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Priserna gäller måndag 18/11 – söndag 24/11 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Grillad kyckling
Lagerbergs Sverige, hel, råvikt ca 1,05-1,45 kg, 
jfr-pris ca 34,44-47,56/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 46

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Ägg 10-pack
Garant, frigående inomhus, stl. L, 
jfr-pris 1,50/st

15:-
/st

5:-
/st

Handla andra 
varor för minst 200 kr, 

köp 1 förp för 

25:-/st

Färsk sillfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Öster-
sjön, i tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Smör
Valio, flera sorter, 500 g,  
jfr-pris 50,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 47

Bacon
Garant, svenskt, skivat, 140 g, jfr-pris 35,71/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 47

2995
/st

3995
/st

BONUSKUND

k-bygg.se

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

Tösalt, 10 kg.

49:-

TÖSALT

Biljetter finns att köpa på restaurangen och för 
195 kr ingår buffe, ett glas vin, öl eller bubbel

Köpcentrat, Mellerud • 0530-124 00

Boka onsdag 27 nov. kl. 19.00
Mode, musik o mysig kväll hos

MODEVISNING

Tjejkväll Hos oss hittar du all 
belysning för julen! 

Stort utbud av ljusslingor, 
stjärnor, ljusstakar mm.

  Varmt välkomna in i butiken! 

Julbelysning 

28e november kl 19-21Skriv in i
kalendern!

Välj bland 
över 150

olika sorter! 

Prisades på gala Med fokus på 
näringslivet  

– Sidan 8 –

Kommunala
satsningar

– 12-sidig tidning –

Projektet Steget före, där cirka 200 nyanlända matchats mot arbetsmarknadens behov, vann en Ullbagge under Ullbaggegalan som hölls i Åre i 
helgen. I mitten projektledaren Kerstin Carlsson flankerad av Kerstin Söderlund, verksamhetsledare för Framtidsbygder Dalsland-Årjäng-Munkedal 
och prisutdelaren Lars Wikström, Tillväxtverket. Foto: Niclas Vestefjell.

– Sidan 9 –
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Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Eld- & ljusfest på Dalslands konstmuseum
 LÖRDAG 23 NOVEMBER KL 14–20

Fri
entré

14.00  Café Bonaparte öppnar
15.30  Hej Flundra – ett sagospel för barn och 

vuxna med Kulturföreningen Strömmar i 
Dalsland och Billingsfors teatersällskap. 
Carro Anderberg avslutar med sång

17.00  Auktion av Herman Ahlins foto
18.00  Musik med Bluegrassbandet Dunderhead
20.00  Café Bonaparte stänger

Bolstad
Prästgård

Onsdag 27 nov. kl 19
Sten Torstensson, 

Nordiska Tomtemuseet:
Tomtens historia 

Ta gärna med tomtar  
för värdering.

Entré med adventskaffe: 80 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  

i samarbete med SV Väst

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 22/11 kl. 15.00
Gemenskapsträff  
på Tallen. 
Tema: ”Vård & Omsorg” 
Föreläsare: Biståndshand- 
läggare Laila Bohlin

Varmt välkomna!

Last Christmas

Söndag 24/11 kl. 19.00

Onsdag 27/11 kl. 19.00

Från 7 år  Pris 100 kr

1 tim 43 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Förfärliga Snömannen

Söndag 24/11 kl. 16.00

Från 7 år  Pris 80 kr

1 tim 38 min

Le Mans `66

Onsdag 20/11 kl. 19.00

Från 11 år  Pris 100 kr

2 tim 32 min

Tito och fåglarna

Söndag 1/12 kl. 16.00

Knives Out

Söndag 1/12 kl. 19.00

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 22/11 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes bättre hem från trestadsområdet (ändrat boende). Antika möbler o bra konst. Möbler 
ss skrivbord Barock 1700-tal, matsalsmöbel: bord m 6 stolar, buffe, linneskåp, Senjugend, 
chiffonje, 4 kl.stolar 1890, allmogestol, 2 speglar KJ. bl. a Vänersborg, karmstol rokokostil, 
mod.möb. hörnsoffa (Mio), glasbord, 2 golvlampor, barskåp/hörn, drinkvagn, 2 barstolar, 
vinskåp smide 108 fl, TV 40 o 19 tum, matta handknuten, 2 kristallkronor, pendellampa 
trol. Orrefors, fiol i trälåda, isbehållare antik, stor kopparfl, mkt. skivor 33-45 v, CD-skivor, 
rullbandspelare, klassiska böcker, bättre konst t.ex. Olof Hermelin, Axel Fahlcrantz, Pelle 
Swedlund, Erik Jerken, Axel Hjalmar Lindqvist, B. Berndtsson, Yo Johansson, Lars-Olov 
Laraeus, stor skeppsmålning, m. fl, silver ss skål jugend, luktdosor, Argentaurna 1931, an-
siktsvas U. Hydman Vallien, tallrikar Flora danica, Meissenvas, katter o tomte Lisa L, m.m. 

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

 

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

JULBORD

Gestad bygdegård  

Fredag 29 nov. kl 18.30

Underhållning: Gunnar 
och Bertil (Gubes)

Anmälan:  
Sonja och Tore Berg 

0521-32067

ALLA VÄLKOMNA!
Logen 2716 Kamrat- 

ringen av IOGT-NTO

Melleruds Demensförening 
Måndag 25 november kl. 18.00 på Café Älvan

Välkomna till fina samtal  
över en tallrik soppa med gott bröd som tilltugg

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 november-27 november 2019
Domsöndagen
”Kristi återkomst”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 24/11 9.30 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Lars-Åke 
  Petersson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 20/11 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus, Ewa 
  Widell visar Bibeläventyr från Nya 
  Testamentet.
Tors 21/11 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Martin Edström.
Tors 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. 
Sön 24/11 14.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Mia Palm. 
  Eufonium: Benny Augustsson. 
Ons 27/11 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist. Anmälan till lunchen senast 
  tisdag kl. 11.00 till Exp. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 24/11 17.00 Meditationsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
  Mia Palm.
Ons 27/11 14-16 Öppet Café i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 21/11 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen
Sön 24/11 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Lars-Åke 
  Petersson.
Ons 27/11 12.15 Andakt på Karolinen, Emma Gustavsson.

Pastorsexpeditionen stängd fredag 22 nov

Extra årsstämma
onsdag 4 december kl. 19.00  
i Erikstadsrummet
Avveckling av navet, samt ändra stadgarna §15
Anmälan till Mona  070-651 01 92 eller 
mona.christiansson@telia.com

Extra årsstämma
onsdag 4 december kl. 19.30  
i Erikstadsrummet
Avveckling av navet

Besök på  

Tomtemuseet

i Håverud 

 

 
Rotary
Mellerud

Måndag 25/11

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 189:-
Hälleflundrafilé super 298:-

Färska räkor lägsta dagspris

Chr i s tmas

Högsäters Kyrka -  Högsäter 
Lördag 7 dec. kl.19.30

Pris: 425:- inkl. serviceavg. 
Biljetter: Coop Högsäter samt www.ticketmaster.se

HENRIK 
ÅBERG

med musiker
Feat. 

Kyrkans Gospelkör

Publiksuccén 

tillbaka för 8:e 

året i rad!

Info: www.elvischristmas.se

2019



MELLERUDS NYHETER 3ONSDAG 20 NOVEMBER 2019

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

23-24 november 
Kl. 11-17

40-årsjubileum

 
Snow�ake

BACKGROUND

22-24 november kl. 11-18 

• Träffa tomten i ladugården 
• Ponnyridning under helgen 
• Tipspromenad för de minsta 

JUL PÅ EVENSTORPS GÅRD

Kontakt 0730-267995 
www.evenstorpsgard.se

Vi bjuder på glögg med tilltugg
Säljer färskt kött och chark

På menyn
Evensburgare 

& 
gulaschsoppa på gårdens 

nötkött

Fina öppningserbjudanden 
fredag 22/11 och lördag 23/11

Handla för 400 kr och få en gåva samt 
var med i utlottning av 3 st 
presentkort á 500 kr

NYÖPPNING  

MODE

FOR YOU

Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

Fredag 22 november öppnar 
vi i ny fräsch lokal på Storgatan 17

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18   Lördag 9-15   Söndag 10-15

Julgranar • Ris
Kransar • Amaryllis mm 

Vår julstuga är öppen!

Välkommen!

Toscansk
lasagne

Receptet finns på
coop.se  

NÖTFÄRS

59)=�  

EKO BANANER

15k�  

EKO

20k�  

49)=�  

MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
21/11–24/11

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS
Sverige. Fetthalt 10-12%. Ca 800-1000 g.

MAX 3 ST/HUSHÅLL. 

KAFFE
Coop. Välj mellan olika sorter. 450-500 g. Jfr-pris 40-44:44/kg.

MAX 3 KG/MEDLEM.

EKOLOGISKA BANANER
Ecuador/Dominikanska Republiken. Klass 1.

OST
Arla. Familjefavoriter. Välj mellan olika sorter. 
23-33%. Ca 375-2500 g.

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:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 48 Skolan
Måndag 25/11: Korv Stroganoff med 
kokt potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Hallonsoppa. 
Tisdag 26/11: Biff Lindström med brun-
sås, kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 27/11: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 28/11: Sprödbakad sejfilé med 
kall dillsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 29/11: Skivad kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, broccoli och äppelmos.
Dessert: Päronkräm.
Lördag 30/11: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.
Söndag 1/12: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 48
Mån, ons-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker.

Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och ärtor/majs/paprika.
Alt: Vegetarisk stroganoff med pasta 
och ärtor/majs/paprika.
Tisdag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Greenburger med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.
Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Italiensk linssoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Torsdag Sprödbakad sej** med 
kall dillsås, potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccolimedaljong med kall dillsås, 
potatis och gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås med spagetti 
och vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med spagetti och 
vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

ÅRSFEST
Fredag 6/12 Kl. 19.00
Idrottshuset

Mat, mingel, underhållning & 
prisutdelning

150:-/person

Anmälan till: 
mellerudsif@telia.com  
0530-411 21eller  
Swish 123 034 94 07

Tomtens historia i Bolstad
Onsdag kväll den 27 no-
vember i Bolstad prästgård  
berättar Sten Torstensson 
från Nordiska Tomtemu-
seet om Tomtens historia. 
Han kommer även att visa 
gamla tomtar ur sin privata 
samling och uppskattar om 
publiken tar med egna tomtar 
som han får värdera. 

Sten Torstensson har sam-
lat på tomtar under 65 års tid. 
Nordiska Tomtemuseet star-

tade han för tolv år sedan. 
Under de första åren var 
tomtemuseet inrymt i det 
gamla bryggeriet i Mellerud. 
Numera finns Nordiska tom-
temuseet i Dalslands Center 
i Håverud. 

