madeleine 
Pettersson, Ör. Dessutom 
medverkar delar av den 
norska musikkåren Fet Janit-
sjar.

Anna vara bara åtta år 
gammal när den första jul-
marknaden anordnades. Hon 
följde då med sin mamma 
Louise.

– Det var i liten skala med 
bara några få hantverkare. 
Den var belägen i Ordenshu-

set i Ödskölt och Ödskölts IF 
var arrangör. Julmarknaden 
växte efter hand och Öd-
skölts sockengille gick in 
som medarrangör, samtidigt 
flyttade julmarknaden till 
Alltorp, minns Anna.

I början av 2000-talet utö-
kades marknaden till två 
helger på grund av det stora 
trycket av besökare. 

Sedan många år är det All-
torps julmarknadsförening 
som arrangerar. Ordförande 
är Anna Klang och hennes 
mamma Louise Klang är se-
kreterare och kassör. Leda-
möter är Gunvor Fruedental, 
Vivan Åsberg, Lena och 
Karsten Lauritsen samt Elin 
Andersen.

I år har man utökat med ett 
cafétält och det kommer nya 
försäljare av bland annat se-
nap, keramik, charkvaror 
och träslöjd för fåglar. Dess-
utom finns till exempel hem-
bakat, läder, blommor, ljus, 
stickat och tomtar i mängder.

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se
TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT | VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION

Julmarknad med efterspel
14 december är det tra-
ditionell julmarknad i 
Brunnsparken i Dals Ro-
stock.
I år planerar man att ha mark-
naden i den röda längan och 
i ett tält utanför. Redan nu är 
14 utställare bokade.

Det blir ponnyridning i 

parken och traditionenligt 
arrangeras  lotterier. Och det 
blir givetvis servering av 
gröt, som brukligt.

Efteråt är det musikquiz, 
mat och bar på Kroppefjälls 
Bed & Breakfast.

Arrangör är Dals Rostocks 
evenemangskommitté.
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www.nyaskor.se

Välkommen till 
EN BRA SKOAFFÄR 
I VÄNERSBORG

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

Sundsgatan 9, Vänersborg • 0521 - 170 30

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

Musik i höst och vinter
Under höst-vinter arrang-
erar Upperud 9:9 sina Mat 
& Musikkvällar vid två till-
fällen, ett i november och 
ett i december. 
Första musikkvällen arrang-
eras under Eld- och Ljusfes-
ten, där 1 600 marschaller 
tänds runt sjön Höljen och 
det ordnas olika aktiviteter i 

samhällena runt sjön. Då 
brukar Upperud 9:9 alltid ha 
öppet, och så även i år. Ban-
det som kommer heter Lofot 
och detta blir deras dals-
landsdebut.

Lofot är svängig, en aning 
progressiv rockmusik med 
prunkande texter på svenska. 
Du kan höra att musiken in-

Första musikkvällen arrangeras under eld- och ljusfesten i Upperud.

Lofot (bilden) spelar på Upperud 9:9 i november. I december välkomnas 
duon Cosmetisk Heesvijk.

spirerats av historien: Pink 
Floyd, Bo Hansson och Gär-
destad. Men blicken är fäst 
framåt, mot fantasin att det 
bästa inte hänt än! Gamla 
vänner med brokig musika-
lisk bakgrund, i metal, glam 
och bossa-nova, möttes i 
ambitionen att skapa svinbra 
musik. 

Live är Lofot en lustfylld 
presentation, en medryck-
ande rörelse. Lofot består av: 
Carl Bäckersten, sång och 
gitarr. Fredrik Björnberg, 
gitarr, Lars Erling, trummor, 
Malin Bodin, bas, Timothy 
Hadarsson, klaviatur. 

I december välkomnas 
göteborgsbaserade duon 
Cosmetisk Heesvijk som 
består av Thilini Guldrand på 
sång och Erik Björksten på 
gitarr. Duon tolkar Cornelis 
Vreeswijk på ett helt säreget 
sätt. Genom att vågat blanda 
genrer och sound gör duon 
stora penseldrag med mate-
rialet och täcker allt mellan 
blues, pop, folk och am-
bienta ljudlandskap, trots sin 
minimala sättning. 

Duons förhoppning är att 
ge Cornelis en ny nyans och 
ett sken ingen sett denne i 
förut. Vreeswijks lyrik får 
också ny innebörd samtidigt 
som de fantastiska låtarna 
bevaras med respekt i uppda-
terat format mot vår samtid. 
 

Chefer och HR möts 
i Åmål på ledardag

Den uppskattade ledarda-
gen HR event Åmål äger i 
år rum fredagen den 15 
november i Åmål. 
Här möts ledare för att ta del 
av viktiga och intressanta 
samtal om strategier för ut-
veckling av arbetsgivarvaru-
märke, employer branding, 
kompetensförsörjning och 
andra aktuella arbetsgivar-
frågor. I år är temat ledarska-
pets betydelse för uppfatt-
ningen som en attraktiv 
arbetsgivare.

– Det är riktigt glädjande 
att se att chefer och HR i vårt 
geografiska område är så 
aktiva och bra på att jobba 
med sitt arbetsgivarvaru-
märke, efter detta event lär 
de bli än kunnigare. Att leva 
och verka sitt löfte är avgö-
rande för affären och kompe-
tensförsörjningen, säger 
Frida Johansson, ansvarig 
för HR event Åmål.

Åmåls kommun har inför 
årets event valt att samarbeta 
med den mest bokade förelä-
saren i norden på sitt område, 
Svante Randlert. Han har 
hjälpt tusentals chefer när det 
kommer till att attrahera, 
engagera och utveckla rätt 
medarbetare till rätt plats. 

Han är också den enda i lan-
det bland över 1000 förelä-
sare, som genom tiderna 
lyckats få maxbetyget 5.0 vid 
tre olika tillfällen av en hel 
publik hos Sveriges största 
chefsnätverk Close. 

Inleder gör Åmåls kom-
mun nya kommunchef An-
ders Sandén. Han kommer 
att tala om hur han i samver-
kan med andra aktörer i 
Fyrbodal och södra Värm-
land vill utveckla vårt geo-
grafiska område och ta Åmål 
med omnejd in i framtiden.

– Det är två riktigt intres-
santa herrar som är våra ta-
lare i år. Svante har ett 
mycket konkret förhåll-
ningssätt till det han talar om. 
Kommunchefen är chef för 
Dalslands största arbetsgi-
vare så hans viljeinriktning 
om hur vi verkar i framtiden 
ska bli rikligt spännande att 
lyssna till, säger Frida Jo-
hansson.

Åmåls kommuns perso-
nalchef Per Ljungberg är den 
som håller i trådarna och 
guidar genom dagen. Han 
har varit personalchef hos 
Åmåls kommun sedan 2014. 
Ljungberg har i närmre 30 år 
varit verksam inom närings-

livet och HR världen över, 
med lång erfarenhet av att 
driva och utveckla processer 
för ledarskap och arbetsgi-
varvarumärke.

Ledardagen HR event 
Åmål har varje år blivit full-
bokat, men i år gick platserna 
åt än snabbare. Eventet sam-
lar över 130 chefer, HR och 
politiker verksamma i hu-
vudsak i Fyrbodal och södra 
Värmland inom så väl of-
fentlig sektor som näringsliv. 
Redan i början av oktober var 
arrangemanget fullbokat 
vilket gjorde att Åmåls kom-
mun beslutade att utöka 
platsantalet ytterligare. 

DALSLAND 
Dalskogs tennisklubb och 
byalag är, som enda för-
ening i Dalsland, ansluten 
till Svenska gång- och 
vandrarförbundet.  Vand-
ringssektionen har under 
året genomfört åtta vand-
ringar på olika platser i 
landskapet.
Tomas och Katarina Rydsmo 
guidade i de fantastiska om-
givningarna i Henneviken 
vid Råvarpen och berättade 
om platsens spännande his-
toria.

6 juni vandrade man på 
Karl XII:s väg från Stampen 
till nationaldagsfirandet i 
Brunnsparken, Dals Ro-
stock.

1 september berättade Per-

Vandringssäsongen är nu avslutad

Under Vandringens dag, som alltid infaller andra lördagen i september, gick promenaden till kolmilan i Källhult. Foto: Mikael Hansson.

Per-Olof Eliasson berättade om gamla torp i Norra Båsane. Claes Kannesten och Anders Niklasson guidade 
i områdets intressanta flora. Foto: Carina Eliasson.

Olof Eliasson om gamla torp 
i Norra Båsane medan Claes 
Kannesten och Anders Nik-
lasson guidade i områdets 
intressanta flora.

På Vandringens dag ledde 
Helena Sellering en vandring 
till kolmilan i Källhult och 
delgav oss en hel del om kol-
ning.

Vidare har man genomfört 
vandringar på World Walking 
Day, Biologiska mångfal-
dens dag och kulturveckorna 
i Dals Eds och Bengtsfors 
kommuner. 

Mikael Hansson 
Dalskogs tennisklubb  

och byalag

Med i TV
Antikexperten Sten Tor-
stensson deltar i tv-pro-
grammet Bytt är bytt på 
torsdag klockan 20 i TV4. 
Tävlanden ska lista ut värdet 
på spektakulära antikviteter. 
Rätt beslut kan göra att de går 
hem med en halv miljon kro-
nor medan fel beslut istället 
kan sluta med 500 kronor.

Programmet leds av Renée 
Nyberg och antikexperten 
Karin Laserow.
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Vår älskade
Elvy Utter

*31 juli 1926
har stilla insomnat  

i sitt hem
Brålanda 6 nov 2019

Annika
Joakim, Kalle, Anna-Karin 

med familjer
Lena, David

Du har vandrat många mil  
när och fjärran på vår jord.  

Vår saknad efter dig  
finner inte några ord.  
Nu har stegen tystnat,  
men minnena vi har  

och dina fotspår finns här 
 för alltid hos oss kvar.

Begravningen kommer att ske i 
kretsen av de närmaste.

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill gratta  vår Neo Oscars-
son som fyller 11 år den 17 
november! 
Kramar i massor från mamma, 

pappa, lillasyster, mormor, 
moster, Robert och  

farmor Mait

Tack
till barn och barnbarn samt 
Viveka för uppvaktningen på 
min födelsedag.

Kent Andersson

TACK

Veckans 
ros...

...till den underbara personal 
på Skållerudshemmet som 
tog hand om pappa Kurt Tel-
lander den tid han bodde hos 
er.

Kram från Conny och Agneta 
med familjer

DÖDSFALL

DÖDSFALL

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGPREDIKOTURER

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

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

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklas-
sen. Torsd 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson.
Tisd 10 Bönedag i Årjäng.
Equmeniakyrkan: Lörd 17 
Equmenias Basar. Andakt 
Thomas Segergren. Serve-
ring. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax. 
Sönd 11 Gudstj. Vrene Pers-
son. Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön. 18.30 Alpha. Onsd 19 
Bibelläsning och bön. Jenny 
Gross.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 15 Brålanda, 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Bertil Andersson, Mellerud. 
Som inledning på akten spe-
lade Anders Fredriksson 
”Air” av J. S. Bach varefter 
han sjöng ”Jag är en främling, 
jag är en pilgrim” av C. O. 
Rosenius. Akten förrättades 
av Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 190 samt 297. 
Solisten sjöng ”Jag har hört 
om en stad” av L. Lithell och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av fa-
milj, släkt och vänner. Till 
minnet av Bertil  var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till Kyrkans 
Hus för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Henry Yngve. Som inled-
ning på akten spelade Anders 
Fredriksson ”Air” av J. S. 
Bach varefter han sjöng ”Var 
jag går i skogar, berg och 
dalar” av C. O. Rosenius. 
Akten förrättades av Carlo 
Nielsen och tillsammans 
sjöng man psalmerna 212, 
285 och 300. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Jag har 
hört om en stad”. Vid kistan 

togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Henry var koret vackert de-
korerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna 
med till Kyrkans Hus för en 
minnesstund. 