Traditionen med tomten 
som julklappsutdelare är inte 
mer än drygt 100 år gammal. 
I författaren Pelle Ödmans 
julnovell ”I Prästgården” 
vilken utspelas i Bolstad 

Knives out
När den berömda kriminal-
författaren Harlan Thrombey 
(Christopher Plummer) hit-
tas död på sin egendom strax 
efter sin 85-årsdag, landar på 
något mystiskt sätt uppgiften 
att utreda mordet hos den 
nyfikne och lättsamme de-
tektiven Benoit Blanc (Da-
niel Craig). Med såväl Har-
lans dysfunktionella familj 
som hans hängivna personal 
på listan över misstänkta, 
tvingas Blanc slingra sig 
genom ett nät av lögner och 
villospår för att avslöja san-
ningen om Harlans allt för 
tidiga död.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 1 de-
cember.

Aktuellt
 på bio

I väntan på julen 
– konsert med Song of Joy

På lördag ger kören Song of Joy sin årliga julkonsert i Mellerud. Foto: 
Sune Olsson.

När vi nu närmar oss ad-
vent och jul bjuder kören 
Song of Joy in till konsert 
lördag 23 november på 
Kulturbruket på Dal med 
titeln ”I väntan på ju-
len”. Många av sångerna 
handlar om vår tradition 
att tända ljus och tillsam-
mans förenas i sång under 
denna del av året.
– Musiken tillsammans med 
ljusen får oss att hitta den 
speciella stämning som vi 
har så stort behov av under 
årets mörkaste del och som 
ger julsångerna en alldeles 
särskild plats i våra hjärtan, 
säger Birgitta Stenbratt, kö-
rens dirigent. 

Julmusik fylls ständigt på. 
Varje år kommer nya sånger, 
eller nya arrangemang på 
sånger vi väl känner igen. 
Detta gör att julrepertoaren 
snabbt fylls på och vi får nya 
favoriter som får lyssnare i 
alla åldrar.  

– Varje år tycker kören det 
är lika roligt att bjuda in till 

Julmarknad en tradition

Melleruds Lucia 2018, Alice Wallin, och hennes tärnor anlände sittande i 
vackert pyntade hästekipage vid fjolårets julmarknad. Arkivbild.

Söndag 8 december stun-
dar Lions julmarknad med 
luciakröning i Mellerud, 
en tradition som brukar 
locka många besökare.
Lions i Mellerud håller på för 
fullt med planering och för-
beredelser. Presidenten Kjell 
Karlsson berättar att Lions i 
Brålanda, som tidigare, kom-
mer med delar av sitt popu-
lära tomtetåg för att med-
verka i kortegen. På 
Köpmantorget finns Lions 
bodar med lotterier.

Köpmännen skänker pri-
ser till ett värde av 500 kro-
nor var och dessa klappar 
finns i en julklappssäck. Lot-

ter till detta finns att köpa på 
torget under söndagen.

– Den summan vi får in 
från lottförsäljningen dubb-
lar vi med eget kapital och 
allt skänks till Barncancer-
fonden, säger Kjell Karlsson.

Han uppmanar allmänhe-
ten att gå med i kortegen som 
leds av Melleruds luciafölje, 
ta gärna på en tomteluva eller 
varför inte klä ut dig och dina 
barn till tomtar? Roland Ska-
rin finns på plats med sina 
hästar för att erbjuda häst-
skjuts.

Självklart blir det dans 
kring granen med musik av 
spelmän från Brålanda Li-

Scenarios Julstök 
– ett dopp i den musikaliska julgrytan

Showgruppen Scenario ger två julföreställningar på Kulturbruket på Dal. 
Båda är slutsålda.

All julens härliga musik 
blir det, för de som haft 
turen att knipa en biljett 
till de två slutsålda före-
ställningarna, när show-
gruppen Scenario intar 
Kulturbruket på Dal och 
kickar igång julen under 
just rubriken Julstök. 
Gruppen är välkänd för de 
flesta och nu har de repeterat 
julmusik av alla de slag hela 
hösten. 

– Vi är ju ett kompisgäng i 
grunden som har sång, musik 
och Mellerud med omnejd 
som gemensam nämnare. Ja, 
rent av är Kulturskolan i 
Mellerud en gemensam näm-
nare, säger Lena Andersson i 
Scenario. 

I slutet av september du-
kade Scenario, enligt sin 
Facebook-sida, upp en härlig 
lunch med alla julens rätter 
och högg in på den. 

– Vi ville komma i stäm-
ning innan vi satte igång att 
repetera! 

Scenario var med på sce-
nen redan när Kulturbruket 
på Dal invigdes hösten 2002 

ons. Konferencier är Anders 
Ljungqvist. Tomtefar och 
tomtemor finns med på torget 
under dagen, de delar också 
ut godispåsar till barnen. Det 
anordnas dessutom en tips-
promenad i butikerna.

och har flera hyllade framträ-
danden bakom sig, av olika 
slag.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp 
om julen och jag kan utlova 
sång, musik, artisteri och 
humor där de gamla välkända 
jullåtarna finns med men 
framförda på ett helt nytt sätt, 
säger Lena Andersson. 

I Scenario återfinns Lena 
Andersson, Paula Oskars-
son, Roger Richardsson, 
Anders Karlsson, Lars Mell-
berg, Henrik Sandberg och 
Henrik Gajewska.

Föreställningarna ges fre-
dag 29 november och lördag 
30 november.

Prästgård år 1868 är det jul-
bocken som kommer med 
julklapparna. Det var ladu-
gårdspigan som beordrades 
att klä ut sig till julbock och 
agera julklappsutdelare till 
såväl herrskap som tjänstfolk 
och torpare. I samband med 
föredraget blir det också ad-
ventskaffe.

julkonsert. Att få bjuda på en 
blandning av stämningsfull 
musik och sånger som är 
fyllda av ”power” känns 
härligt.  Kan vi sedan få vår 
publik att skratta tillsam-
mans med oss i nummer där 
humorn ligger nära blir vårt 
program precis det vi önskar, 
förklarar Birgitta Stenbratt.

Årets upplägg spänner 
mellan traditionella sånger 
som ”Det strålar en stjärna”, 
”Tänd ett ljus” och ”Hallelu-
jah” till nyare favoriter som 

Steve Wonders ”Someday at 
Christmas och Bruce Spring-
steens ”The Rising”.

– Att ägna sig åt körsång 
ger enligt forskning många 
bra effekter på oss männ-
iskor. Det sprider en härlig 
glädje, ger energi och sam-
manhållning. Vi älskar att få 
dela den känslan med vår 
publik. Hoppas vi ses denna 
kväll i väntan på julen, hälsar 
Birgitta Stenbratt.
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

BLACK WEEK
25 – 29 NOVEMBER

35%
rabatt

Gäller Elitfönster, 
SP- & Traryd-

fönster*

*Kan ej kombineras med andra erbjudande eller offerter. Beställ senast 29 november.

Hejdundrande fackeltåg

Snövit och de sju dvärgarna kan dyka upp inne i den mörka skogen. 
Foto: Privat.

BÄCKEFORS 
Lördag 30 november ar-
rangeras det traditionella 
fackeltåget i Bäckefors. I 
fjol lockade arrangemang-
et 600-800 besökare.
Man samlas på torget där det 
går att köpa facklor. Under 
den ungefär 1,5 kilometer 
långa promenaden träffar du 
allehanda sagofigurer inne i 
den mörka skogen. Här kan 
Snövit och de sju dvärgarna, 
Pippi, tomtar och troll med 
mera dyka upp.

– Det händer massor av 
saker hela tiden, man kan 
även träffa på raggarbilar 
med tomtar i. Som avslut-
ning besöker man krubban i 
Betlehem. Sedan lämnar 
barnen sina önskelistor till 
tomten och får samtidigt en 
godispåse, berättar MayLis 
Svensson, kassör i Bäckefors 
Hembygds- och Framtids-
förening, som arrangerar 
fackeltåget i samarbete med 
övriga föreningar från orten.

Promenadvägen som in-
leds på gamla Bruksvägen är 
kantad med marschaller. 
Längs vägen serverar Lotta-
kåren risgrynsgröt och glögg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Minns du 
den gången?

Framgångsrika spelare i Melleruds Bordtennisklubb.

Torsdag 21 november sker 
sista visningen före jul i 
Tingshuset då Axel Ljung 
och Håkan Hultman visar ett 
urval bilder ur Hembygds-
föreningens arkiv. Dessutom 
visas en film om Vasaorden i 
Mellerud, som gjorde  en 
utflykt till Karolinerstugan 
och Borekulle omkring 
1960. 

Flera mellerudsbor kom-

mer säkert att kännas igen. 
Förra gången i början av 
oktober var lokalen fullsatt 
och arrangörerna fick bära in 
nästan  alla stolar som fanns 
i lokalerna. Det blev, som 
man hoppats på, ett givande 
utbyte mellan publiken och  
arrangörerna. Kaffe serveras 
i halvtid. Se annons i förra 
veckans tidning. 

Kontakta
Christina Svensson Callh

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

BLACK
FRIDAY

29 NOVEMBER

Utgivningsdag: 27 november
Annonsbokning: Senast 21 november

Marknadsför er hos 
oss inför årets  
största shoppingdag!

ÖDSKÖLT 
1978 startade Alltorps 
julmarknad och under de 
40 år den existerat har den 
växt till en av de tio största 
i Västsverige. I lördags fi-

rades jubiléet med pompa 
och ståt, genom en invig-
ning med högtidstal och 
julmusik.
Välkomsttalare var lands-
hövding Anders Danielsson. 
Han konstaterade att Alltorps 

40-årig julmarknad firade jubiléum

Anna Eriksson invigningstalade och berättade om hur man i Ödskölt går 
samman och satsar på sin bygd.

Landshövding Anders Danielsson deltog med tal och bandklippning.

Harriet Gullin sålde keramik. Det är första gången hon medverkar på 
Alltorps julmarknad.

Familjen Johnte sålde 
färskt bröd från sitt bageri. 

Här syns dottern Wilma.

julmarknad är dubbelt så 
gammal som Lisebergs, en 
bedrift i sig. Han jämförde 
naturen i området med Öster-
rikes och rekommenderade 
vandrare och förlägga sina 
vandringar till Dalsland is-
tället för utomlands. Han 
gjorde också en tillbakablick 
till 1978 när marknaden star-
tade. Det var det året vi fick 
text-TV, barnagan förbjöds 
och homosexualitet inte 
längre betraktades som en 
sjukdom.

Sara Brandin, Åsensbruk, 
och Madelene Pettersson, 
Ör, framförde ”Jag drömmer 
om en jul hemma/White 
Christmas” och ”Jul, jul strå-
lande jul” helt a capella, det 
vill säga utan ackompanje-
mang.

Så kom en blåskvintett från 
Norge. Två av medlemmarna 
har sommarboende i Åsens-
bruk och nu tog de med sig 
sina medmusikanter. De 
började med en innovativ 
version av ”Jingle Bells” och 
fortsatte sedan med två min-
dre kända melodier.

Alltorps julmarknadsför-
enings ordförande Anna Er-
iksson höll invigningstalet. 
Hon tog vara på talesättet att 
”ingen kommer ihåg en fe-
gis” och försäkrade att i 
Ödskölt var man inte fega. 
”Vi satsar.” Något som bevi-
sas av den årliga julmarkna-
den. 

Så klipptes banden av 
landshövdingen och Vivan 
Åsberg, och försäljningen 
startade.

Totalt deltar i år 45 försäl-
jare av olika slag. Här finns 
nybakat bröd, hemstickat, 
hemstöpta ljus, böcker med 
lokal anknytning och mycket 
mer, allt genuint hantverk. 
Redan första dagen var 
trängseln stor i husen.

Marknaden i Alltorp fort-
sätter även helgen 23-24 
november.

Lars Nilsson
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Vår älskade

Karin Sanengen

* 19 oktober 1935

har lämnat oss i stor sorg
och saknad.

� 2 november 2019

Anna och Robert
Oskar

Johanne och David
Karin, Anna

Anders och Marianne
Elsa, Elvira

Jag diskar inte idag, sa
muminmamman upprymd.
Vem vet, kanske jag aldrig

mera diskar.

ur Världen enligt
Muminmamman

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdag 

26 november kl.11.00 
i Hagakyrkan. 

Efter akten inbjuds till
minnesstund i Karins hem.

Svar om deltagande till
Lundblads Begravningsbyrå

tel. 031-17 87 00 eller
www.ekenveds.se senast

torsdag 21 november.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Läkare Utan Gränser,

gåvotel. 010-199 33 00.

Vårt varma tack 
till Er alla som hedrade

minnet av vår kära

Mona Johansson

med deltagande, blommor,
minnesgåvor vid hennes

bortgång och begravning. 
Ett särskilt tack till

kyrkomusiker Roger
Karlsson, solist Camilla
Olsson samt Ernstssons
Begravningsbyrå repr.

Patrik Ernstsson.

STEN

Kent, Tommy, Krister,

Birgitta, Carina och Kim

med familjer

Vårt varma tack
till Er alla som hedrat  

minnet av vår käre

Sture Hagsgård
vid hans bortgång.

Ett särskilt tack till Hem-
tjänsten i Mellerud för god 
och omsorgsfull omvårdnad 

Göran, Anita och Bertil 
med familjer

SORGTACK

SORGTACK

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

DÖDSFALL

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligt men bestämt.

Bengt Aronsson 
Brålanda

UPPVAKTNING

Ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Gudrun Lund
Dalbergså

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligen men 
bestämt. Bortrest.

Sixten
Snäcke

Hjärtligt tack för 
uppvaktningen på min hög-
tidsdag.

Mats Johansson

TACK

Varmt tack för all upp-
vaktningen på 90-årsdag.

Sven Larsson

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Viani 
Jacobsson. Som inledning 
på akten spelades ”Time to 
say goodbye” med Sarah 
Brightman och Andrea Bo-

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass ung. 
Sönd 11 Gudstj. Smyrna 
Åsensbruk. Månd 17 U-
landsgrupp. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs och Fa-
gerlidshemmen. 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

18 Scout. 
BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bibelläs-
ning och bön, Jenny Gross.
Fred 15 Andakt på Service-
hemmet. Thomas Granat. 
18.30 Fredax. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i fsh. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd  11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, 
Mötesplats. Fred 10 Frän-
defors, Bibelsamtal. Lörd 
17 Brålanda, Höstens fest, 
försäljning, servering, an-
dakt Sigward K. Sönd 11 
Frändefors, gudstj. m nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe. Sönd 
16 Brålanda, ekumenisk 
gudstj. fsh. ”Våga för Gud”. 
Sigward K. Sång Ssk. Ser-
vering.
Brålanda: Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i fsh. Da-
gen tema: ”Våga för Gud” 
Sigward Karlsson, Thomas 
Holmström, Soul Child-
ren. Ssk. Servering. Månd 
11 Måndagsprogram Lasse 
Karlsson i dialog om ”Våra 
vänner fåglarna” 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 15.30 Kyrkliga 
sykretsen i fsh. 17-19 Kul-
turcafé i fsh. Tisd 17-19 
Himmel och Pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar. Barn 
kommer tillsammans med 
vuxen.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. m 
sånger och psalmer om him-
len, Thomas Holmström. 
Sång Fredrik Glimstrand. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 18 För-
samlingsafton. Rebeqah 
Villandt berättar lite om er-
farenheter som fört henne 
till Frändefors. Kvällen 
börjar med lättare förtäring. 
Sönd 11 Högmässa. Daniel 
Westin. Tisd 14.30 Gudstj. 
på Ringhem, Rebeqah Vil-
landt. Tisd 18-19 Julspel i 
fsh. Medv. personalen m.fl. 
Onsd (27/11) 12-13 Ons-
dagslunch. 13.30-14.30 Bi-
belstund.

celli. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson som 
också sjöng ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell samt 
”Där rosor aldrig dör” av J 
Osborn/J C Miller. Tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
304, 271 och 190 och som 
avslutningsmusik spelades  
”Sträck ut din hand” med 
Lasse Berghagen. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Till minnet av Viani var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka för 
Anna Johansson. Som in-
ledning på akten spelade 
Maria Andersson ”Tröstevi-

sa” av B Andersson. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
297 samt 190. Man lyssnade 
på ”Håll mitt hjärta” med 
Björn Skifs och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid kistan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Anna 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna med till 
Grinstads församlingshem 
för en minnesstund. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Bolstads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus, Mel-
lerud för Herbert Scherdin.  

om inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Time to say 
goodbye” av F. Sartori. Akten 
förrättades av Martin Ed-
ström och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249 och 251. 
Maria sjöng ”Du är för alltid 
en del utav mig” av L. 
Holm/L. Berghagen och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av makan Ei-
vor, barnen med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Herbert var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Klöveskogs kyrko-
gård.

Stöld under bingon
Under MIF:s bingo i torsdags 
kväll stals en svart doku-
mentportfölj från Melleruds 
IF. Den innehöll bingons re-
dovisningspapper, kontanter 
och Trisslotter. Det var mot 
slutet av kvällen som en kille 

smet in och stal portföljen. 
Flera personer sprang efter 
tjuven, men denne hann 
hoppa in i en silvergrå Volvo 
kombi som stod och väntade 
i en närbelägen fyrvägskors-
ning.

100-årig bingospelare

Dagmar Karlsson överraskades med blommor av MIF:s Johnny Eriksson 
under torsdagens bingokväll i Idrottshuset, en aktivitet hon medverkat 
i under minst 35 år.

MELLERUD 
Dagmar Karlsson från Ed 
fick sig en rejäl överrask-
ning i torsdags kväll när 
hon i godan ro satt och 
spelade bingo i Idrotts-
huset. Johnny Eriksson 
överlämnade en bloms-
terkorg med anledning av 
att Dagmar fyller 100 år 
den 20 november.
Planeringen inför firandet 
hade pågått i flera veckor. 
MIF:s Göran Nilsson, John-
ny Eriksson med flera hade 
förberett allting. Dagmar 
åker med goda vänner från 
Ed till Melleruds IF:s bingo 
varje torsdag. Varannan tis-
dag åker hon till PRO:s bingo 
i Dals Långed och varje fre-
dag säljer denna pigga 
100-åring bingolotter på 
Coop i Ed.

Efter att första brickan var 
klar framförde Göran Nils-
son i högtalaren att det fanns 
en 100-åring i hallen. Johnny 
Eriksson överlämnade en 
stor blomsterkorg till en 
mycket överraskad Dagmar.

– Jag kunde ju aldrig tro 
detta, säger Dagmar efteråt.

Hon har spelat bingo i Mel-
lerud i minst 35 år.

– Man kommer ut och träf-
far folk, det är trevligt, kon-
staterar hon.

Har du vunnit något under 
alla åren?

– Jag vann 11 500 kronor 
för inte så länge sedan, an-

nars har det mest varit min-
dre vinster.

Denna vitala 100-åring sit-
ter dessutom och spelar med 
tre brickor samtidigt.

– Det är nog enda gången 

man får vara med om detta, 
konstaterar Göran Nilsson 
leende.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Lindquist går i pension

Björn Lindquist går i pension 
efter 26 år som ekonomichef i 
Melleruds kommun. Arkivbild/
Karin Åström.

Melleruds kommuns ekono-
michef sedan 1993, Björn 
Lindquist, har sagt upp sig 
för att gå i pension vid 63 års 
ålder. Han arbetar sista dagen 
den 29 februari 2020.

– Jag har trivts bra här 
under de 26 åren, det är ett 
omväxlande och händelse-
rikt arbete, säger Björn Lind-
quist, som bor i Åmål.

Familjen består av hustru 
och son. 
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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

100-årig bingospelare
I år är det 75 år sedan Byg-
degårdarnas riksförbund 
bildades. I samband med 
jubileet har förbundet 
gett ut en intressant bok 
som speglar bygdegårdar-
nas historia.
Landets äldsta bygdegård 
byggdes redan för 100 år 
sedan och finns i Ås i Gisla-
veds kommun. Många nya 

bygdegårdar byggdes sedan 
under 1930-1950-talet och 
ofta var det landsbygdens 
ungdomar som satte igång 
diskussionen därför att de 
behövde en mötesplats.

2018 fanns 1 433 bygde-
gårdar anslutna till förbun-
det, alla med viktiga uppgif-
ter som samlingspunkt i sitt 
område. 

Bygdegårdsrörelsens 75-årsjubileum

Gun-Britt Gustafsson och Matilda Lundström, mor och dotter som un-
derhöll med sång och gitarr.

Supén hade Carina Håkansson och hennes medhjälpare lagat.

Dansförening firade 25 år

Rocky Mountains Squaredancers har firat 25-årsjubiléum. Foto: Privat.

Uppskattad höstkonsert 

Håkan Thunberg, Juha Ålander och Ingvar Andersson spred musikalisk 
glädje i musikskolan i Brålanda. 

BRÅLANDA 
Det var fullsatt när Brå-
landa Väntjänst bjöd in 
till konsert i musikskolan 
förra fredagskvällen.  LUV 
fick publiken att digga. 
Musikunderhållning med ett 
tema är L.U.V:s programidé. 

Namnet bildas av begynnel-
sebokstäverna varifrån de 
kommer. Trion från Västkus-
ten består av Ingvar Anders-
son, Lysekil, gitarr och bas-
tuba, Juha Ålander, 
Uddevalla, gitarr, ukulele 
och elbas samt Håkan Thun-

berg, Vänersborg, som 
sjunger och spelar slagin-
strument.