Gravsättning kommer att 
äga rum på Järns kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka för 
Sture Hagsgård. Som inled-
ning på akten sjöng Hanna 
Hagsgård Koppången av 
P-E. Moraeus/P. Bäckman 
ackompanjerad av Anders 
Fredriksson. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 samt 285. 
Man fick lyssna på Hillevi 
Hagsgård som framförde 
Dagen är nära av G. F. Händel 
på blockflöjt och Anders Fre-
driksson som sjöng Jag och 
min far av M. Uggla samt 
Långt bortom rymder vida av 
J. Dahllöf. Som avslutnings-
musik spelades Gotländsk 
sommarnatt av S. Pettersson. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Sture var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till Bolstads 
bygdegård för minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Bolstads kyrkogård.

Kongogruppen. 15 Brålanda, 
Bibelsamtal. Sönd 11 Brå-
landa Gudstj. m Himlakul. 
”Somnar Gud om predikan 
blir lång?” Sigward K. Kyrk-
kaffe. 14 Gestad, Gudstj. 
Sigward K. Servering. 18 
Frändefors, Sångkväll i kyr-
kan m Håkan Tengberg och 
Teofil Carlsson. Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj 
på Prästkragen m Thomas 
Holmström. Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i fsh. Tema: 
Min oas på livets vandring. 
Frukost, bön, gemenskap. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Anette J. Carlson. Ssk. Kyrk-
fika. Kyrkbil 308 70. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café i fsh. 
Gestad: Fred 17.30-19.30 
Himmel & Pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar. Sönd 18 
Gudstj. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18. Tisd 19 In-
ternationell kväll i fsh. Se 
annons. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12-13 
Onsdagslunch. 13.30-14.30 
Bibelstud. Sönd 11 Gudstj. 
Victoria Olsson.

V  edakslä rå
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Vill du önska dina kunder och vänner  

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Ring  0530-125 40 eller maila christina@mellerudsnyheter.se

Boka en 
annons i

God Jul & Gott Nytt År



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 13 NOVEMBER 2019

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

Traditionellt
julbord

SKÖNA HITS I PAKET!
Rimstuga och julens bästa allsånger

Fre 6/12 • Fre 13/12 • Lör 14/12
Kl 19         Kuvertpris 625:-
Boka nu!   0521-314 50   hakansbar.nu

Håkans klassiska julbord
– och lite julig show med

JOSEFIN DAHLQVIST 
ERIK TORSTENSSON

Närproducerad och 
Ekologisk mat 

December- 
meny!

Bordsbokning

0531-350 70 
www.falkholt.com

0530-600 32 
www.taxidalsland.se

För skjuts  
till julbordet,
ring och boka

hos oss

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

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

julbord 475:-/person exkl. dryck

Förbokning 
0530-307 00 
info@haverudshotell.com

Julbord 2019
Lugna motiv i sköna färger

En labyrint av vackert rundade stenar, en del av dem 
har olika symboler.

MELLERUD 
Perioden 9 – 30 november 
ställer konstnären Christi-
na Skoogh, Köpmannebro, 
ut i konstrummet på bib-
lioteket. Under rubriken 
”Rum för kontemplation” 
vill hon bjuda in till en lugn 
stund för besökarna.
Det är snart 40 år sedan 
Christina ställde ut för första 
gången, det var en samlings-
utställning 1980 i Kristine-
hamn. Hon har visat sin konst 
i konstrummet på biblioteket 
i Mellerud vid tre tidigare 
tillfällen; 1983,  1998 och 
2009. Christina har haft en 

stor mängd separatutställ-
ningar genom åren, hon har 
även deltagit i många sam-
lingsutställningar och jury-
bedömda utställningar.

Under den här utställning-
en visar Christina lugna bil-
der, en motpol till den jäktiga 
livsstil många har.

– Den ska bjuda in till att 
sitta ner och bara ta det lugnt. 
Det är en lugn, men inte trå-
kig utställning, säger Chris-
tina.

Konstverken har bara 
några få färger eller former, 
ett sätt för Christina att för-
medla ett så starkt uttryck 
som möjligt.

Konstnären Christina Skoogh från Ryr, Köpmannebro, med sin oljemål-
ning ”Ensam tanke”.

Glaspyramider med hängande prismor.

Färgens magi
Inspirationen får hon från sin 
lust för färger, hon brinner 
för att utforska färgens magi.

– När jag sätter igång är det 
så spännande att se vad som 
händer med  den stora mäng-
den färgnyanser som uppstår 
när man arbetar med färg. 
Motivet är inte det viktigaste, 
min konst kan nog uppfattas 
lite abstrakt på grund av det, 
förklarar Christina.

Man skönjer dock en hel 
del motiv från naturen, även 
om Christina gjort dem till 
sina egna.

Förutom konstverk i olja 
visas en labyrint av runda 
vackra stenar, där flera av 
dem har olika symboler.

– De har fått olika hällrist-
ningstecken, det är ett sätt att 
liva upp stenarna. Jag ställde 
ut en stor stenlabyrint under 
Konstens vecka i Falköping 
för en del år sedan, nu har jag 
med några av de stenarna hit, 
säger Christina.

Besökarna kan dessutom 
se tre stycken glaspyramider 
med hängande prismor. 
Några glasskåp med målat 
glas och prismor pryder väg-
garna i konstrummet.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Elisabeth testade skrivarstuga

Ulf Claesson, Karl Karlssonsgårdens vänförening,  i samspråk med förfat-
taren Elisabeth Westlund framför Källarstugan på Karls Karlssongården.

ANOLFSBYN 
Karl Karlssongårdens vän-
förening har inrättat ett 
nytt skrivarstipendium, 
Kallestipendiet. Från och 
med nästa år kommer 
författare och konstnärer 
att kunna bo och arbeta i 
skrivarstuga i natursköna 
Anolfsbyn under en eller 
ett par veckor. 

Karl Karlsson (1921-1999) växte 
upp på gården Nol i stuga i 
Anolfsbyn i Skållerud tillsam-
mans med sina föräldrar och två 
fastrar. Karl blev med tiden inte 
bara jordbrukare och kyrkoskri-
vare, utan även ornitolog, bota-
niker, en skicklig fotograf och 
poet. Karl var 61 år när hans 
första diktsamling gavs ut.

FAKTA OM KALLE

Källarstugan (skrivarstugan) 
står nu står färdig att ta emot 
stipendiater. Gårdens vakt-
mästare Anders Levin har 
inrett Källarstugan som be-
står av ett rum med inbyggt 
kokpentry, elvärme, utom-
husdusch med varmvatten 
och utedass.

– Det känns stort att vår 
förening har sådana krafter 
att vi nu kan utlysa skrivar-
stipendiet, säger Maj-Lis 
Dolk, sekreterare i Karl 
Karlssongårdens vänfören-
ing.

Elisabeth Westlund har 
provbott en vecka i oktober.

– Här kan jag skriva ostört. 
Det är lite avskalat inne i 
stugan, med en lugn färg-
skala och ens egna tankar får 
plats. Dessutom är omgiv-
ningarna fantastiska, säger 
Elisabeth, som bor i Stock-

holm och pluggar på en gra-
fikskola.

Hon har en koppling till 
bygden, hennes farfars mor 
var från Jakobsbyn.

Besjälad
– Jag har släktforskat en del 
och jag har en berättelse om 
bygden som jag jobbar med 
nu. Jag har även med en dikt-
samling som jag jobbar vi-
dare med. Karl Karlssons 
dikter har inspirerat mig 
mycket, det känns som om 
jag är besjälad med honom, 
förklarar Elisabeth.

Ulf Claesson, kassör i vän-
föreningen, berättar att det 
ända sedan vänföreningen 
bildades stått i stadgarna att 
Källarstugan skulle ställas i 
ordning för besökande för-
fattare och konstnärer.

– Det var tankar som Kalle 

hade, han ville att gården 
skulle bevaras, konstaterar 
Ulf.

– Karl  Karlsson verkar ha 
varit en mycket vänlig själ, 
säger Elisabeth, som själv 
skrivit 25 böcker, mestadels 
poesi. 

Hon lämnade gården i fre-
dag fylls av inspiration med 
målet att färdigställa en dikt-
samling och förhoppnings-
vis en bok, eller en novell.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Storpublik vid smygpremiär
ÅSENSBRUK/ 
MELLERUD 
En sådan stjärnglans det 
blev vid smygpremiären 
av filmen ”Jag kommer 
hem igen till jul” förra tis-
dagen. Peter Jöback och 
Johannes Kuhnke, som 
spelade huvudrollerna 
i filmen, fanns på plats 
både på Håfreströms bio 
och Centrumsalongen i 
Mellerud.
Röda mattan var utrullad på 
båda biograferna dagen till 
ära. Huvudrollsinnehavarna 
Peter Jöback och Johannes 
Kuhnke anlände först till 
Åsensbruk tillsammans med 
regissören Ella Lemhagen 
samt producenterna Sandra 
Harms och Rachel Bodros 
Wolgers. I foajén bjöds det 
på snittar och bubbel under 
tiden publiken strömmade 
till. Melleruds Nyheter fick 
en pratstund med Peter, Jo-
hannes och Ella innan de 
presenterade filmen inför en 
näst intill fullsatt biosalong.

– För mig är detta ett jät-
testort äventyr och väldigt 
emotionellt eftersom filmen 
bygger på en idé från mitt liv, 
från ax till limpa. Detta är 
min första stora filmroll och 
det var fantastiskt att vara här 
och spela in. Jag har under-
bara minnen från hotellet i 
Håverud där vi bodde, vi satt 

ofta och pratade, bastade och 
badade i sjön. Och vilken 
mat! Det var verkligen jät-
temysigt, understryker Peter 
Jöback.

Han är mycket nöjd med 
filmen som han anser tar upp 
viktiga saker och stora käns-
lor.

– Man blir hoppfull av fil-
men. Även om den är blå och 
vemodig finns det jubel mot 
slutet, förklarar Peter Jöback 
som kan tänka sig att åter-
vända hit med familjen och 
åka Dalslands kanal.

Magisk miljö
Johannes Kuhnke berömmer 
Upperuds herrgård, där inte-
riörscenerna spelades in.

– En magisk miljö, helt 
otrolig med alla originalmål-
ningar. Jag älskar julmat och 
att äta julmat i maj månad var 
underbart, det kan jag verk-
ligen rekommendera, säger 
han leende.

Det var såklart långa in-
spelningsdagar och för att 
lyssna in dagens repliker 
hade Johannes ett special-
knep.

– Jag steg upp tidigt innan 
alla andra och gick långa 
promenader runt sjön, det var 
perfekt för att kunna foku-
sera och bekanta sig med 
omgivningarna. Som rutin 
på kvällarna badade vi bastu 
på hotellet och hoppade se-

dan i sjön. Ibland var det ett 
istäcke. Men jag kom från en 
inspelning på Island och där 
lärde jag mig att vinterbada, 
berättar han.

Varmt om hjärtat
Regissören Ella Lemhagen 
förklarar att manuset är base-
rat på Peter Jöbacks berät-
telse om sin uppväxt i en 
dysfunktionell familj.

– Samtidigt är det en fik-
tion och jag har gjort den till 
min film. Berättelsen ligger 
Peter varmt om hjärtat och 
jag är glad att få förtroendet 
att regissera, sade hon. 

Filmteamet vistades fem-
sex dagar i Jämtland där 
scenerna med snö spelades 
in, resten av tiden spelades in 
i Melleruds kommun. Up-
peruds herrgård, Skålleruds 
gård och Erikstads kyrka 
fungerade som inspelnings-
platser.

– Jag googlade efter en 
herrgård och upptäckte den i 
Upperud. Jag gillade både 
exteriör och interiör, hade 
nog kunnat göra tre filmer 
där. Det var visserligen gan-
ska kallt inomhus, men det 
var så vackert och fantasieg-
gande med de gamla rum-
men. Man får mycket gratis 
i en sådan miljö, understry-
ker Ella Lemhagen.

Kan du beskriva filmen?
– En julfilm med härlig 

julmusik. Man kan beskriva 
den som ett familjedrama 
som utspelar sig några dagar 
runt julen. Familjehemlighe-
terna pockar på och det finns 
en konkurrens sedan barns-
ben mellan bröderna Simon 
(Peter Jöback) och Anders 
(Johannes Kuhnke). Filmen 
är både ljus och mörk, emo-
tionell med humor och vär-
me. Förhoppningsvis blir 
man berörd av filmen, kon-
staterar Ella Lemhagen.

Imponerad
Sven Johansson från Håve-
rud var en av de lokala statis-
terna i kyrkokören.

–Det var jätteroligt att vara 
med och jag var inte alls 
nervös. Jag hade fullt upp 
med att kolla på filmteamet, 
är otroligt imponerad av de-
ras arbete, säger han.

Filmteamet besökte däref-
ter Centrumsalongen i Mel-
lerud, som var i stort sett 
fullsatt. I publiken fanns 
även stora delar av kören 
som medverkar i filmen. 
Även här presenterades tea-
met som sedan villigt lät sig 
fotograferas. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Helena Funch och Leif Carlsson serverade snittar och dryck under minglet innan filmen visades i Åsensbruk.

En nöjd 94-årig Maud Pousar Lindberg fick en kram av regissören Ella 
Lemhagen.

Sven Johansson var statist i filmen, 
som medlem i den kyrkokör som 
medverkade. ”Jag är otroligt im-
ponerad av filmteamet, jag hade 
fullt upp med att kolla på dem”, 
säger han.

– För mig är detta ett jättestort 
äventyr emotionellt sett eftersom 
filmen bygger på en idé från mitt 
liv, sade Peter Jöback.

Till Centrumsalongen i Mellerud kom cirka 180 besökare till smygpremiär.Det var i stort sett fullsatt på Håfreströms bio i Åsensbruk.

Byggstart för ny förskola
Nu är det klart att det 
kommer att bli ny för-
skola i centrala Mellerud. 
Entreprenörerna påbör-
jade arbetet redan under 
torsdagen i förra veckan, 
efter att ärendet vunnit 
laga kraft. Kultur- och ut-
bildningsnämnden kunde 
dra en lättnadens suck.
Telaris gamla lokal på Öster-
rådaplan ska konverteras 
från kontorslokal till för-
skola. Kultur- och utbild-
ningsnämnden är mycket 
nöjda över att ha fått det hela 
i hamn. Nu kan ombyggna-
den dra igång på allvar.

 – Det hela har varit en 
mödosam process. Kommu-
nen har lagstadgad skyldig-
het att ordna förskoleplatser. 
Tidvis har vi haft 80-talet 
barn i kö här i Mellerud och 
det har legat ett fullmäktige-

beslut om ombyggnad av 
Blåklinten i Dals Rostock, 
men det har inte föräldrarna 
godtagit. Dessutom har det 
varit svårt att rekrytera per-
sonal dit, så det har varit 
problematiskt. Förskolan 
kommer nu att ligga bra till, 
det blir lätt att lämna och 
hämta i närhet till allmänna 
kommunikationer och det är 
positivt med mer rörelse 
även i detta område av kö-
pingen. Föräldrarna är 
mycket glada, de har efter-
frågat ytterligare en förskola 
mer centralt, säger Tomas 
Nilsson, ordförande i kultur 
och utbildningsnämnden se-
dan tio månader tillbaka. 

Beräknas vara klart i mars
Konverteringen är således 
redan påbörjad. Det är inte 
bara inomhusmiljön som ska 

till, utanför ska det bli en 
uteplats med trädgård, om-
gärdad av staket och stängsel 
för att det ska bli tryggt och 
säkert. Renoveringen, som 
ska vara klar i mars nästa år, 
är beräknad att kosta 3,5 
miljoner kronor. 

– Det är ett mycket stort 
regelverk som omgärdar en 
sådan här konvertering. 
Även Blåklinten hade vi be-
hövt renovera för mellan 
500 000 till en miljon. Det är 
inte många av kommunens 
lokaler som är lämpade för 
den här typen av verksamhet, 
så att vi nu fått detta till stånd 
är mycket bra, säger Nilsson. 

Ing-Marie Norrman
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Ökat tryck till kulturskolan

Ett knippe musiklärare. Från vänster: Jonathan Bryntesson, slagverk, bas, Peter Halvordsson, slagverk, bas, studio, Philip Runsteen, fiol, cello, Cici 
Albinsson, brass, orkester, Sofia Petrén, modedesign, Clas-Göran Jansson, rektor Kulturskolan, Tommy Christensen, piano. Sittande från vänster: 
Kirsti Aasum, sånglärare, Joachim Åkerlind, träblås.

MELLERUD 
Nästa år firar Kulturskolan 
i Mellerud 50 år, en skola 
som engagerar drygt 280 
elever. Man har ökat med 
cirka 50 elever sedan ter-
minsavgiften halverades 
inför höstterminen.
Melleruds Musikskola star-
tade 1970, senare bytte man 
namn till Kulturskolan i Mel-
lerud eftersom verksamheten 
erbjöd fler uttryck än musik, 
till exempel dans och drama.

50-årsfirandet kommer 
bland annat att firas med en 
vårkonsert med dans, sång 
och musik samt en julkonsert 
med drama, musik, sång och 
dans.

I och med att politikerna 
beslutade om halverad avgift 
till kulturskolan har inflödet 
av nya elever ökat enormt.

– Politikerna har genom 
sänkningen visat att den 
stora kulturella insatsen vi 
utför är positiv. Men den 
enorma ökningen av elever 
kräver en gedigen organisa-
tion och resurser för att ta 
hand om dem. Så jag hoppas 
att politikerna inte tar några 
förhastade eller kortsiktiga 
beslut. Vi hoppas verkligen 
att man inte ger med den ena 
handen och tar med andra. 
Det skulle äventyra det stora 
elevintaget. Det är lätt att ta 

Kulturskolans utbud:
+ Blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, 
saxofon, trumpet, valthorn, 
baryton, trombon, tuba, gitarr, bas, 
fiol, altfiol, cello, piano, slagverk, 
sång, dans.
+ Längst kö är det till gitarr, 
piano och stråk.
+ Platser kvar finns på blockflöjt, 
tvärflöjt, klarinett, saxofon.

FAKTA

kortsiktiga beslut, men det 
tar lång tid att bygga upp en 
sådan här institution,  under-
stryker kulturskolans rektor 
Clas-Göran Jansson.

Planerna är många
Han riktigt sprudlar när han 
berättar om den omfattande 
verksamheten. Kulturskolan 
gör ett 50-tal framföranden 

varje år. Mycket är på gång 
och planerna är många.

– Nu pågår Vuxenutbild-
ningens kulturvecka med 
dans, konserter, föreläsning, 
fotoutställning och högläs-
ning på biblioteket. Det 
breda utbudet beror på att 
alla i Kultur Melleruds led-
ningsgrupp har information 
från sina egna arbetslag. Det 

tog bara en halvtimme för 
ledningsgruppen att sätta 
ihop programmet, säger 
Clas-Göran Jansson.

Musikläraren Cici Albins-
son är representant för ar-
betslaget Kulturskolan.

– Vi har hittat ett väldigt 
fint koncept med hög stan-
dard på det vi gör. Nu har vi 
mycket mer nätverksarbete 

än tidigare med de andra 
kulturskolorna i Dalsland. I 
våras var alla blås- och stråk-
elever från kulturskolorna i 
Dalsland här. Det var cirka 
160 ungdomar, berättar Cici 
Albinsson.

Samarbete med museet
Kulturskolan ligger i start-
groparna att söka pengar till 

ett projekt där man samarbe-
tar med Dalslands konstmu-
seum i Upperud. Då kan man 
utnyttja konstmuseets resur-
ser för att involvera mer 
konst i läroplanen.

Tack vare medel från Kul-
turrådet kan kulturskolan 
testa saker som kan ingå 
permanent i verksamheten i 
framtiden. Clas-Göran Jans-
son understryker att man 
jobbar utifrån likvärdighets-
perspektiv – barnen ska få 
tillgång att spela och sjunga 
oavsett ekonomiska förut-
sättningar. Några satsningar 
är studioarbete i Rockstock 
Studio i Dals Rostock, mode- 
och designkurs samt musik-
verkstad för fritidsbarn med 
Carro Anderberg.

Den största satsningen är 
KUL-år där alla i årskurs två 
får besöka kulturskolan och 
testa olika instrument. Dess-
utom är tre olika ensembler 
från kulturskolan på turné i 
morgon torsdag till kommu-
nens skolor.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Tågentusiaster möttes och trivdes i Håverud
HÅVERUD 
I lördags var det modell-
järnvägsmässa på Dals-
land Center i Håverud. 
Mässan lockade ett stort 
antal besökare och utstäl-
lare från halva Sverige och 
lite till.
Hallingsalen, den stora ut-
ställningshallen och Kalan-

dersalen var fyllda av folk, 
herrar i klar majoritet. Utbu-
det av modelltåg, delar och 
utrustning till dessa, små 
träd, hus och rälsar, var 
enormt.

Här fanns exklusiva tågset 
från en av de mest kända 
tyska tillverkarna, med pri-
ser på tusentals kronor och 
enklare modelltåg för de 

yngre järnvägsentusiasterna.
Tågsamlaren Leif Sämsgård 
från Stenungsund, som fast-
nat vid det första alternativet, 
berättade att tågen, likt konst, 
har begränsade, numrerade 
upplagor och vittnar om 
hantverk på hög nivå. 

En utställare från Eskil-
stuna berättade att hon och 
maken arbetet 37 respektive 

41 år vid järnvägen och nu 
driver modelljärnvägsbutik. 

– Vi var här förra året 
också. Det är väldigt trevligt 
och motiverar att packa 25 
flyttkartonger med modell-
tåg och komma hit igen, sade 
hon. 

I Hallingsalen var hela 
modell-landskap uppbygg-
da. Familjen Sjunnesson från 

Trollhättan imponerade med 
en tysk by, med gods- och 
persontåg, bilar och traktorer 
i full gång.

Trollhätteföreningen Mo-
duljuntan presenterade ett 
magnifikt landskap, med 
granskog och röda hus med 
vita knutar. Här var svenska 
tåg modell äldre på banan. 
De manövrerades av unge 

Henric Olsson en av med-
lemmarna i föreningen.

Det var hundratals tågen-
tusiaster som hade en heldag 
i Håverud i lördags.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kommersen var god när hundratals tågentusiaster och utställare möttes under mässan i Dalsland Center.Henric Olsson, Moduljuntan, Trollhättan, körde en svensk tågmodell inför intresserade åskådare.

Linda-Marie berättade om 
bilden som förändrade allt

Den 6 november hade bib-
lioteket i Mellerud besök 
av Linda-Marie Nilsson, 
journalist, kroppsaktivist 
och författare till boken 
”Så lärde jag mig älska 
min kropp”. Konstrum-
met var fullt av publik och 
Linda-Marie, i samtal med 
bibliotekarien Ann-Marie 
Larsson, fick många att 
känna igen sig.
Linda-Marie Nilsson vill 
förändra skönhetsnormen   
att man måste vara ”smal och 
snygg” för att vara lyckad. 
Det genomsyrar samhället 
och hur vi ser på oss själva. 