De sjunger, berättar om 
och spelar musik av Hasse & 
Tage, Ted Gärdestad, Rob-
ban Broberg, Olle Adolph-
son, Beppe Wolgers, Sven-
Ingvars samt filmmusik vi 
minns. I Brålanda bjöds det 
musik ur alla programmen.

– Det är intressant att 
sjunga och berätta historien 
kring låtarna, det brukar vara 
uppskattat, säger Håkan 
Thunberg.

Publiken var entusiastisk.
– Jättebra, jag gillar det 

här, sade Gun-Britt Jonsson.

Återkommande
– Det böjar bli tradition, det 
är sjunde gången vi anordnar 
konsert här, säger Per-Olof 
Gustafsson, sekreterare i 
Brålanda Väntjänst.    

I pausen bjöds det på snit-
tar och frukt som damerna 
fixat. 

Konserten genomfördes i 
samverkan med Brålanda 
Väntjänst, stiftelsen Dagny 
och Sven-Erik Johanssons 
fond och Studiefrämjandet.

Skingra ensamhet
– Det är inte svårt att ordna 
sådant här när alla hjälps åt. 
Vi är 50-60 stycken som 
samarbetar. Med 2018 års 
verksamhet blev det 6 000 
besök/besökare där de flesta 
finns med många gånger. Det 
är fint att ta hand om varan-
dra. Att kunna se allas för-
måga ger gigantiska möjlig-
heter, säger Carl-Ewert Berg, 
ordförande Brålanda Vän-
tjänst.

 Marianne Karlsson
 

MELLERUD 
I oktober hade square-
danceföreningen Rocky 
Mountains Squaredan-
cers funnits i Mellerud i 
25 år.

Detta firades med god mat 
och dansande gäster från 
Trollhättan, Vänersborg, 
Åmål , Bengtsfors, Göteborg 
och Horten i Norge. 

Det började 1994 med att 

det var några tjejer från Dals 
Rostock som hade åkt till 
klubben Troll8:an i Trollhät-
tan några år och gått kurs där. 
Vänner och bekanta på he-
morten sade ibland att ”det 
verkar roligt, men vi vill inte 
åka så långt”. Vi frågade en 
caller där (den som ropar ut 
turerna) om han kunde 
komma och ha en ”prova på”. 
Tio personer kom och av 
dessa är fortfarande tre kvar. 

Vi hade kurs varje år med 
bandspelare, skivor och 
ibland caller. Många har 
kommit och gått under dessa 
25 åren. Numera är det som 
med många föreningar, svårt 
att få nya medlemmar.

Grundkursen tar två termi-
ner och det tycker en del är 
för lång tid innan man kan 

I vårt område bildades 
Norra Älvborg och Bohus-
läns distrikt först 1973 och 
sammanslogs och namnänd-
rades 1989 till Västra distrik-
tet. Det är ett stort distrikt 
med sammanlagt 81 bygde-
gårdar anslutna. Många av 
dessa var representerade på 
jubileumsfesten som för 
Västra distriktets del hölls i 
Gestads bygdegård.

Kluriga frågor
Under samlingen kunde gäs-
terna ägna sig åt en frågetäv-
ling med kluriga frågor, 
självklart med bygdegårds-
tema. Ett bildspel med glim-
tar från olika evenemang i 
distriktet rullade med många 
kända ansikten och miljöer.

Sedan var det dags att ta 
plats kring de festligt dukade 
borden och avnjuta den goda 
supé som Carina Håkansson 
och hennes medhjälpare till-
lagat. Medhjälpare för dagen 

var en grupp unga herrar som 
fick praktisera sina kunska-
per från den matlagningskurs 
de  gått tidigare med Carina 

Jul-

bord 

2019

åka ut på danser. Sedan byg-
ger man på med nya turer 
hela tiden. Det som gör dan-
sen spännande är dels kluriga 
formationer, dels olika cal-
lers trix och knep. Bäst med 
squaredance är att man kan 
dansa det var som helst i 
världen. Turerna och nivå-
erna är samma överallt. 

Det anordnas en Conven-
tion varje år, då träffar man 
folk från hela Sverige och 
även andra länder som Tysk-
land, Danmark och Norge. 
Så finns även Europacon-
vention och flera större eve-
nemang.

Monica J

som ledare. Alla fick klart 
godkänt betyg.

Svenska låtskatten
Underhållningen stod Gun-
Britt Gustafsson och Matilda 
Lundström, mor och dotter, 
för. De bjöd på många smak-
prov från vår svenska låt-
skatt, med både stämnings-
fullt, tänkvärt och roligt 
innehåll. Framförallt fram-
fört med känsla, härliga 

sångröster och personliga 
kommentarer.

I samband med kaffet och 
tårtan delade flera av gäs-
terna med sig av sina bygde-
gårdsminnen. Som avslut-
ning tackades Västra 
bygdegårdsdistriktets sty-
relse för värdskapet och Ca-
rina och hennes medhjälpare 
i köket för den goda maten.

Eivor Östergren
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En ny sjösättningsramp har byggts i Sunnanå hamn, den mäter totalt 14 meter. Foto: Privat.

Många kommunala satsningar
MELLERUD 
Vad är på gång när det gäller kommunala satsningar? 
Framtiden ser spännande ut då det byggs för fullt runt 
om i kommunen.

Skiss från kommunens bygglovsritningar för Bergs sjukhem. Här syns den nya färgsättningen.

Hemsjukvården flyttar till nyrenoverade lokaler på andra våningen på Bergs sjukhem. Den bruna taksargen 
har målats grå med röda inslag. Foto: Privat.

Peter Mossberg  i samtal med Mattias Myrberg från det lokala byggfö-
retag som sätter mellanväggar i Telarislokalen.

Fastighetschef Peter Mossberg vid Telaris där två nya förskoleavdelningar ställs i ordning. Här pågår arbetet med granntomten som kommer att 
fungera som lekyta för barnen.

Nu pågår ombyggnation av 
Bergs sjukhem dit hemsjuk-
vården ska flytta. Personalen 
är för trångbodd i sina lokaler 
på Älvan, därför flyttar man 
till andra våningen på Bergs 
sjukhem. Här renoveras 
rummen invändigt, de gamla 
boenderummen blir admi-
nistrativa arbetsplatser.

Även fasaden får en upp-
fräschning. Den bruna taks-
argen blir grå med röda in-
slag. Fönstren byts ut. 
Kostnad: Cirka 2,5 miljoner 
kronor. Klart den 13 decem-
ber, med inflyttningsstart 
måndag 16 december. Kvar 
på Älvan blir Hemvården 
som nu får större yta.

Förskoleavdelningar
Förra måndagen påbörjades 
renoveringen av Telaris loka-
ler. Här blir det två försko-
leavdelningar till totalt 30 
barn. Planlösningen ändras 
delvis om och utemiljön med 
lekytor kommer även att 
omfatta en granntomt som 
kommunen arrenderar av 
Mellbo. Här håller grävma-
skiner på för fullt när tid-
ningen är på besök. Kostnad: 
3,8 miljoner kronor. Slutbe-
siktning är planerad till 29 
februari 2020.

Bygget av det särskilda 
boendet på Ängenäs med sex 
avdelningar och 54 platser 

planeras stå klart 31 maj 
2020. Hela projektet beräk-
nas kosta 138,5 miljoner 
kronor, då ingår allt från 
förstudie till byggherrekost-
nader.

– Vi har uppstartsmöte 
idag (se i fredags) för en 
solcellsanläggning på Råda-
hallen. Det blir 340 paneler 
på det nybyggda sporthall-
staket som producerar 110 
kW energi i full drift. Inves-
teringen betalar sig på 7,5 år, 
berättar Peter Mossberg, 
kommunens fastighetschef.

Upphandlingen är klar, 
tolv anbud lämnades in varav 
tre var från lokala företag.

– Eventuellt blir byggstar-
ten i slutet av november och 
beroende på vädret blir det 
klart i februari nästa år. Kost-
naden ligger på 1,3 miljoner 
kronor, men vi har fått ett 
bidrag från Länsstyrelsen på 
350 000 kronor, förklarar 
Mossberg.

Upphandlingar är ute för 
drift av café och restaurang-
verksamhet i Stenmagasinet 
samt restaurangen i Sunnanå. 
Sista datum är  4 december.

Ställplatser och ramp
– Vi har rustat upp med 23 
nya ställplatser för husbilar i 
Sunnanå. Till våren fortsätter 
vi med framdragning av el 
för att färdigställa det helt. 

De gamla ställplatserna tas 
bort, där blir det en grillplats 
istället, förklarar Mossberg.

Ett medborgarförslag om 
en ny sjösättningsramp har 
klubbats igenom och den står 
nu klar. Den gamla var ojämn 
och trasig i botten, förra fre-
dagen var gjutningen klar.

Lagom till semestern 2019 
var ombyggnaden av posthu-
set klart. IFO flyttade då in i 
delar av postens lokaler. 
Kostnad: Fem miljoner kro-
nor.

Nordalsskolan har byggts 
ut med två nya klassrum, 
grupprum och entré. Samti-
digt utökades lunchrummet 
på skolan. Allt var klart till 
terminsstart i höst. Kostnad: 
4,8 miljoner kronor.

Ny silo
En ny silo för 800 000 kronor 
har byggts vid fjärrvärme-
centralen på Klacken, för att 
säkerställa uppvärmningen 
vid eventuella leveranspro-
blem av pellets. Nu finns det 
totalt tre silotorn. Det finns 

även ett lokalt förråd av flis. 
Under 2019 invigdes dess-
utom ett eget elverk på 
Klacken, för att klara av 
strömavbrott utan driftstör-
ningar.

Kommunen har fossilfri 
uppvärmning i samtliga egna 
fastigheter, utom på Frykens 
trä. Men där planerar man att 
byta till pellets under 2020.

Ändamålsenliga lokaler
– Det är fantastiskt kul att 

kommunen kan anpassa lo-
kaler utifrån de behov som 
finns och förbättra arbetsmil-
jön för de anställda. Det är 
viktigt med ändamålsenliga 
lokaler. Vi gör många för-
bättringar i befintliga lokaler, 
till exempel nya kök på Fa-
gerlidshemmet och Skålle-
rudshemmet. Vi har förbätt-
rat lekplatserna på våra 
skolor och förskolor i Mel-
lerud, Åsebro och Dals Ro-
stock under sommaren och 

hösten 2019. Det blir dags för 
Åsens skola under 2020, 
understryker Mossberg.

Innan årsskiftet ska en ny 
reception med glaslucka stå 
klar i entrén på Kulturbruket/
gymnasiet, för att ta emot 
besökande till skolan. Kost-
nad: 150 000 kronor.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi firar Nyinvigning av vår nya  
Husqvarnabutik med kampanjvaror!