– Tjocka människor får 
aldrig se sig själva i exempel-
vis filmer – annat än när nå-
gon ska förändras. En tjock 
är bara bra när den har ändrat 
sig, konstaterade Linda- Ma-
rie.

Hon berättade att hon själv 
var större och tjockare än 
andra redan som barn. I hem-
met handlade det mycket om 
bantning, med en mamma 
som ständigt bantade och 
pratade om vikten. Till det 
fick Linda-Marie utstå 
många kommentarer om sin 
vikt hela tiden, både från 
barnen i skolan och från 
vuxna.

– Till en tjock person kan 
människor säga vad som 
helst, sade Lisa-Marie.

Hon kände aldrig att hon 
dög och trodde aldrig att 
någon någonsin skulle tycka 
om henne och vilja vara med 
henne. 

Slutade hata sig själv
När grundskolan äntligen var 
över och hon fortsatte med 
gymnasiet och senare jour-

nalisthögskolan i Stockholm 
och därigenom blev behand-
lad på ett humanare sätt än i 
den lilla ort hon kom ifrån, 
gick Linda-Marie från att 
vara ledsen till att bli arg och 
hittade en väg ut ur självha-
tet. 

Den stora vändpunkten 
kom när hon 2012 lade ut en 
bild på sig själv i bikini på 
facebook. På tre timmar hade 
bilden fått 80 000 likes från 
människor mellan tio och 80 
år. En av dem hade inte vågat 
visa sig i badkläder på 50 år. 
Bilden nådde till och med 
brittiska tidningen The Suns 
löpsedel.

– Det var helt sjukt, sade 
Linda-Marie.

 För sju år sedan fanns inte 
den kroppspositiva rörelse 
som finns idag, med frontfi-
gurer som till exempel Stina 

Vägen ut ur självhat var temat för kvällen när koppsaktivisten Linda-Marie Nilsson besökte Mellerud.

Informerade om 
föreningen DANO 

– Dalslands Kanal går 
bra, nästan för bra, sade 
Gert-Inge Andersson, 
ordförande i föreningen 
DANO, Dalsland Nord-
marken, när han och vice 
ordföranden Leif Johans-
son besökte Tingshuset 
i Mellerud innan senaste 
KF-mötet.
Med det menade han att 
Dalsland säljer på stillhet 
och att stillheten kan hotas 
när naturen kring kanalen 
blir alltmer välbesökt.

Föreningen DANO:s än-
damål är att verka för gemen-
samt utbyte mellan det all-
männas, turismföretagarnas 
och markägarnas intressen 
kring kanotturismen i syfte 

att ge grund för en hållbar 
utveckling inom sjösyste-
met.

60 000 – 70 000 gästnätter 
i år, naturvårdskort för 3,5 
miljoner – en ökning från 
föregående år med cirka  
760 000 kronor, talar sitt 
tydliga språk. Det är full fart 
i naturen kring kanalen under 
säsongen.

DANO samverkar med 
Dalslands kanal och Dals-
lands Turist AB som nu har 
gemensam VD.

Om detta och om DANO-
appen informerades det un-
der onsdagskvällen.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Markägaren Leif Johansson, och Gert-Inge Andersson, ordförande i 
föreningen DANO, Dalsland Nordmarken.

Wollter. Men Linda-Marie 
kände att det var dags att stå 
upp för sin kropp och blev 
kroppsaktivist med mängder 
av följare.

Engagerande berättelse
Linda-Maries berättelse en-
gagerade och det var många 
i publiken som läst hennes 
bok eller som följer henne på 
sociala medier. Frågorna och 
kommentarerna var många 
och handlade exempelvis om 
vad man kan göra i vardagen 
för att bekämpa självhat. 

Linda-Marie tipsade om 
att säga det du självhatiskt 
säger till dig själv till någon 
du älskar. Själv brukade hon 
föreställa sig sin glada äls-
kade mamma och vips blev 
kommentaren omöjlig.

Själv utsätts Linda-Marie 
fortfarande för nedsättande 
kommentarer, men hon för-
söker att inte se dem. Hon har 
blockerat vissa ord på socia-
la medier så att de inte når 
henne.

– Jag var med i program-
met Trolljägarna och det vi-
sade sig att det var en kvinna, 
en lärare, som var ett av trol-
len. Jag har också varit mo-
dell för Ellos. Då fick jag 
mycket spydiga kommenta-
rer från kvinnor över 60, fast 
det är oftast unga killar som 
kritiserar mig, sade Linda-
Marie.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Samverkan viktigt 
för små kommuner

SmåKom – Små kommu-
ner i samverkan, hade två 
representanter på besök 
i Mellerud för ett par 
veckor sedan. Kommun-
fullmäktiges ledamöter 
fick en presentation av 
verksamheten onsdagen 
den 30 oktober. Ordfö-
randen Peter Lindroth och 
Charlotta Haskovec var på 
plats i Tingshuset.
De till befolkningen mindre 
kommunerna i Sverige (yt-
mässigt tillhör denna kom-
mungrupp de största) har 
sedan 1989 samverkat i det 
nationella nätverket Små-
Kom för att bättre kunna 
hävda sina intressen och föra 
en dialog om små kommu-

ners angelägenheter med 
myndigheter, regering och 
riksdag. 

Varje vår arrangeras en 
rikskonferens, varje gång i 
en annan kommun. Kommu-
nernas ledande politiker och 
tjänstemän träffas på dessa 
nationella konferenser. 

– Vi är ett kompetenskom-
plement till SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting)
och bevakar till exempel ut-
redningar och ställer remiss-
svar till exempel. Vi företrä-
der hela Sverige, berättade 
Peter Lindroth.

De frågor som SmåKom 
drivit mest aktivt under åren 
är regionala fördelnings- och 
utvecklingsfrågor, utform-
ningen av skatteutjämnings-

Charlotta Haskovec och Peter Lindroth från SmåKom, informerade kom-
munfullmäktiges ledamöter om föreningens verksamhet.

systemet, den statliga regio-
nalpolitiken, byggandet i 
gles miljö, landsortsregio-
nernas krav på en bra offent-
lig service, IT-utbyggnaden 
och andra stora kommunika-
tionsfrågor, strandskydds-
frågan, frågan om polisverk-
samheten på landsbygden, 
bankfrågor och landsbyg-
dens finansiella infrastruk-
tur, offentlig upphandling 
och rättvisa villkor för även 
små företag.

– Att jobba med kostnads-
utjämningssystemet är väl-
digt viktig. Vi måste vara 
med, annars hörs inte de små 
kommunerna, betonade 
Lindroth.

Han nämnde också kapi-
talförsörjningsfrågor, som 
till exempel lån på lands-
bygd, det är mycket svårare 
att låna på landbygden då 
värdet på till exempel en 
fastighet är lägre än för en 
fastighet i en stad. Byggkost-
naden är dock densamma.

69 av landets kommuner är 
med i SmåKom. Den största 
utmaningen för en liten kom-
mun är stor yta och liten be-
folkning, konstaterade Peter 
Lindroth.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Eldsjälar på middag med landshövdingen

Roland Björndahl (kommunfullmäktiges ordförande i Mellerud), Monika Björndahl, Karin Hilmér, Per-Olof Hilmér, Ute Faust och Alban Faust 
flankerade av vår länsledning, länsöverdirektör Lisbeth Schultze och landshövding Anders Danielsson. Foto: Misak Nalbandian.

GÖTEBORG 
Tisdagen den 5 november 
bjöd landshövdingen in 
vardagshjältar/eldsjälar 
från 17 av länets kom-
muner till en länsmiddag i 
residenset i Göteborg. 
   Från Melleruds kommun 
hyllades Alban Faust och 
Karin Hilmér. De nomine-
rades av Roland Björndahl, 
ko m m u n f u l l m ä k t i g e s 
ordförande, som också 
bjöds in till middagen.
Landshövding Anders Da-
nielsson vill med länsmid-
dagarna uppmärksamma 
personer som gör goda insat-
ser för sin del av länet eller 
för länet som helhet. Gäs-
terna föreslås av kommun-
fullmäktiges ordförande, 
som också bjuds in till mid-
dagen.

Roland Björndahl berättar 
att han fick en förfrågan i 
våras att nominera ett par 
personer som är inspirations-
källor och gör något bra för 
samhället, det vill säga är 
eldsjälar.

– Alban har ju lyft det lo-
kala musiklivet och inspire-
rar många med sin musik, 
medan Karin brinner för det 
närproducerade, utvinner 
biogas och satsar på vind-
kraft, säger Björndahl.

Det var hemligt för de no-
minerade ända fram till 
några veckor innan tillställ-

ningen, då en inbjudan från 
landshövding Anders Da-
nielsson damp ner i brevlå-
dan.

Blev hedrad
– Jag blev hedrad såklart, det 
känns väldigt glädjande, jag 
har ju hållit på i decennier 
med min musik. Men jag har 
alltid kämpat mot jantelagen 
och om detta gör att några fler 
dalslänningar känner sig 
stolta över landskapets mu-
siktradition gör det mig extra 
glad, säger Alban Faust.

Han berättar att det blev 
många trevliga samtal vid 
middagsborden, bland annat 
var Karin Hilmér en ny be-
kantskap.

– Jag berättade att den mest 
genuina folkmusiken kom-
mer från Grinstad där hon 
bor, så jag ska skicka en 
platta till henne, utlovar Al-
ban Faust.

Väldigt förvånad
Karin Hilmér nås via telefon 
när hon är ute i svinhuset och 
jobbar. Hon framhåller att 
det var en ära att bli nomine-
rad.

– Men jag blev väldigt 
förvånad och undrade först 
varför, men så tänkte jag – 
någon nytta har jag ju gjort. 
Jag tänkte mest på mitt med-
borgarförslag om offentlig 
upphandling av livsmedel. 
Men det här var ju något an-

Mellerud:
Alban Faust har spelat, 

byggt och utvecklat säckpi-
por och nyckelharpor i över 
30 år. Alban  flyttade till Mel-
lerud från Tyskland i slutet 
av 80-talet. Han är drivande 
av den lokala folkmusiken 
och en viktig del av Dals-
lands kulturliv. 2009 blev 
han riksspelman.

Karin Hilmér driver, till-
sammans med sin man, 
Bäckens gård i Melleruds 
kommun. Karin är en väldigt 
driven grisbonde som brin-
ner för närproducerat och för 
miljön. Hon utvinner biogas 
från gården och satsar även 
på vindkraft.

Bengtsfors:
MayLis Svensson är opi-

nionsbildare i lokalsamhäl-
let och har varit engagerad i 
så gott som alla föreningar i 
Bäckefors: Bäckefors Hem-
bygds- & framtidsförening, 
Bäckegårdens utveckling, 
Bruksmuseet, Bordtennis-
klubben, Båtklubben, Fören-
ingsalliansen i Bäckefors 
och säkert några till.

Vänersborg
Bosse Tallbo är ordföran-

de i Vänersborgs Hockey 
Club och har under tiotals år 
varit ideellt engagerad i det 
lokala föreningslivet på ett 
sätt som saknar motstycke. 
Med sitt engagemang, sin 

energi och sin känsla för att 
skapa och utveckla evene-
mang är Bosse en mycket 
god förebild.

 Dima Jumaa är en sann 
vardagshjälte med ett brin-
nande engagemang i att 
hjälpa nyanlända medmän-
niskor. Vid sidan av sitt ar-
bete med samhällsinforma-
tion och vägledning av 
nyanlända har Dima på sin 
fritid startat en kvinnofören-
ing. 