FIRA MED OSS

NYINVIGNING AV VÅR 
HUSQVARNABUTIK!

Ullbaggevinnare!

I fem olika kategorier har 
Ullbaggepriset delats ut 
till företag och projekt som 
har utvecklat sina hem-
bygder på ett fantastiskt 
sätt. Vinnarna avslöjades 
inför de 200 gästerna på 
Ullbaggegalan som i år ar-
rangerades i Åre.
Det finns många fantastiska 
landsbygdsatsningar runtom 
i Sverige. Genom Ullbaggen 
vill Landsbygdsnätverket 
lyfta framgångsrika investe-
ringar eller projekt som har 
fått stöd genom landsbygds-
programmet, havs- och fis-
keriprogrammet eller genom 
Leader.

Galakvällen med prisut-
delning ägde rum på Holiday 
Club i Åre den 13 november. 
Konferencier var Terese 
Bengard och underhållning-
en stod Louise Hoffsten för.

En av Ullbaggarna gick till 
projektet ”Steget före” i ka-

tegorin ”Nyanländas delak-
tighet i landsbygdsutveck-
ling”. Projektledare är 
Kerstin Carlsson, Mellerud.

– Det är fantastiskt roligt, 
många var nominerade och 
det var bra projekt. Att vara 
med i det gänget som vann  
är jättehedrande. Det är så 
roligt att det sätts fokus på 
dessa frågor och på lands-
bygden. Många nyanlända 
vill bo på landsbygden där de 
lär känna människor på ett 
enklare sätt i en stad, säger 
Kerstin Carlsson.

I juryns motivering står: 
”Att vara steget före är något 
som detta projekt verkat för 
genom att arbeta utifrån indi-
vidernas förutsättningar och 
matcha dessa gentemot de 
behov som finns på arbets-
marknaden. Projektet har 
lyckats med att närmare 200 
nyanlända har nått en egen 
väg till sysselsättning...”

Kerstin Carlsson, projektledare för Steget före som vann en Ullbagge 
på galan i Åre i helgen. Foto: Niclas Vestefjell.

Självmord går att förhindra
med kunskap och mod

MELLERUD 
– Jag vill inte använda or-
det självmord, jag tycker 
att det handlar om en serie 
olyckliga omständighe-
ter som leder fram till en 
katastrof. Jag kämpar för 
ett nytt begrepp för när 
någon tar sitt liv, det är 
psykologiska olycksfall 
sade föredragshållaren 
Marie Nilljung i torsdags 
när hon föreläste på Kul-
turbruket på Dal.
Marie Niljung berättade sin 
egen personliga historia med 
två föräldrar som med några 
års mellanrum, tagit sina liv. 
Det har präglat hennes liv 
och hon jobbar sedan flera år 
aktivt för att bekämpa suicid 
med kunskap. Marie är också 
författare till en rykande 
färsk bok ” Hellre arg än död” 
som hade världpremiär den-
na kväll I Mellerud.

– Jag vill visa att att jag inte 

Marie Niljung föreläste på Kulturbruket på Dal om att det går att förhin-
dra självmord eller psykologiska olycksfall som hon vill kalla det.

Fet blev världspremiär för Marie 
Niljungs bok under besöket i Mel-
lerud.

Paula från Mellerud 
på KD:s riksting

Under förra helgen har 
Kristdemokraterna hål-
lit riksting i Umeå. Paula 
Törnqvist från Mellerud 

ingick i delegationen från  
partidistriktet Västra Gö-
taland Norra. 
299 motioner behandlades 

Paula Törnqvist, Mellerud tillsammans med partiledaren Ebba Busch 
Thor. Foto: Privat.

under tre dagar. Paula talade 
under blocket familjepolitik 
vid motionsbehandlingen, 
vilket var debut i rikstings-
sammanhang för henne. Ett 
studiebesök hanns också 
med. Hon deltog i besöket på 
Umeå Universitetssjukhus 
cancercentrum och en före-
läsning om glesbygdsmede-
cinskt centrums arbete. De 
forskar på lösningar för de 
utmaningar som vård i gles-
bygd ställs inför.  

Ett snabbt samtal med 
Ebba Busch Thor i vimlet 
mellan de långa motions-
handlingarna resulterade i ett 
foto.  Med på lördagskväl-
lens stora fest var också he-
dersordförande Alf Svens-
son, 81 år. Han bidrog med 
sin saxofon och spelade O 
Sole Mio till publikens stora 
förtjusning. Paula är nu åter 
hemma och summerar da-
garna med orden ”mycket 
känslor och diskussioner.” 
Hon är  nu inspirerad inför 
partiarbetet på hemmaplan.

är ett offer, att jag inte behö-
ver skämmas för mina för-
äldrars sjukdom och historia, 
sade Marie Niljung.

1 500 om året
På frågan om någon känner 
någon som dött i en trafiko-
lycka, ställde sig några upp. 
På frågan om man känner 
någon som tagit sitt liv var 
det många fler. 

Cirka 340 människor dör i 
trafiken varje år. Antalet som 
begår självmord är drygt 
1 500 per år, 70 procent är 
män, många är 65 år eller 
äldre. För detta finns ingen 
nollvision som det finns för 
trafiken.

Oförmåga att ska hjälp
Maries historia började med 
glada familjefoton från 
70-talet. Hon och hennes lil-
lebror hade en kärleksfull, 
bra och rolig uppväxt med 
sina generösa föräldrar Ker-
stin och Sven. Men en serie 
omständigheter i livet, de-
pressioner och oförmåga att 
söka hjälp ledde till katastrof.

 Det var en berörande per-
sonlig berättelse Marie Ni-
ljung bjöd publiken i Spar-
banksalongen på.

– Tio försök och hundra 
tankar föregår ett självmord. 
Stöd till de som har försökt 
fattas, sade Marie Niljung, 
som kämpar mot denna brist 
genom sitt engagemang. 

Våga fråga
Hennes föreläsning handlade 

också om myter om själv-
mord och om varningstecken 
som om de tas på allvar kan 
förhindra att personen tar sitt 
liv.

– Man ska vara empatiskt 
påträngande och våga fråga. 
Man kan göra skillnad bara 
genom att skicka ett sms, 
sade hon och konstaterade att 
hon vet bättre idag än när 
hennes föräldrar tog sina liv.

Maries far slutade av vissa 
anledningar att ta sin medicin 
och efter att ha suttit barn-
vakt åt Maries små pojkar en 
kväll tog han sitt liv.

Om detta och om hur man 
förklarar en sådan händelse 

för barn som är 2,5 och 5,5 
år gamla talade Marie Ni-
ljung. 

– Det är min förbannade 
skyldighet att sprida kunskap 
om detta, för självmord går 
att förhindra med kunskap 
och mod. Viljan att dö är 
periodisk, men döden är för 
evigt,  sade hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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MELLERUD 
Dahlstiernska Gymnasiet 
bjöd i onsdags in till öppet 
hus. Tidigare under dagen 
hade man haft informa-
tion för niondeklassarna 
på Rådaskolan och nu 
öppnade man upp för öv-
riga intresserade. Det var 
många som tog tillfället i 
akt.
De som under onsdagskväl-
len gjorde ett besök på Park-
gatan 8, möttes av och fick 
information av såväl lärare 
som nuvarande gymnasie-
elever som rektor, studie-och 

yrkesvägledare och skolku-
rator. Alla fanns på plats och 
hälsade välkommen. Elev-
erna på VVS- och fastighets-
programmet visade upp både 
en värmepump i miniatyr och 
årets VVS-julgran.

Nyheter i programmen
I programutbudet inför nästa 
höst finns en del nyheter. 
Yrkesprogrammet naturbruk 
är borta, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet är 
tillbaka och läses som lär-
lingsvariant. Går man ett 
yrkesprogram som lärling  
läses de teoretiska program-

Öppet hus på Dahlstiernska gymnasiet

Blivande rörmokare? Max Larsson, Emil Nyström och Måns Hedemäki 
går alla VVS- och fastighetsprogrammet som är förlagt till Företags-
parken i Åsensbruk.

Anna Andersson går i nian, Karin Stefansson går andra året på handel- och administrationsprogrammet samt tre niondeklassare från Ed; Tom 
Johansson, Andreas Balder och Mikael Ottosson.

Alla hjälptes åt att lotsa intresserade nior runt i ”gymnasiedjungeln”, här 
skolkurator Maria Lago, Erica Sandberg som går andra året på Dahlstiern-
ska samt läraren Susanna Corneliusson.

Tanjas bildserie ”Ett barn blir till” segrade i Dalslan dsmästerskapet
DALSLAND 
Melleruds Fotoklubb lade 
beslag på de första två 
platserna i Dalslands-

mästerskapet i Foto 2019. 
Tredjeplatsen gick till 
Åmåls Fotoklubb.
Fotoklubbarna i Dalsland har 

sedan några år tillbaka en 
fototävling där den arrange-
rande klubben bestämmer 
tema för bilderna. I år var det 

Färgelanda FK som bestämt 
att det skulle vara en berät-
telse på fem bilder. 

Redovisningen skedde 

 ”Snoppis” ur bildserien ”Ett barn blir till”. Foto: Tanja Mueller.  ”Båstnäs bilkyrkogård”. Foto: Göran Karlsson.

men på skolan, samtidigt 
som man får träna och lära 
sig ett yrke praktiskt ute på 
arbetsplatser. 

Elvira Håkansson är en av 
de nior som tog tillfället i akt 
för mer information. Hon 
står i valet och kvalet mellan 
vård- och omsorg eller ho-
tell- och restaurang. En trio 
killar som kom från Ed hade 
många frågor till lärlings-
samordnarna om flera pro-
gram på skolan. Här kom 
även bagaryrket upp på tape-
ten.  

– Jag har bestämt mig för 
lärlingsvarianten. Det blir 
lite mer som i verkligheten, 
jag har också lättare att lära 
när jag får vara med att testa, 
säger Elvira och tillägger att 

hon också vill ha idrott som 
extraval.

Vård- och omsorg College
Erica Sandberg går vård- och 
omsorgsprogrammet och 
trivs väldigt bra. Hon har 
som lärling fått vara både på 
Kroppefjällshemmet och 
Hemtjänsten i Dals Rostock, 
samt inom LSS 

– Det är viktigt att se till att 
människorna man möter mår 
bra. Mest intressant har det 
varit inom hemtjänsten, ing-
en dag är den andra lik, det 
är olika vart man än kommer. 
Jag rekommenderar verkli-
gen att studera som lärling, 
man ser verkligheten, det är 
helt annorlunda än att ”bara 
läsa”, tycker hon.

Susanna Corneliusson, lä-
rare inom vård- och omsorg, 
berättar att programmet nu-
mera är kvalitetssäkrat och 
har tillägget College. Då ut-
bildarna är certifierade går 
också eleverna ut som certi-
fierade undersköterskor. 

Mindre praktik vid 
skolförlagt program
VVS- och fastighetspro-
grammet är skolförlagt. En 
av de nuvarande eleverna är 
Emil Nyström från Vargön, 
som formligen älskar sin ut-
bildning, trots långa dagar.

– Jag åker hemifrån klock-
an sex på morgonen och är 
hemma igen 19.00. Vi har bra 
lärare, bra klasskompisar 
och ett gott klimat där vi får 

hjälp, säger han och berättar 
samtidigt att han just nu 
praktiserar på en rörfirma på 
hemorten.  

Skillnaden på ett skolför-
lagt program och lärlingsva-
rianten ligger bland annat i 
praktiktiden. I de skolför-
lagda är man ute på praktik 
under 15 veckor, medan man 
som lärling får vara ute på 
praktik under 60 veckor. 

– För små kommuner är det 
oftast mycket svårt att ha 
skolförlagda program. En 
annan fördel med lärlingsva-
rianten är att vi får arbetsplat-
ser med bredd och därmed 
också ny teknik direkt, för-
klarar Dahlstiernska gymna-
siets rektor Matti Bertilsson.

Ing-Marie Norrman
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Innebandy 
Division 6

Rådahallen
Fredag 22 november kl. 20.00

Melleruds IBK - Kärra IBK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

HUNDSPORT 
Hon började med lite trix, 
tillsammans med sin la-
brador Lizzie, av ren nyfi-
kenhet för sex år sedan, nu 
åker de till VM. Andrapla-
ceringen i Agria Freestyle 
Elit Challenge under My 
Dog på Svenska Mässan 
var det som till slut gav 
dem biljetten.
Det är intjänade tävlingspo-
äng från 2018 som nu ligger 
till grund för Maria Schelin 
och hennes Lizzie´s lands-
lagsdeltagande och trots att 
det blivit en del pallplatser 
under de här åren är det första 
gången de är med i dessa 
stora sammanhang.  

– Alla tävlingar är merite-
rande för landslaget, så länge 
man höjer sin poäng. Men 
man måste ha mästerskaps-
poäng också. Det är exem-
pelvis nästan svårare att 
kvala in till My Dog-tävling-
en än till SM, då det enbart 
är åtta som får komma med, 
berättar Maria, som tävlar 
med Lizzie i både Freestyle 
och Heelwork to Music, 
HTM. I VM som går av sta-
peln till helgen i Stuttgart är 
det nu HTM som gäller. 

Tolkar ”The mass”
Precis som namnet antyder, 
är det musik som ligger till 
grund för tävlandet i HTM. 
Maria har skapat ett program 
för sig och Lizzie, där de 
försöker tolka vad de känner.

– Det är ju mycket känslor 
i musik, även en hund påver-
kas av den. Det är vårt pro-
gram, det är vi två och vi gör 
olika saker tillsammans, men 

det gäller också att vi kan 
förmedla till andra vad vi 
känner. Det är både min och 
Lizzies dagsform som avgör, 
förklarar Maria, som i upp-
visningen tolkar ERA´s ”The 
mass”. När Lizzie hör musi-
ken bjuder hon upp till dans 
med matte, de är inte bara 
danspartners utan bästa vän-
ner och arbetskamrater.

Tre bedömningsgrunder  
i HTM
Maria och Lizzies program 
är 3,54 minuter långt. Do-
marna dömer det de ser för 
dagen, utifrån tre bedöm-
ningsgrunder; innehållet, 
tolkningen av musiken samt 
precision och samarbete. 

Lizzie bryr sig inte om 
omgivningen, hon är mån om 
att göra rätt och tycker det 
hela är roligt. Men det är stor 
skillnad att träna hemma och 
prestera på tävling tycker 
Maria, som också menar att 
även om hon och Lizzie 
plockat hem en hel del priser, 
så ser hon mer till den poäng 
de får och jämför, för att hela 
tiden sträva efter att höja;  

– Det hela är ungefär som 
att ta körkort, man klarar 
teorin och uppkörningen, 
men man måste ut på vägen 
också, jämför hon. 

Är då ett VM som att köra 
på Autobahn? Kanske, nu ger 
de sig ut på sin största resa 
någonsin tillsammans, för att 
tävla i VM – både individu-
ellt och i lag, Maria och hen-
nes sjuåriga labradortik Liz-
zie.

Ing-Marie Norrman 

VM nästa för 
Maria och Lizzie

Maria Schelin och hennes labradortik Lizzie ställer upp för fotografering 
i Brunnsparken i Dals Rostock.

MELLERUD 
För de ungdomsidrottare 
som visar talang, eller som 
vill satsa hårt på sin idrott, 
finns ofta en organisation 
med distriktslag och ung-
domslandslag, oavsett vil-
ken idrott det gäller. För de 
som vill satsa på sitt mu-
sicerande finns det färre 
möjligheter. Här i Dalsland 
är Dalslandsorkestern en 
chans för den som spelar 
stråkinstrument att få 
träffa likasinnande och 
att ge sig på svåra musik-
stycken.
Orkestern bildades 1998 på 
initiativ av Clas-Göran Jan-
son, rektor för Melleruds 
kulturskola, och dirigenten 
Peter Söderlund. Till tjugo-
årsjubileet hade man samlat 
26 musiker, en blandning av 
nuvarande medlemmar och 
de som varit med tidigare 
under orkesterns liv.

Bland ”återvändarna” 
fanns flera som gått vidare 
med musiken och nått högre 
nivåer. Violinsolisten Henri-
ette Skovberg Larsen stude-
rar vid musikkonservatoriet i 
Falun, cellisten Petronella 
Thorin är efter studier i Dan-
mark och Belgien frilansande 
musiker med kontinenten 
som bas och violinisten To-
mas Fredriksson är riksspel-
man.

Olika genrer och epoker
Under närmare två timmar 
bjöds en relativt välbesatt 
Sparbanksalong på ett tvär-
snitt ur den repertoar orkes-
tern har framfört under sin 
livstid. Det var som konfe-
rencieren Katarina Kjörling 
utlovade vid starten: ”En 

Plantskola 20-årsjubilerade

Henriette Skovberg Larsen var solist i en knsert för violin och orkester 
av Antonio Vivaldi.

Petronella Thorin framför ett cellostycke av Hilding Rosenberg. På bil-
den syns också cellisten Agnes Casimir Lindholm och kontrabassisten 
Björn Högland.

odyssé genom olika genrer 
och tidsepoker.” 

Så vi fick allt från folkmu-
sik, över Vivaldi och Dvorak, 
till Hilding Rosenberg och 
modern filmmusik. Den ny-
aste musiken var två stycken 
skrivna av Karl-Johan An-
karblom och hans bror. K-J 
har bland arrangerat musik 
för Melodifestivalen och 
Gävles symfoniorkester och 
dirigerat musikalen ”Såsom 
i Himmelen”. 

Folk- och konstmusik
Efter en fin första halva tog 
konserten rejäl fart efter pau-
sen. Man inledde med två 
folkmusikstycken där David 
Norlin, stråklärare i Bengts-
fors, tillfälligt tog över led-
ningen. Först en svängig 
version av ”Triolmarsch från 
Grinstad”, som påminner 
mycket om en brittisk jig och 
sedan en livlig norsk vals 
från Folldal. Peter Söderlund 
tog tillbaka dirigentpinnen 
och det blev smeksam musik 
från ”Pocahontas”, med 
bland annat den vackra ”Fär-
ger i en vind”.

Modern konstmusik anses 
ofta vara svår, men Petro-
nella Thorin och orkestern 
visade att den inte behöver 
vara det. Hilding Rosenbergs 
stycke för cello och stråkar 
var lugnt, melodiskt och 
mediativt. 

Klassiskt
Så kom en av den klassiska 
musikens mest bekanta verk, 
”Eine Kleine Nachtmusik” 
av Mozart. Dalslandsorkes-
terns tolkning av första sat-
sen var en av kvällens verk-
liga höjdpunkter, där 
orkesterns fulla kraft stråla-

de. Att man sedan hade mo-
det att spela även de tre föl-
jande, mindre bekanta, 
satserna visar på vilken am-
bitionsnivå orkestern har.

Det hela avrundades med 
piratmusik och ett stycke av 
Jean Sibelius.

Katarina Kjörling ledde 
oss igenom kvällen på ett 
utmärkt sätt, ofta med lite 
extrainformation om stycken 
och kompositörer. Visste ni 
till exempel att Vivaldi drev 
en orkester med bara kvinn-

liga medlemmar i början av 
1700-talet? Och eftersom det 
var jubileum var det obliga-
toriska pausfikat ersatt av 
alkoholfritt bubbel, salta pin-
nar och vindruvor som samt-
liga närvarande bjöds på.

En härlig kväll som gav 
mersmak inför de närmsta 
tjugo åren. Enda frågan ef-
teråt är varför det inte finns 
något liknande för dem som 
valt att spela blåsinstrument?

Lars Nilsson

Tanjas bildserie ”Ett barn blir till” segrade i Dalslan dsmästerskapet

Från vänster:  Roland Johansson,  Cletus Nelson Nwadike,  Tanja  Mueller och Göran Karlsson. Foto: Åke 
Sundelin.

”Rally”. Foto: Roland Johansson.

söndagen den 27 september 
i Allegården i Högsäter inför 
ett trettiotal fotografer.  Do-
mare i tävlingen var den in-
ternationellt kände fotogra-
fen Cletus Nelson Nwadike. 
Hans senaste utmärkelse var 
tredjeplats i Sonys interna-
tionella fototävling 2019. 

Innan resultatet presente-
rades så berättade domaren 
om sin egen fotografering  
och sin syn på foto. Bilderna 
som  visades var genomgå-
ende  svartvita  och motiven 
var  människor i Nigeria. 

Efter pausen kommente-
rade domaren de vinnande 
bidragen. Segrade gjorde 
Tanja Mueller,  Melleruds 
FK med en serie naturbilder  
på is med titeln ”Ett barn blir 
till” utförda i ett grafiskt 
mönster. 

Tvåa kom Roland Johans-
son, Melleruds FK med en 
actionserie på en voltande 
bil. Tredje pris gick till Göran 
Karlsson, Åmåls FK för en 
humoristisk serie bilder från 
bilkyrkogården i Båstnäs. 
Göran hade noga tänkt ige-

nom bilderna innan och an-
skaffat polisuniform, till-sa-
luskyltar med mera. Han  
anlitade sedan  fotokompisar 
att agera inför kameran. 

Priserna bestod av signe-
rade böcker med text och 
bilder av domaren.

Åke Sundelin

SPORT
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Ströpellets

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Majs t. åtel
Stor/småsäck

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Kutterspån
Lantbruksströ

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Tar just nu 
emot ett 
antal nya 
kunder

olesensbygg@gmail.com

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

Fleece 69:-/m 

Galon  99:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

Linne 109:-/m 

Vadmal 100% ull 145:-/m 

Garn från Järbo!
100-tal gardinlängder!