Åmål
Lars-Ove Karlsson är en 

god representant för fot-
bollsföreningen IF Viken 
och för det ideella arbetet i 
Åmål. 

nat och det är jätteroligt så-
klart, jag blev alldeles tårögd 
av alla andras nomineringar, 
säger Karin Hilmér och un-
derstryker vikten av att våga 
säga saker och ha idéer.

Landshövdingen läste upp 
namn och motivering för alla 
nominerade  under midda-
gen.

– Alban Faust fick otroligt 
mycket applåder. Han berät-
tade att det tog 20 år i Sve-
rige att få samma gage som i 
Tyskland. Det var roligt att få 
möjlighet att lyfta de här 
eldsjälarna, menar Roland 
Björndahl.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vi blev nominerade:
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Våra räddare i nöden
MELLERUD 
Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbunds chef 
tillika räddningschef, 
Hans Därnemyr var i Mel-
lerud den 30 oktober,  in-
för kommunfullmäktige, 
och informerade om för-
bundets verksamhet.
Mellerud, Färgelanda, Vä-
nersborg och Trollhättan in-
går i Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund, ett 
samarbete som ökar slag-
kraften i verksamheten. 

Nio brandstationer och 50 
fordon finns inom förbundet. 
Cirka 110 000 invånare bor 
och lever inom förbundets 
område och här finns en hög 
risktopografi bestående av 
riksväg, järnväg, flygplats, 
sjöfart på Dalslands kanal, 
Vänern och Götaälvdalen. 
Farliga ämnen transporteras 
både på sjö, väg och järnväg. 
Här finns industrier, läns-

sjukhus och stora vårdinrätt-
ningar.

Räddningstjänstförbun-
dets uppdrag är att förhindra 
olyckor och har därför en hel 
avdelning som jobbar med 
tillsyn och deltar i samhälls-
planering. 

När olyckan ändå är fram-
me är räddningstjänsten med 
sin utbildade personal förbe-
redd för att effektivt kunna 
genomföra räddningsinsat-
ser vid bränder och andra 
olyckor. Man utvärderar in-
satser och utreder dessutom 
hur och varför en olycka 
skett. Allt för att bli ännu 
bättre.

Samverkan och 
beredskap
Räddningstjänsten samver-
kar med kommuner, polisen, 
sjukvården. Räddningstjäns-
ten är också en del av total-
försvaret.

– I början av nittiotalet 

Hans Därnemyr, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund informerade 
om förbundets verksamhet.

Önskar 
kartlägga 
ödehus
Karl-Ivar Karlsson i Bolstad 
har lämnat in ett medborgar-
förslag där han önskar att 
kommunen kartlägger öde-
hus på landet enligt Falken-
bergs modell. 

Syftet skulle vara att detta 
kan bidra till ökad inflyttning 
till kommunen. 

Brålanda Galleria 10 år

Britt Johansson bestämde sig för denna eternellbukett som Christina 
Milén Jacobsson odlat och tillverkat.

BRÅLANDA 
Brålanda Galleria Ekono-
misk förening har funnits 
i tio år. I lördags firades det 
med tårta och extrapriser. 
Samtidigt var det ett nytt 
tema denna andra lördag 
i november, Barnens dag.
Det sjuder av liv i Gallerian 
och många glada barn och 
vuxna trivs och tar del av allt 
som bjuds på tioårsjubileet.

Gallerian startades, som en 
företagskuvös, dels för att få 
liv i samhället och för att folk 
skulle kunna pröva sin af-
färsidé under smidiga och 
inte så dyra förhållanden. 

Företag har kommit och 
gått. Just nu är det fullt uthyrt 
och fler vill in. 

– Här finns ett brett utbud 
med närodlat, smycken, klä-
der, presenter, biredskap, 
skomakare, cykelverkstad 
och café. Brålanda anda, 
nyheter, framåtanda och 
innovation finns här, plus en 
god gemenskap, säger ordfö-
randen Peter Jacobsson.

GESTAD 
I år varade Vänersborgs 
kommuns populära kul-
turvecka i två veckor. 
Sista veckan sammanföll 
med höstlovet och bjöd på 
mycket för barn och ung-
domar. Fullsatt blev det i 
Gestad bygdegård med tre 
aktiviteter med något för 
alla åldrar.  
Förra tisdagen visades fil-
men ”Skolan blev mitt hem”.  
Under några år har filmaren 
Jan G Andersson dokumen-
terat Allan Sahlbom som var 
lärare i Åsteboberg folkskola 

mellan 1958-1965. Elever 
från den tiden berättade min-
nen och Allan visade runt.

När skolan stängdes 1965 
blev den Allan och familjens 
hem. Sin yrkesbana fortsatte 
han sedan i Skerrud skola. 

Sju sorters kakor
Välkända Birgitta Rasmus-
son kom förra söndagen och 
berättade om kafferepets 
tillkomst, regler kring bak-
verken, minnen med mera. 
Från 1850-talet var kaffere-
pet viktigt. Vid kriget avtog 
det, men satte fart igen på 

Film, kakor och spöken

Filmaren Jan G Andersson, medverkande Allan och Bendit Sahlbom och 
sonen Daniel Sahlbom som bidrog med  teknisk stöttning under en trevlig 
filmkväll med ”Skolan blev mitt hem”.

Birgitta Rasmusson signerade böcker på temat bakverk och Elisabeth 
Johansson passade på att köpa några.

hade vi ofantliga resurser i 
det civila förvaret. Många 
var utbildade i statens rädd-
ningsskolor och det fanns 
materiallager att tillgå vid en 
kris. Allt detta är borta, civil-
förvaret är nedmonterat, 
kriget skulle aldrig mer 
komma. Men idag är vi på 
gång igen med att bygga upp 
beredskap för att kunna jobba 
även under orostider sade 
Därnemyr.

Ledningscentral
Räddningstjänstens led-
ningscentral är med och hör 
när någon ringer SOS-opera-
tören. Ledningscentralen 
besitter kunskap som inte 
operatören har och som gör 
det möjligt att veta vilken 
insats som krävs. Lednings-
centralen fungerar även i 
grannförbundet i Bohuslän 
och det finns en vision om att 
tillsammans med dem ha en 
egen ledningscentral i Fyr-
bodal. 

– Det är viktigt att små 
enheter klustrar med större 
enheter – för bättre uthållig-
het till exempel vid skogs-
brand. De små enheternas 
lokalkännedom är också 
mycket viktig, sade Hans 
Därnemyr.

Han betonade att deltids-
brandmännen är en viktig 
resurs, som det har blivit lite 
svårare att rekrytera. I april 
hölls öppet hus på stationer-
na, det genererade fem till 
sex nya deltidsbrandmän. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Trivsamt
Cafeterian, som nu drivs av 
Yolanda Vigren som jobbar 
ideellt och där intäkterna går 
till barn i Sri Lanka, är en 
träffpunkt.

– Vi går hit varje lördag 
träffar folk, samtalar och fi-
kar. Det är en fin gemenskap 
och lagom långt att gå. Vi 
tittar över secondhand buti-
kerna, fast vi inget behöver, 
säger de trogna besökarna 
Inger Petersson, Astrid 

Svensson och Gun-Britt 
Jonsson. 

Anna Eriksson har varit 
med från början och erbjuder 
smycken, prydnadssaker, 
leksaker, stickat och barnklä-
der.

– Jättekul och det känns 
inte som tio år. Mer folk hit-
tar hit. Det är så roligt att vara     
här så jag tänker nog fort-
sätta, säger Anna.

Marianne Karlsson

1950-talet, då receptboken 
Sju sorters kakor kom. 

Nu är det åter inne att an-
vända kaffekopp, mala sitt 
eget kaffe som helst ska ko-
kas samt serveras ur kaffe-
kanna och att avnjuta småka-
kor. 

– Det är alltså en lång och 
fin tradition och en del av vår 
kultur, sade Birgitta Rasmu-
son.

Bullar, tio sorters kakor, 
mjuk kaka och tårta hade 
Gestad Centerkvinnor bakat 
inför detta stora kafferep och 
alla lät sig väl smaka, ett 
härligt sorl visade att man 
trivdes i bygdegården.

Birgitta Rasmusson hade 
fullt upp med att signera tre 
av sina kakböcker. När hon 
äntligen fick tid att smaka 
läckerheterna kom gästerna 
med många frågor som hon 
gladeligen svarade på. 

– Vad fint det var med bro-
derad duk och finporslin, vi 
njöt i fulla drag, sade någon 
när de gick hem efter det 
lyckade kafferepet.

– Roligt att det kommit 
folk i många åldrar, tyckte 
initiativtagaren Elisabeth 
Johansson.

Spöken
I tisdags var det spökvand-
ring i skogsdungen vid byg-
degården. Marsaller visade 
vägen och många läskigheter 
fanns utmed stigen. Spindel-
nät, zombier, näcken, troll, 
häxa, brinnande stubbar med 
mera.

– Det var kul, men zombi-
erna var läskiga, sade sjuåri-
ga Elsa Bernhard.

Marianne Karlsson

Viltolyckor
På morgonen den 6/11, på väg 2164, kolliderade en bil med 
ett rådjur. 6/11 på kvällen kolliderade bil och rådjur på väg 
2166. 7/11 kolliderade bil och rådjur i Dals Rostock. 7/11 på 
natten kolliderade tåg och rådjur i Köpmannebro.

Misstänkt drograttfylleri
9/11 stoppades en man i Mellerud, misstänkt för drograttfyl-
leri.

Brand
12/11 brann det i en verkstad i en lada i Bolstad. Det blev 
omfattande skador men ingen misstanke om brott.

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

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation Golv

Städ

VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare
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Kul med cirkusmatte på schemat

Mattias Fredriksson gick balansgång under överinseende av Desirée Holmqvist från Cirkuspiraterna.

DALS ROSTOCK 
Två dagar förra veckan 
gästades Karolinerskolan 
i Dals Rostock av Cirkus-
piraten från Tyresö som 
bjöd på uppskattad show. 
Dessutom fick alla klasser 
en timme var med dem för 
att testa cirkusmatte.
– Vi fick 30 000 kronor från 
Kulturrådets Skapande skola 
till det här projektet. Under 
två dagar får alla elever från 
förskoleklass upp till sexan, 
cirka 160 elever, träffa Cir-
kuspiraten, berättar förskol-
läraren Maria Clarholm Er-
iksson. 

Hon ingår i kommunens 
barnkulturgrupp med peda-
goger från alla skolor. Maria 
ansvarar för att söka medel 
till Skapande skola Karoli-
nerskolan. 

Det var under ett besök på 
Öland som Maria träffade 
Desirée Holmqvist från Cir-

kuspiraten, som höll i en 
cirkusskola där.

– Jag frågade om de ville 
komma till Dalsland och det 
ville de. Personalgruppen 
ställde sig också positiv till 
förslaget. Det är roligt att det 
finns möjlighet att söka 
medel, speciellt nu när sko-
lan har sparkrav, säger Ma-
ria.

Patrik Karlsson och Desi-
rée Holmqvist, frilansande 
artister och pedagoger, visa-
de övningarna som eleverna 
skulle utföra. När tidningen 
var på plats var det årskurs 
två som samlats i gympasa-
len för en timmes cirkus-
matte. Första övningen var 
en stafett där man hämtade 
lappar med tal som sedan 
skulle läggas i nummerord-
ning. Nästa övning var en 
cirkusbana där det var viktigt 
att samarbeta. Här fick elev-
erna gå balansgång, göra 
kullerbyttor, jonglera med en 

Här har hela årskurs två byggt en pyramid med sina egna kroppar. De fick i uppgift att, efteråt i klassrummet, räkna antalet trianglar i bilden.

Trix med bollar. Från vänster: Hugo Janveden, Wille Jonsson, Emmie Bohm, Ida Thorleifsdotter och Viktor 
Andersson.

duk och hoppa hopprep. Men 
inte hur som helst, utan ett 
visst antal gånger per öv-
ning.