Lägenheter uthyres 
i Dals Rostock
3 rum och kök 107 kvm. 
4.100:- kallhyra.

Tel. 0521-402 58

2 rum och kök 64 kvm. 
2.800:- kallhyra.

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

UTHYRES

PRO Mellerud: Onsdag 
27/11 kl. 17.00. Bingokväll i 
PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT

INNEBANDY 
Efter fyra spelade om-
gångar i herrarnas division 
6 norra kom då den första 
segern för Melleruds IBK 
Giants i söndags. Detta 
hemma i Rådahallen då 
Myggenäs IBK gästade.
Matchen slutade med 
uddamålsseger 6-5 till 
Giants.
Det var en lättad tränare i 
Filip Falander efter segern 
mot Myggenäs i söndags. 
Efter två storförluster och en 
uddamålsförlust i just Råda-
hallen  kom den efterlängtade 
segern.

– Vi visade att vi kan spela 
innebandy och inte bara kan 
åka på stora förluster. Detta 
var riktigt skönt, sade Falan-
der.

I den första perioden tog 
gästerna ledningen efter två 
minuter, men MIBK vände 
med två snabba mål och man 
hade ett 2-2 läge i paus. 

I andra perioden drog hem-
malaget ifrån till 5-2 och man 
hade kontrollen inför tredje.

– Det blev nervöst i slutet 
då de kom ikapp. Speciellt 
med fem minuter kvar då vi 
åkte på två utvisningar med 
tio sekunders mellanrum, 
fem mot tre spelade vi och då 
gjorde de 6-5, berättar Falan-
der.

Men Giants visade prov på 
fint boxplay-spel och kunde 
rida ut stormen och vinna 
med 6-5, en stark laginsats 
mot serietrean Myggenäs.

– Det går inte att utnämna 
någon enskild spelare som 

Första segern för Giants 
– ”Riktigt skönt”

Första segern för säsongen satt som ett smäck för Melleruds IBK som i söndags besegrade Myggenäs IBK 
hemma i Rådahallen med 6-5. Foto: MIBK.

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 
Myggenäs IBK

6-5 (2-2, 3-1, 1-2)
Division 6 Norra

Målskyttar Giants:
Carlos Rodén, 2
Mio Forsberg, 1
Andreas Sjöblom, 1
Rikard Törnros, 1
Hampus Andersson, 1

FOTBOLL 
Melleruds IF hade i fre-
dags ungdomsavlutning 
i Idrottshuset, Mellerud. 
Det var stor uppslutning 
från både spelare, ledare 
och föräldrar som tillsam-
mans sammanfattade fot-
bollsåret 2019.
Prisutdelare för kvällen var 
A-lagets Marcus Rydberg 

och Albin Broberg, som till-
sammans med konferencie-
ren Tobias Coster delade ut 
ett hundratal medaljer och 
diplom. 

Förutom medaljer och di-
plom till samtliga spelare, 
hyllades även de mest trä-
ningsflitiga med pokaler och 
ett av de finaste priserna, 
”Lagets Lirare”, tilldelades 
Ali Ahmad Ghadamzadeh i 

Ungdomsavslutning 
med många priser

 De mest träningsflitiga ungdomarna i Melleruds IF säsongen 2019 tillsam-
mans med prisutdelarna, från vänster; Marcus Rydberg, Alizafar Qsemi, 
Joel Olsson, Agnes Ferm, Nora Larsson, Hampus Benjaminsson, Albin 
Broberg. Stående längst fram; Altin Avdijaj. Foto: Rikard Westman

MIF:s P04/05 för träningsflit 
men också för god kamrat-
skap.

Föreningens flicklag, med 
tjejer födda 05/06, avtacka-
des med rosor och ovationer, 
då de inför nästa säsong inte 
längre kommer att spela 
ihop.

I paus bjöds det på korv 
med bröd till alla spelare och 
syskon medan de äldre fick 
go-fika. Det fanns också 
både lotteri och chokladhjul, 
där det förstnämnda resulte-
rade i lottdragning på scenen 
och många priser delades ut. 

Kvällen sammanfattas 
kort men gott med att fören-
ingens eldsjälar Sören Flöis-
bon och Sandra Gustavsson 
gjort ett fantastiskt jobb med 
festen som samlade nästan 
200 personer och till nästa år 
lär det bara bli ännu bättre.
 Melleruds IF

var bäst i denna match, det 
var en laginsats. Alla gjorde 
det toppen och följde vår 
satta spelidé, speciellt de 
yngre, berättar tränaren Filip 
Falander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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ALLTJÄNST

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

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

BILSERVICE

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

STÄD

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

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

AKTIEBOLAG

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

Inramning
Konstnärsmaterial

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.47 - 23 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. 47 – 23 november

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Curling: EM
12.00 Filip och Mona
12.20 Mästerskaparna
13.20 Vår tid är nu
14.20 Första dejten
14.50 Matiné: Pappa och vi
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Det svenska popundret
22.00 Rättighetsbärarna
22.30 Limboland
23.00 Tänk till talkshow
23.30 Rapport
23.35 Hjärtats vägar
00.20 Rätta virket
00.50 Första dejten
01.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.30 Min egen väg
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Gud så gott
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hjärta för djur
18.30 Svenska hemligheter: 
 Världens största sjöslag
19.15 Vrakdykarna
19.25 Anslagstavlan
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Mu squad
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Svenska hemligheter:
 Världens största sjöslag
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Lagens längsta arm
17.40 Nationalskattens 
 hemligheter
18.20 Våra heliga byggnader
19.15 Stasi-spionen från Ohio
20.10 Mäktiga sjöar
21.00 Seriestart: Har storleken 
 betydelse?
21.55 Walaas vilja
22.50 Galapagos orädda djur
23.40 Nazismens födelse

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30	 Tvångsförflyttningar
  - Bággojohtin
21.00 Twin
21.45 Vildmark runt hörnet
22.00 Rättighetsbärarna 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Limboland 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Plus
23.30 Strömsö
00.00 Andra åket - tecken-
 språkstolkat
00.30 Skattjägarna
01.00 Babel

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.30 Ring så städar vi
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, TV4Vädret
23.00 CSI, 23.55 Law & order
01.50 MacGyver
02.50 Badhotellet
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.05 Pawn stars
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 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 From Paris with love
22.55 How I met your mother
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Cops
02.45 The vampire diaries
03.25 American dad
04.10 Last man on earth
04.35 Pawn stars
04.55 Pawn stars

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Curling: EM
12.00 Uppdrag granskning
13.00 Det svenska popundret
14.00 Curling: EM
17.00 Strömsö
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 Arvinge okänd
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Vår tid är nu
00.20 Mästerskaparna
01.20 Plus
01.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.30 Mu squad
09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15	 Tvångsförflyttningar	
 - Bággojohtin
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Hämnd och kärlek
19.00 Curling: EM
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Himmel över Berlin
00.20 Babel
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Våra heliga bygg-
 nader
18.10 Klättring på Eigers nord-
 vägg
19.10 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan
20.05 Farah Diba, sista drott-
 ningen
21.00 Studio natur
21.30 Galapagos orädda djur
22.20 Det vilda Colombia
23.10 Walaas vilja

20.00 Curling: EM
22.00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
23.00 Hjärtats vägar
23.45 Sverige!
00.15 Doobidoo
01.15 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
02.15 Limboland - syntolkat

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

05.15 Kevin can wait
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 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 Central intelligence
23.10 How I met your mother
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.05 Cops
02.55 The vampire diaries
03.35 American dad
04.20 Last man on earth
04.45 Pawn stars

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Arvinge okänd
10.40 Längdskidor: Gällivare
14.00 Curling: EM
17.00 Rätta virket
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Twin
23.15 Kurs i självutplåning
23.30 Rapport
23.35 Innan vi dör
00.35 Veckans brott
01.35 Vänligen Lars Lerin
02.05 Sändningsuppehåll
04.30 Sverige idag

08.25 Jakttid
08.5513.00 Forum: Sverige-
 demokraternas landsdagar
12.00 Rapport
13.00 Forum
13.55-17.15 Forum: Sverige-
 demokraternas landsdagar
16.00 Rapport
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Karaokekväll med Lasse
18.30 Hämnd och kärlek
19.00 Curling: EM
20.00 Hans Arnold – penselns 
 häxmästare
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Hjärtat
23.25 Flatömysteriet
00.20 Farliga beroenden
01.10 Hjärta för djur
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Telemarkskon, den 
 fagraste rosen
17.10 Har storleken betydelse?
18.05 Antikduellen
18.35 Lagens längsta arm
19.15 Seriestart: Världens broar
20.05 Forskarfamilj på dyk-
 äventyr
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Utmanande bergstoppar
22.30 Nationalskattens 
 hemligheter
23.15 Dokument utifrån: Vene-
 zuela - oljans förbannelse

20.00 Curling: EM
22.00 Hjärtats vägar
22.45 Gud så gott
23.15 Det svenska popundret
00.15 Robins
00.45 Andra åket - syntolkat
01.15 Första dejten
01.45 Rätta virket

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.30 Ring så städar vi
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Drömpyramiden
20.00 Idol
21.30 Mumbo jumbo
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.15 TV4Vädret
22.25 Idol 2019 – resultatshow
22.45 Idol extra
23.10 På smällen
01.55 Be cool
04.20 Ring så städar vi

05.05 Pawn stars
05.25 Kevin can wait
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 2 1/2 män
15.00 The vampire diaries
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Amazing race
19.00 Simpsons, 20.00 Seinfeld
21.00 Exodus: Gods and kings
00.00 Bilprovningen
01.00 American dad
01.55 Damien
02.40 The vampire diaries
03.20 Minnet av ett brott
04.10 Scream queens

05.00 Go‘kväll
05.45 Fråga doktorn
06.30 Plus
07.00 Opinion live
07.45 Uppdrag granskning
08.45 Skavlan
09.45 Vinterstudion
10.15 Alpint: Världscupen
11.00 Längdskidor: Gällivare
13.15 Alpint: Världscupen
14.05 Vinterstudion
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: A million ways
  to die in the west
00.10	 Nattfilm:	Cake
01.50 Sändningsuppehåll
04.35 Sverige!