Nästa övning var att trixa 
med mjuka bollar på ett 
”mattejongleringsspråk”. En 

annan övning tog upp geo-
metri.

– Hinderbanan var roli-
gast, konstaterade Elina 
Norr och Ester Dahl.

 – Det var svårast att hoppa 
hopprep och roligast var 

balansgången, sade Wilhelm 
Kjellin-Olsson, som även 
kunde konstatera att han lärt 
sig en del matte under dagen.

Som avslutning fick hela 
klassen bilda en pyramid 
med sina kroppar. Lärarna 

tog bilder av formationen  
eftersom de tillsammans 
skulle leta trianglar i bilden 
efteråt i klassrummet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Barnvänligt på Barnens dag
BRÅLANDA 
Barnens dag är ett nytt 
tema i Brålanda Galleria 
för i år och att döma av 
hur många som kom var 
det uppskattat.
Ballonger som gärna ville gå 
till väders, lyssna på saga, 
fiskedamm, kasta ringklock-
or och få en reflex, göra 

vaxprydnader, armband, 
pussel och kort passade barn 
i alla åldrar denna dag. Inne 
i gallerian och i samhällets 
butiker och loppisar var det 
extrapriser på barnkläder och 
leksaker. Insamling gjordes 
till Barncancerfonden. För 
att stödja utbildning för cen-
tralafrikansk sjukvårdsper-

sonal såldes lotter där vinsten 
var barnlapptäcken tillver-
kade och skänkta av familjen 
Kjerstin Parsmo. 

– Det har blivit många 
napp och många ballonger 
har vi delat ut, säger den 
nöjde fiskedammsgeneralen 
Peter Jacobsson.

Marianne Karlsson 

Pysselhörnan var välbesökt. Hos Anna Eriksson, i bakgrunden, gjordes pärlarmband och målades pussel. Hos 
Nina Nord gjordes kort, till höger.

Uppskattad pysselkväll
GESTAD 
Ett 30-tal kom till Gestad 
församlingshem förra tis-
dagen när Brålanda pasto-
rat bjöd in till ljusstöpning, 
dörrkranstillverkning, 
fika och andakt för vuxna.
I köket pågick ljusstöpning 
under Margit Sandbergs led-
ning och det blev cirka 170 
ljus för de flinka damerna att 
dela på.

Många fina dörrkransar 
tillverkades och kommer nu 
att pryda hus runt om i byg-
den. 

Församlingsrådet i Gestad 
församling anordnade denna 
pysselkväll för vuxna. 

– Att det kom så många är 
över förväntan och jättero-
ligt, sade rådets ordförande 
Ingemar Fredriksson.

– Vad trevligt detta är, sade 
Anna Ristorp och samman-
fattade därmed vad alla 
tyckte. 

Vara vårt ljus
I andakten som avslutade 
kvällen läste Katarina H Jo-

Marianne Karlsson och Inger Falk i ljusstöpartagen. Margit Sandberg i 
bakgrunden. 

hansson ur bergspredikan i 
Bibeln och delade tankar om 
att Jesus vill vara vårt ljus 
och att vi är världens ljus 
bland annat genom att hjälpa 

den som har det svårt på 
olika vis. Sist sjöng man den 
kända kvällspsalmen ”Bred 
dina vida vingar”. 

Marianne Karlsson
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HANDBOLL 
Melleruds handbollsda-
mer var illa ute i den för-
sta halvleken i lördagens 
hemmamatch mot Kung-
älvs HK då man låg under 
med tre bollar. Men i den 
andra halvlek vände man 
matchen och vann till slut 
den tighta matchen med 
tre bollars marginal.
I Rådahallen i lördags var det 
stundtals nervös stämning i 
matchen mot Kungälvs HK. 
Efter tisdagens snöpliga för-
lust mot Partille HK, där 
MHK föll med uddamålet,  

var laget revanschsuget. 
Mellerud mötte ett starkt 
Kungälv som till stor del 
förlitade sig på sin duktiga 
niometersspelare.

– Hon sköt som en häst 
sparkar kan man säga, hon 
var helt otrolig, men vi tog en 
timeout och bestämde att vi 
skulle punktmarkera henne. 
Då fick vi fason på henne och 
där vände matchen, berättar 
MHK-tränaren Ulf Rege-
skog, vars lag låg under med 
tre bollar i paus.

I andra halvleken kunde 
Mellerud spela upp sig och 
det var framför allt de äldre 

spelarna som visade vägen, 
som sig bör.

– De rutinerade tjejerna 
klev fram i denna match och 
steppade upp och gjorde det 
otroligt bra.  De yngre match-
ade vi in så de fick också 
komma in och leverera.

Mellerud kunde till slut 
vinna med 21-18 i en match 
som enligt tränaren Rege-
skog blev lite för spännande.

– Ja det blev onödigt tight, 
men skönt, med revansch 
efter partillematchen.

MHK har för tillfället tred-
jeplatsen i tabellen med tio 
lag. Före ligger just Partille 

Stark comeback efter underläge
SLUTRESULTAT

Melleruds HK 
– Kungälvs HK

21-18
Div 4 Västsvenska V

Målskyttar:
Caroline Falk, 8
Annika Wallentin, 4
Jenny Eliasson, 3
Malin Jansson, 3
Amanda Andersson, 2
Ella Regeskog, 1

Nöjda deltagare i Kroppefjäll Trailrun
TERRÄNGLÖPNING 
För tredje året i rad ar-
rangerades i lördags 
Kroppefjäll Trailrun, 
motionsloppet som går 
mellan Granan och Dals 
Rostock. Här springer 
man i lag, i mörker över 
stock och sten, i lera och 
gegga, stundtals blött och 
halt men helt fantastiskt 
roligt, i alla fall om man 
får tro deltagarna.
Deltagarantalet har ökat sta-
digt sedan premiären 2017. 
Förra året lades maraton-
sträckan på 42 kilometer till 
och i år fanns ånyo några nya 
bansträckningar, bland annat 
den sista sträckan in mot mål 
som nu gick runt Mörttjärn. 
Det blev också en smått mäk-
tig syn i mörkret, där löpar-
nas pannlampor lyste upp likt 
ett pärlband, när de kom 
springande den sista kilome-
tern runt sjön mot mål.

Elva lag startade i maran, 
54 lag sprang 21 kilometer 
och hela 82 lag tog sin an 
10,5 kilometern. I år hade 
löparna, utöver det annars så 
varierande underlaget, även 
snön att bita i. Då Kroppefjäll 
Trailrun är ett motionslopp, 
tas officiellt inga tider och 
löparna rangordnas inte. 
Men först över målsnöret 
efter att ha fullgjort maran 
var Hampus Bring och Erik 
Persson från Uddevalla. Se-
dan duggade maralöparna 
tätt.

Maralöparna  
mycket nöjda
– Vi är nog lite dåligt tränade 
för det här, men vi har över-
levt och är helt klart nöjda. 
Detta var första gången, men 
absolut inte sista, säger 

Tioårige Emil Gamberg från 
Kungälv passade på att få med 

sig moster Lena Stang som bor 
i Ör för att genomföra de drygt 

tiokilometrarna.

SK Granans Lars Karlsson försökte få en pratstund med så många som möjligt som kom i mål, här är det 
poliskollegorna Magnus Svensson och Annsi Wressel som intervjuas.

Anders Thorn sprang maran tillsammans med Helle Manvik som var 
fantastisk glad över att kunna få chansen att springa på ett hemmaar-
rangemang.

Fem löpare som hade sällskap sista biten in i mål trots olika banlängder. Lag 406 Peter Mattson och Edvin 
Norling, lag 254 Sofia Jakobsson, Mikael Johansson och Fredrik Janveden. 

Cecilia Landberg och Jesper Andersson, Mellerud, pustar ut i ”fotosof-
fan” efter genomfört lopp. Jesper sprang 2017 och för Cecilia var det 
första gången, men helt klart, de kommer igen!  

SPORT

Bobby Hermansson och Jes-
per Fägersten från Uddeval-
la, när de pustar ut i målfål-
lan.

 – Det var lite halkigt och 
besvärligt i området närmast 
Granan, vid naturreservatet, 
men det är ju så magiskt fint 
där, menade Helle Manvik 
och Anders Thorn. För Helle 

var det dessutom första 
gången på hemmaplan, hon 
har annars alltid varit med 
och arrangerat och tyckte det 
var fantastiskt roligt att det 
gick att få till så hon kunde 
delta. 

Peter Mattsson från Troll-
hättan har varit med från 
första året. Denna gång 
sprang han maran tillsam-
mans med Edvin Norling

 – Det här var den jobbi-
gaste men ändå roligaste 
gången av de tre jag sprung-
it. Ett jättebra arrangemang 
och det är mycket folk ute i 
skogarna, det är jättekul.

Löparna vill  
komma tillbaka 
Annsi Wressel hoppade in 
som ersättare i sista stund 
och sprang tillsammans med 
kollegan Magnus Svensson 
de 21 kilometrarna. Annsi är 
en mycket van idrottare och 
har gjort flera klassiker;

 – Det har gått bra, men jag 
har nog sprungit dubbelt så 
långt som Magnus, som jag 
halkat runt. Nästa gång får 
det bli med bättre skor, skrat-
tar Annsi och visar vad hon 
har på fötterna, helt vanliga 
löparskor.  

Även om det är en del att 

bita i under löparsträckorna, 
så är löparna nöjda när de 
kommer i mål. Och efter 
dusch och bastubad (och 
kanske ett dopp i Mörttjärn) 
verkar siktet helt klart inställt 
på att komma igen. 

Ing-Marie Norrman

IF på en andraplats, leder gör 
Backa HK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

ÄLDRE MOPED eller motor-
cykel köpes, även delar, oav-
sett skick. Kontant betalning. 
Ring Thomas 0705-41 18 66.

Köpes

 UTHYRES
2-rumslägenhet 
ledig fr.o.m. 9 dec-maj i 
Åsensbruk, 64 m2. Möblerad. 
Pris: 5.000:-/mån inkl. värme 
o. TV ingår. El och bredband 
tillkommer.  Ej djur eller rök-
ning. Tel. 076-157 17 16.

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

olesensbygg@gmail.com

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Tar just nu 
emot ett 
antal nya 
kunder

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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 

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

Vintercyklist javisst!

Årets vintercyklister, från vänster: Thomas Gullborn, Patrik Tellander, förråd- och renhållningschef, Sebastian 
Schneider (följeslagare), Valentijn Schneider, Linda Eriksson, Mina Lystad, Jhonny Lystad, Ulrika Söderlund, 
Lotta Olsson, Göran Larsson, Lena Aronsson samt montörerna Simon Hammarström och Jonathan Danell.

MELLERUD 
Intresset var rekordstort 
när kommunen bjöd in till 
projektet Vintercyklist. I 
torsdags samlades 15 per-
soner för att få dubbade 
vinterdäck monterade på 
sina cyklar.
– Vi har rekordmånga vinter-
cyklister i år, det är väldigt 
roligt. Drygt 500 vintercyk-
lister är med i projektet i 
Västra Götalandsregionen, 
konstaterar Patrik Tellander, 
förråd- och renhållnings-
chef.

Det cykelföretag som vun-
nit upphandlingen hade två 
representanter på plats som 
bytte ut däcken på deltagar-
nas cyklar.

Förutom dubbdäck får 
deltagarna en reflexväst, 
dessutom ålägger man sig att 
rapportera in till kommunen 
var 14:e dag hur man tycker 
cykelvägarna sköts vintertid.

– Regionen och kommu-
nen jobbar också för att ge 
cyklister möjlighet att ta med 
sig sin cykel på bussar och 
tåg, tillägger Tellander.

– Detta är bra, jag cyklar 
knappt två mil enkel väg till 
jobbet varje dag, säger Va-
lentijn Schneider.

– Det är bättre att cykla än 
att gå på vintern. Det är jät-
tebra att få testa dubbdäck, 

jag har fått punktering tidi-
gare med mina sommardäck, 
konstaterar Lena Aronsson.

Göran Larsson har kört 
fem säsonger med dubbdäck 
och nu var de utslitna.

– Vilken tur att man kom 
med! Jag cyklar till jobbet 
året runt och det är väldigt 
bra bett med vinterdäck, me-
nar han.

Ulrika Söderlund bor i 
Eriksbyn och testar nu dubb-
däck för första gången till sin 
elcykel.

– Valet stod mellan att köpa 
en bil till eller en elcykel. Jag 
valde en elcykel som jag 
cyklar till jobbet i Mellerud 
med fyra gånger i veckan. 
Det är dessutom betydligt 
mer miljövänligt, säger Ul-
rika nöjt.

Thomas Gullborn cyklar 
varje vinter.

– Ju sämre väder desto 
roligare är det. Det gör stor 
skillnad att använda dubb-
däck, det kom jag fram till 
efter en rejäl vurpa med som-
mardäck, förklarar han.

Miljö- och hälsorådet har 
gått in och stöttat projektet.

– Det gör vi för att få fler 
människor att använda cy-
keln året runt, förklarar 
Glenn Nordling, kommu-
nens folkhälsostrateg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Förbereder inför
vinter och snö

Hur jobbar ni för att vara 
förberedda inför snön?

– Vi ligger bra med och 
sitter nu med prioriteringslis-
tor så att vi har ”rätt tänk” 
inför vinterns snöröjning. Vi 
gör vad som krävs, men det 
är svårt att sätta en budget 
eftersom man inte vet hur 
vintern kommer att bli,  säger 
Patrik Storm, gata- och park-
chef.

Kommunen har åtta-tio 
egna fordon samt två hand-
skottningsgäng. Sedan till-
kommer ett antal externa 
entreprenörer som sköter 
snöröjningen i ytterområde-
na.

På kommunens hemsida 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

står följande: Först plogas 
vägar med busstrafik och 
pendelparkeringar, sedan 
parkeringen på torgen och 
gång- och cykelvägar. Sedan 
gator med mycket trafik och 
parkeringsplatser. Bostads-
gator får vänta till sist. Målet 
är att större gator, parke-
ringar och gång- och cykel-
vägar ska vara klara under 
förmiddagen.

Susanne Emanuelsson
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Vassvikens Loppis

JULLOPPIS
lörd 16/11 & sönd. 17/11

11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog

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

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

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

Inramning
Konstnärsmateriallymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Allt inom golv 

och mattor

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

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

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 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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
076-571 79 08

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
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Melodikrysset v.46 - 16 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. 46 – 16 november

05.15 Go‘kväll
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Första kärleken
10.50 Plus, 11.20 Rätta virket
11.50 Dokument inifrån: Älskade 
 smuggelhund
12.50 Lyckomaten
13.50 Mästerskaparna
14.50 Matiné: Cyrano de 
 Bergerac - värjans mästare
16.45 Hjärtats vägar
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 Uppdrag granskning
21.00 Det svenska popundret
22.00 Rättighetsbärarna
22.30 Lärlabbet
22.45 Min demokrati
23.15 Rapport, Hjärtats vägar
00.05 Vänligen Lars Lerin
00.35 Rätta virket
01.05 Första kärleken
01.35 Första dejten
02.05 Kurs i självutplåning
04.45 Sverige idag

08.30 Från Sápmi till Alaska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Gud så gott
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hjärta för djur
18.30 Seriestart: Dold kamera 
 bland djuren
19.25 Huset fullt av katter
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Mu squad
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Dold kamera bland djuren
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikduellen
17.30 Envis som en åsna
18.20 Våra heliga byggnader
19.15 Murar, gränser och 
 taggtråd
20.05 Mäktiga sjöar
21.00 10 saker du borde veta om 
 framtiden
21.55 Tillbaka till byn i Himalaya
22.45 Equus - världens hästar

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Strömsö
21.00 Twin
21.45 Kevlar
22.00 Rättighetsbärarna - tecken-
 språkstolkat
22.30 Såsom i en spegel
00.00 Andra åket - tecken-
 språkstolkat
00.30 Plus
01.00 Skattjägarna
01.30 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?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 CSI
23.55 Law & order
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen
04.50 Husakuten

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 Allt för Sverige
15.00 Uppdrag granskning
16.00 Vår tid är nu
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Arvinge okänd
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
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 Dold kamera bland djuren
19.25	 Renflock	till	sommarbete
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Bland män och får
23.45 Babel
00.45 Dold kamera bland djuren
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Hundraårig järn-
 vägsbro
17.10 Våra heliga byggnader
18.05 Till fots genom Arabien
19.05 Världens natur: Irland
20.05 Stasi-spionen från Ohio
21.00 Studio natur
21.30 Equus - världens hästar
22.25 Läraren som utmanade 
 Hitler
23.10 Tillbaka till byn i Himalaya

20.00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Sverige!
22.15 Första kärleken
22.45 Doobidoo
23.45 Hjärta för djur
00.15 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
01.15 Sexans växel
02.05 Vloggarna
02.35 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?
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
22.55 TV4Vädret
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 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
08.30 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 Inferno
23.30 How I met your mother
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
03.20 Brit cops
04.05 American dad
04.50 Last man on earth

05.15 Pawn stars
05.35 Seinfeld
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 Fast & furious 7
23.40 How I met your mother
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Cops
03.15 Brit cops
04.00 American dad
04.50 Last man on earth

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Andra åket
10.55 Sexans växel
11.45 Arvinge okänd
12.45 Offerrollsretorik
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, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo, 21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Twin
23.15 Kurs i självutplåning
23.30 Rapport
23.35 Vänligen Lars Lerin
00.05 Innan vi dör
01.05 Veckans brott
04.45 Sverige idag

08.30 Jakttid
09.00 Forum
10.45-14.30 Forum: 
 Liberalernas landsmöte
12.00 Rapport
14.30 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum: Liberalernas 
 landsmöte
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Gääbi & Katja
18.30 Dold kamera bland djuren
19.25 Lydiga hundar
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 I huvet på Per Åhlin
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Night Moves
23.35 Väster om friheten
00.20 Dold kamera bland djuren
01.15 Hjärta för djur
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Det söta livet - jul
17.10 10 saker du borde 
 veta om framtiden
18.05 Antikduellen
18.35 Lagens längsta arm
19.15 Ryssland och hästarna
20.05 Forskarfamilj på 
 dykäventyr
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Utmanande bergstoppar
22.30 Envis som en åsna
23.25 Dokument utifrån
00.20	 Spaniens	vilda	flod

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
01.45 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?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Idol
20.30 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Rumänien–Sverige
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Rumänien–Sverige
22.45 EM-kval studio
23.00 Idol 2019 – resultatshow
23.20 Idol extra
23.50 Atomic blonde
02.05 Time out of mind
04.30 Världens häftigaste tårtor

05.15 Pawn stars
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Amazing race
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 Mumien – återkomsten
23.35 Bilprovningen
00.25 American dad
01.25 Damien
02.15 Brit cops
03.00 Cops
03.25 Minnet av ett brott
04.10 Scream queens

05.15 Go‘kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Plus
09.00 Dokument inifrån: Älskade 
 smuggelhund
10.00 Doobidoo
11.00 Det svenska popundret
12.00 Vänligen Lars Lerin
13.30 Svenska nyheter
14.00 Vår tid är nu
15.00 Curling: EM
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: October Sky
23.55	 Nattfilm:	The	Disappearan-
 ce of Eleanor Rigby: Them
01.55 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige!

07.55 Forum: Liberalernas lands-
 möte
12.00 Gud så gott
12.30 Korrespondenterna
13.00 Forum: Liberalernas lands-
 möte
16.00 Rapport
16.05 Forum: Liberalernas lands-
 möte
17.15 Sverige idag på romani
17.35 Studio Sápmi
18.05 Från Jesus till Picasso 
 - barnet i konsten
19.00 Kulturstudion
19.05	 Fem	myror	är	fler	än	fyra	
 elefanter
20.10 Kulturstudion
20.15 När då då
21.05 Kulturstudion
21.10 Nordiska rådets prisgala
22.40 Kulturstudion
22.45 Seriestart: Flatömysteriet
23.40 Kulturveckan
00.40 Skattjägarna
01.10 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Gääbi & Katja

09.00 UR Samtiden
15.00 Hundraårig järnvägs-
 bro
15.10 Envis som en åsna
16.05 Lagens längsta arm
16.45 Utmanande bergstoppar
17.30 Historiska hemligheter
18.15 Mäktiga sjöar
19.05 10 saker du borde veta om 
 framtiden
20.00 Klättring på Eigers nord-
 vägg
21.00 Seriestart: Det vilda 
 Colombia
21.50 Seriestart: Nazismens 
 födelse
22.40 Forskarfamilj på dyk-
 äventyr
23.35 Stasi-spionen från Ohio

20.00 Curling: EM
23.00 Hjärtats vägar
23.45 Veckans brott
00.45 Världens bästa veterinär
01.35 Snacka om sex - syntolkat

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 Bagges hemlösa hundar
14.30 Ishockey: Linköping
 –Djurgården
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 Kvinnan i guld
01.30 The golden child
03.20 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa

05.35 Last man on earth
06.00 Simpsons
07.15 Kevin can wait
08.00 My name is Earl
09.00 Pawn stars
10.00 Impractical jokers
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00 Ink master
15.00 Man with a plan
16.00 Great news
17.00 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 The equalizer
23.40 Blair witch
01.25 Arkiv X: I want to believe
03.20 13
04.45 Cops

Med en annons i  
Melleruds Nyheter
når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina

Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Sverige!
06.30 Mästerskaparna
07.30 Arvinge okänd
08.30 Andra åket
09.00 Curling: EM
12.00 Motor: Rally-VM
13.30 Sexans växel
14.20 Rätta virket
14.50 Dom kallar mig Fangirl
14.55 Ridsport: Världscupen hoppning
17.15 Motor: Rally-VM
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 Seriestart: Militärligan
22.30 Sexans växel
23.20 Rapport
23.25 Killing Eve
00.10 Det svenska popundret
01.10 Twin
01.55 Sändningsuppehåll
04.45 Militärligan

07.30 Sverige idag på romani chib
07.50 Poddilainen
08.20 Forum: Liberalernas landsmöte
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Liberalernas landsmöte
12.00 Från Jesus till Picasso
12.55 Forum: Liberalernas landsmöte
16.10 Rapport
16.15 Designreportage
16.25 Mitt ögonblick
16.35 Örtskolan
16.40 Sverige idag
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.10 The silent child - teckenspråkstolkat
17.31	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.45 Barnen som överlevde förintelsen
18.00	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
18.30 Poddilainen
19.00 Världens natur
19.55 Multisamlare, 20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40	 Studio	Sápmi
00.10 Fråga veterinären
00.40 The great debate
01.05 Komma ut

14.00 UR Samtiden
10.00 Forum: Liberalernas
 landsmöte
10.45 UR Samtiden
15.00 Ryssland och hästarna
15.55 Forskarfamilj på dykäventyr
16.45 Klättring på Eigers nordvägg
17.45 Dox: Gaza - vi vill bara leva!
19.15 Våra heliga byggnader
20.10 Seriestart: Galapagos orädda djur
21.00 Mäktiga sjöar
21.55 Serietstart: Städernas hemligheter
22.45 Tillbaka till byn i Himalaya
23.40	 Spaniens	vilda	flod

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Andra åket - syntolkat
21.00 Innan vi dör - syntolkat
22.00 Militärligan - syntolkat
22.30 Farliga beroenden
23.20 Filip och Mona
23.40 Vår tid är nu - syntolkat
00.40 Världens bästa veterinär

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Solsidan
13.55 Bonde söker fru
14.55 Bytt är bytt
15.55 Kockarnas kamp
16.55 Expeditionen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
18.55 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.25 Bingolotto
20.00 Solsidan
20.30 Hellenius hörna
21.30 Prästen i paradiset
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Prästen i paradiset
23.35 Brottsjournalen
00.35 Stockholmspolisen
01.35 The night manager
02.35 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.30 Tareq Taylors nordiska matresa

05.10 Fresh off the boat
06.00 Simpsons
06.50 Kevin can wait
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
09.00 Making history
09.30 Marlon
10.00 Buffy the vampire slayer
13.00 Simpsons
14.00 Ink master
15.00 Brooklyn nine nine
16.00 Bilprovningen
17.00 After earth
19.00 Ink master
20.00 Amazing race
21.00 Minnet av ett brott
22.00 Den som dräper: Mörkret
23.00 NCIS: Los Angeles
23.55 American dad
00.50 Family guy
01.20 Simpsons
01.50 Family guy
02.40 American dad
03.05 Bordertown
03.30 Sex & drugs & rock & roll
03.55 Chevaleresk
04.20 Making history
04.40 NCIS: Los Angeles

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Mästerskaparna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Anslagstavlan
11.30 Sverige!
12.00 Curling: EM
15.00 Matiné: När mörkret faller
16.50 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:	Syskonbädd	1782
00.30 Hjärtats vägar
01.15 Svenska nyheter
01.45 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.10 The silent child - teckenspråkstolkat
08.31	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.45 Barnen som överlevde förintelsen
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 I huvet på Per Åhlin
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
22.45 Fittan brinner - livet med vestibulit
23.15 Agenda
00.00	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
00.30 Poddilainen
01.00	 Från	Sápmi	till	Alaska
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Aurlandsdalen, vild och 
 vacker
17.10 Antikduellen
17.40 Forskarfamilj på dykäventyr
18.35	 10	saker	du	borde	veta	om	
 framtiden
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Seriestart: Nationalskattens 
 hemligheter
21.00 Världens natur: Djurens liv från 
 ovan
21.55 Klättring på Eigers nordvägg
22.55 Nazismens födelse
23.45 Städernas hemligheter

20.00 Curling: EM
23.00 Vår tid är nu - syntolkat
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.15 Militärligan - syntolkat
01.45 Innan vi dör - syntolkat
02.45 Jakten på dyslexin - syntolkat

05.10 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Sverige–Färöarna
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Sverige–Färöarna
22.45 EM-kval studio
23.15 Press
00.15 Law & order: Special victims unit
02.05 MacGyver
03.00 Badhotellet
04.05 Husakuten

05.25 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 Min klassiker
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 En stad - en historia
10.50 Min demokrati
11.00 Lärlabbet
11.15 Rättighetsbärarna
11.45 Robins
12.15 Matiné: Damen i svart
14.00 Curling: EM
17.00 Svenska nyheter
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 Dox: Rovdjuret
22.35 Plus
23.05 Rapport
23.10 Allt för Sverige
00.10 Skam Deutschland
00.35 Filip och Mona
00.55 Kurs i självutplåning
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 Seriestart: Min egen väg
22.45 The great debate
23.10 Komma ut
23.50 I huvet på Per Åhlin
00.50 Kulturveckan
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Ryssland och hästarna
18.25 Städernas hemligheter
19.15 Nazismens födelse
20.10 Det vilda Colombia
21.00 Dokument utifrån: Venezuela 
 - oljans förbannelse
21.55 Mäktiga sjöar
22.45 Utmanande bergstoppar
23.30 Stasi-spionen från Ohio

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
21.30 Andra åket - teckenspråkstolkat
22.00 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Sexans växel
00.35 Jakttid
01.05 Mu squad
01.35 Gääbi & Katja

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

05.30 Last man on earth
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30	 2	1/2	män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30	 2	1/2	män
15.00 The vampire diaries
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld, 21.00 Den där Mary
23.25 How I met your mother
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Cops
03.10 The vampire diaries
03.50 American dad
04.40 Last man on earth

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 900.000:-

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

Pris 550.000:-

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

Pris 700.000:-

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

Pris 575.000:-

Visning: Lörd. 16/11 kl. 11-12

Visning: Lörd. 16/11 kl. 14-15

NYTT!
NYTT!

Visning: Torsd 14/11 kl. 16-17

Boka visning!

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

Pris 1.990.000:-

Boka visning!

NYTT PRIS!

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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After Eight
200 gram

AdventsstakarMjukistomtar
Stora 49.90/par
Små 29.90/par

Fodrad 
flanellskjorta

1990
/st

199:-
/st

Lösgodis

590
/hg

99:-
/st

Från

Alltid

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

SNICKERS 
VINTERJACKA 1148

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

 Mellerud • Tel. 0530-133 01

Proffsröjsåg 
FS 460 C-EM K

KAMPANJ

NU 

8.990:-  

Västra Götalandsregionens 
tjänstemän gör utredningar 
och tänker utanför boxen när 
de lämnar besparingsförslag. 
Som vanligt drabbar det ut-
kanterna och speciellt Dals-
land medan miljardbyggena 
fortsätter i Göteborg, till ex-
empel Regionens Hus.

När regionen bildades blev 
Vänersborg regionhuvud-
stad med landshövdingen 
boende där. Numera finns 
han i Göteborg. Efter valet 
2018 har flera besparingsför-
slag presenterats av tjänste-
männen: 1. Indragning av 
Ronden och transport av 

sjuka med sop-, glass- eller 
postbilar istället. 2. Nedlägg-
ning av folkhögskolan i 
Färgelanda. 3. Nedläggning 
av nattjouren på Dalslands 
Sjukhus. Vilka förslag går 
politikerna på?

Med statistik kan man be-
visa det mesta om man vill. 
Varför redovisas inte alla te-
lefonsamtal på natten? Var-
för svarar 1177 och 112 att 
det inte finns någon nattjour 
i Bäckefors?

Dalsland ett Sverige i mi-
niatyr förtjänar bättre!

Vi satsar på turismen och 
stadsborna som kommer 

hem ibland, men betalar skatt 
någon annanstans.

De kostnader som redovi-
sas är ett spel som görs mel-
lan olika styrelser och nämn-
der inom regionen utan 
offentlig upphandling. Natt-
jouren på Dalslands Sjukhus 
må vara unik. Låt den vara 
det. Uppfyll vallöftet. Gör 
den till ett projekt. Sök EU-, 
statliga, regionala och Lead-
erpengar. Var kreativa för att 
bevara tryggheten i Dalsland 
och avlasta Nälakuten.

Sjukhuskommitténgenom 
Jerker Johansson

Vart är vi egentligen på väg? 

Många mindre landsbygds-
kommuner runt om i Sverige 
har just nu stora ekonomiska 
utmaningar och Melleruds 
kommun är tyvärr inte sko-
nad från detta. I och med de 
senare årens omfattande 
flyktingmottagande har re-
geringen stöttat kommuner-
na med statsbidrag, men nu 
tyvärr dragit sig tillbaka. 
Kvar står vi med kostnaderna 
och stora utmaningar. 

För att klara budgeten un-
der nuvarande och kom-
mande år och för att kunna 
investera i våra verksamheter 
i framtiden behöver vi ha en 
god ekonomisk hushållning. 

Vi i Nya Majoriteten tar an-
svar för kommunens ekono-
mi som helhet. 

Funktionshinderrörelsen 
kom förra veckan med vad 
som verkade vara kritik mot 
oss politiker beträffande re-
surser till elever med funk-
tionsnedsättningar. Vi vill då 
poängtera att det inte är vi 
politiker som bestämmer 
exakt vad i verksamheterna 
som går att spara in pengar 
på.

Det är de sakkunniga tjäns-
temännen som känner sina 
verksamheter absolut bäst 
som fattar beslut likt detta, 
precis som sig bör. Vi i Nya 

Majoriteten har fullt förtro-
ende för att de, trots de eko-
nomiska utmaningarna vi för 
tillfället har, gör allt de kan 
för att bedriva en utifrån rå-
dande förutsättningar god 
verksamhet så att inga barn 
eller elever behöver gå till 
skolan med en klump i ma-
gen. Och så att alla elever får 
det stöd som krävs.

Tomas Nilsson C, ordförande 
Kultur- och utbildningsnämnden

Ludwig Mossberg M, 1:e vice 
ordförande kultur- och  

utbildningsnämnden

Svar till funktionshinderrörelsen 

Inom Socialdemokraterna i 
Mellerud delar vi er grund-
syn att alla elever har rätt till 
en meningsfull skolgång och 
att alla ska ges förutsätt-
ningar att gå ut med god-
kända betyg. Det var därför 
vi i juni reserverade oss mot 
majoritetens nedskärning 
med fem miljoner på kultur- 
och utbildningsnämnden. 

Vi ansåg då som nu att en 
sådan nedskärning kommer 
att ge långtgående konse-

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

DEBATT

Ornitologerna 
firade 50 år

MELLERUD 
Den 30 oktober firade 
Dalslands Ornitologiska 
Förenining 50 år.
Festligheterna hölls i Stallet 
bakom Tingshuset där ett 
stort antal fågelentusiaster 
hade samlats under trivsam-
ma former. Det hölls också 

ett föredrag, av Ola Jenner-
sten från Världsnaturfonden 
(WWF) om betesdjurs bety-
delse för naturen.

Sten Torstensson och 
Kent-Åke Gustavsson berät-
tade om hur föreningen bil-
dades för 50 år sedan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Sten Torstensson, Kent-Åke Gustavsson och ordföranden Per Undeland 
visar upp föreningens almanacka, fylld med enastående fågelbilder.

kvenser. Med facit i hand 
konstaterar vi att vi hade rätt 
i vår slutsats att ytterligare 
besparingar är fel väg att gå 
genom att lägga sten på 
börda i skolans verksamhet, 
denna planerade besparing 
för 2020 har redan gett ef-
fekter på personal och elever.

Men förutsättningarna har 
förändrats sedan beslutet 
togs. I regeringens budget 
för 2020 får Melleruds kom-
mun 1,8 miljoner extra. 
Dessutom tar riksdagen 21 
november beslut om ett nytt 
utjämningssystem för Sveri-

ges kommuner. Om alla 
partier röstar som de föran-
nonserat kommer det att gå 
igenom och för 2020 ge Mel-
leruds kommun preliminärt 
ytterligare 14,3 miljoner. 
Totalt får vi en förstärkning 
av budgeten med 16,1 miljo-
ner.

Vi socialdemokrater lade 
för en månad sedan ett för-
slag om att dessa pengar ska 
användas för att förstärka 
kommunens verksamheter. 
För KUN:s del yrkar vi på att 
sparkravet på fem miljoner 
kronor stryks, att nämnden 

får en uppräkning av sin 
budget med cirka två miljo-
ner kronor, samt ytterligare 
två miljoner för att öka ande-
len behöriga lärare och göra 
satsningar för ökad studiero.

Om dessa förslag blir verk-
lighet kan stödet till barn 
med funktionshinder finnas 
kvar på nuvarande nivå, samt 
att det kan göras insatser som 
kommer att gynna alla elever 
i våra skolor.

För Socialdemokraterna  
i Mellerud,  

Michael Melby

Svar till funktionshinderrörelsen

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
klipp!

Sia glass 1/2 liter Gäller polka och kakdeg

Albin presenterar

10:-
/st