07.55 Poddilainen
08.25 Forum: Sverigedemo-
 kraternas landsdagar
12.30 Världens natur: Djurens 
 liv från ovan
13.25 Forum: Sverigedemo-
 kraternas landsdagar
16.00 Rapport
16.05 Forum: Sverigedemo-
 kraternas landsdagar
17.00 Sverige idag
17.20 Studio Sápmi
17.50 Mitt ögonblick
18.00 Anslagstavlan
18.05 Peter Falk och Columbo
19.00 Kulturstudion
19.05 John Legend live
20.40 Kulturstudion
20.45 Teddy Pendergrass, en 
 soulstjärnas öde
22.25 Kulturstudion
22.30 Flatömysteriet
23.25 Kulturveckan
00.25 Skattjägarna
00.55 Jakttid
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Karaokekväll med Lasse

09.00 UR Samtiden
10.00 Curling: EM
13.00 UR Samtiden
15.00 Träsnidare trots allt
15.05 Antikduellen
15.35 Studio natur
16.05 Lagens längsta arm
16.45 Utmanande bergstoppar
17.30 Historiska hemligheter
18.15 Mäktiga sjöar
19.05 Har storleken betydelse?
20.00 Gränslöst äventyr i Australien
21.00 Det vilda Colombia
21.50 Nazismens födelse
22.45 Forskarfamilj på dykäventyr
23.40 Farah Diba, sista drott-
 ningen

20.00 Andra åket - syntolkat
20.30 Sexans växel
21.20 Veckans brott
22.20 Världens bästa veterinär
23.55 Fråga veterinären - tecken-
 språkstolkat
00.25 Skavlan
01.25 Min egen väg

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 Idol extra
13.55 Mumbo jumbo
14.30 Ishockey: Malmö–Brynäs
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
22.15 Jack Reacher
00.50 The guilt trip
02.50 The life of David Gale

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 Buffy the vampire slayer
11.00 Brit cops
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 Bad boys
23.25 Crank: High voltage
01.25 The promotion
03.05 Wrong turn 6: Last resort
04.35 Cops
04.55 Fresh off the boat

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
05.05 Vem vet mest?
05.50 Strömsö
06.20 Arvinge okänd
07.20 Hjärtats vägar
08.45 Vänligen Lars Lerin
09.15 Andra åket
09.45 Vinterstudion
10.15 Alpint: Världscupen
11.15 Längdskidor: Gällivare
13.00 Vinterstudion
13.15 Alpint: Världscupen
14.05 Vinterstudion
15.00 Dom kallar oss artister
15.05 Det svenska popundret
16.05 The Graham Norton show
16.55 Vår tid är nu
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00 Innan vi dör
22.00 Militärligan
22.30 Sexans växel
23.20 Rapport
23.25 Killing Eve
00.10 Det svenska popundret
01.10 Twin, 04.45 Militärligan

07.35 Sverige idag på romani chib
07.55 Forum: Sverigedemokraternas 
 landsdagar
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Sverigedemokraternas 
 landsdagar
12.00 Peter Falk och Columbo
12.55 Forum: Sverigedemokraternas 
 landsdagar
16.00 Rapport, 16.05 Sverige idag
16.25 Örtskolan, 16.30 Skattjägarna
17.00 Sista terminen i nian
17.12 Dövas historia genom tiderna
17.20	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.46 Barnen som överlevde förintelsen 
	 -	meänkieli
18.00	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
18.30 Poddilainen
19.00 Världens natur
19.50	 Det	söta	livet	-	sommar
20.00 Karen Blixen och hennes Afrika
20.55 Babels bibliotek
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
00.10 Fittan	brinner	-	livet	med	vestibulit
00.40	 Studio	Sápmi
01.10 The great debate
01.35 Komma ut, Fråga veterinären

09.00 UR Samtiden
10.00	 Forum:	Sverigedemo-
 kraternas landsdagar
10.45 UR Samtiden
15.00 Världens broar
15.50 Forskarfamilj på dykäventyr
16.40 Gränslöst äventyr i Australien
17.40 Dox: Rovdjuret
19.15 Våra heliga byggnader
20.10 Galapagos orädda djur
21.00 Mäktiga sjöar
21.55 Städernas hemligheter
22.45 Walaas vilja

20.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
21.00	 Innan	vi	dör	-	syntolkat
22.00	Militärligan	-	syntolkat
22.30 Farliga beroenden
23.20 Filip och Mona
23.40 Mästerskaparna
00.40 Hjärta för djur

05.20 Världens häftigaste tårtor
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Solsidan
13.55 Bonde söker fru
14.55 Bytt är bytt
15.55 Kockarnas kamp
16.55 Expeditionen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Solsidan
20.30 Hellenius hörna
21.30 All inclusive
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 All inclusive
23.35 Brottsjournalen
00.35 Stockholmspolisen
01.35 The night manager
02.35 En plats i solen – borta eller
  hemma bäst?
04.35 Ring så städar vi

05.20 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 Impractical jokers
10.55 Brit cops
13.00 Simpsons
14.00 Ink master
15.00 Cops
15.25 Karate Kid: Sanningens ögonblick
18.00 Ink master
19.00 Amazing race
20.00 Min klassiker
21.00 I huvudet på en mördare
22.00 Den som dräper: Mörkret
23.00 NCIS: Los Angeles
00.00 American dad
01.00 Impractical jokers
01.50 Family guy
02.20 American dad
03.05 Bordertown
03.25 Sex & drugs & rock & roll
03.50 Making history
04.15 NCIS: Los Angeles

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Vänligen Lars Lerin
09.40 Landet runt
10.30 Sportspegeln
11.00 Doobidoo
12.00 Sverige!
12.30 Allt för Sverige
13.30 Svenska nyheter
14.00 Skavlan
15.00 Matiné: Mannekäng i rött
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu
21.00 Rätta virket
21.30 Första dejten
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Nattlek
00.35 Hjärtats vägar
01.20 Vänligen Lars Lerin
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Sista terminen i nian
08.12 Dövas historia genom tiderna
08.20	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.46 Barnen som överlevde förintelsen 
	 -	meänkieli
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 Hans Arnold – penselns häxmästare
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Genvägen
23.50 Agenda
00.35	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
01.05 Poddilainen
01.45 Sportnytt, 02.00Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Lagens längsta arm
17.40 Forskarfamilj på dykäventyr
18.35 Har storleken betydelse?
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Nationalskattens hemligheter
21.00 Världens natur: Djurens liv från 
 ovan
21.50 Gränslöst äventyr i Australien
22.50 Nazismens födelse
23.45 Städernas hemligheter

20.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
21.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
21.45	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
22.15 Strömsö
22.45	 Innan	vi	dör	-	syntolkat
23.45	Militärligan	-	syntolkat
00.15 Mu squad
00.45	 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 Kalla fakta
21.00 Anders och knarket
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 Cleaning up
00.00 Law & order: Special victims unit
01.50 MacGyver
02.50 Badhotellet
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.00 Brooklyn nine nine
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 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 The vampire diaries
03.55 American dad
04.40 Den som dräper: Mörkret

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Fråga doktorn
10.25 Strömsö
10.55 Rättighetsbärarna
11.25 Limboland
11.55 Tänk till talkshow
12.25 Vem vet mest?
13.10 Robins, 13.40 Arvinge okänd
14.40 Sångpärlor
14.50 Matiné: Ryttare i blått
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästerskaparna
21.00 Ingen ängel, 22.00 Plus
22.30 Rapport
22.35 Hjärtats vägar
23.25 Vänligen Lars Lerin
23.55 Allt för Sverige
00.55 Filip och Mona
01.15 Svenska nyheter
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Aurlandsdalen, vild och vacker
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	Muitte	mu	-	Minns	mig
18.30 Seriestart: Trettioåriga kriget: 
 Sveriges skräckvälde i Europa
19.15 Där ingen längre kan bo
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Korrespondenterna
20.30 Gud så gott
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Min egen väg
22.45 The great debate
23.10 Komma ut
23.50	 Hans	Arnold	–	penselns	häx-
 mästare
00.50 Trettioåriga kriget
01.45 Sportnytt, 02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Julpynt i särklass
17.05 Antikduellen
17.35 Världens broar
18.25 Städernas hemligheter
19.15 Nazismens födelse
20.10 Det vilda Colombia
21.00 Dokument utifrån: Kuba, Castro 
 och världen
21.55 Mäktiga sjöar
22.45 Utmanande bergstoppar
23.30 Farah Diba, sista drottningen

20.00	 Vår	tid	är	nu	-	teckenspråkstolkat
21.00	 Andra	åket	-	teckenspråkstolkat
21.30	 Arvinge	okänd	-	teckenspråks-
 tolkat
22.30 Karaokekväll med Lasse
23.00 Sexans växel
23.50	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
00.35 Jakttid

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 Sveriges bästa
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 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
18.30 UEFA Champions League
23.30 How I met your mother
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
03.20 The vampire diaries
04.05 American dad
04.50 Last man on earth

Marknadsför er hos oss inför  
årets största shoppingdag!

Slå försälj-
ningsrekord! 

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Utgivningsdag: 27 november

Annonsbokning: Senast 21 november

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

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!

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:-

Boka visning!

NYTT PRIS!

ÅSENSBRUK – Byvägen 9 
Hemtrevlig enplansvilla med 4 rok, 111 kvm. Tomt 
944 kvm. Inglasat uterum. Nytt badrum. Braskamin 
och vattenburen elvärme. Lugnt och trivsamt läge. 
Vidbyggt dubbelgarage. Gäststuga.  

Pris 850.000:-

Boka visning!

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 12
Villa med dubbelgarage och inglasat uterum. 6 rok. 
Boa 135 kvm. Tomt 3.500 kvm. CTCpanna (2013), 
kakelugn, braskamin, öppenspis. Visst renoverings-
behov. Utsikt över Ånimmen. Närhet till Vänern.

Pris 895.000:-

SÅLD!
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Runtom i landet och inte 
minst i vår egen region ser vi 
hur kommuner och regioner 
tvingas skära ner i skola, vård 
och omsorg. Var och varan-
nan dag kan vi läsa förslag 
om att sänka värmen på äld-
reboenden, lägga ned kul-
turskolor och skära ned på 
personaltätheten inom för-
skolan och vården. 

Nyligen kom nyheten att 
det varslas cirka 600 läkare 
och undersköterskor på Ka-
rolinska i Stockholm, men 
liknande och till och med 

värre  nedskärningsförslag 
finns även på sjukhusen i 
Trollhättan och Uddevalla, 
samt i andra delar av vår re-
gion.

För Vänsterpartiet är väl-
färden en av samhällets vik-
tigaste hörnstenar. Den all-
männa välfärden ska vara en 
garant för att vi alla får 
samma möjligheter i livet, 
oavsett bakgrund. Utan en 
stark, trygg och gemensam 
välfärd kommer vi fortsätta 
att se ett samhälle där män-
niskors livsvillkor kommer 

allt längre ifrån varandra. 
Nedskärningarna riskerar att 
skapa bredare samhällsklyf-
tor där privata försäkringar 
ersätter generell välfärd för 
alla. Det är en politik som vi 
i Vänsterpartiet inte kan 
ställa oss bakom.

Men det är ingen slump att 
det kommer sådana förslag 
just nu. Under förra mandat-
perioden förhandlade Vän-
sterpartiet fram tio miljarder 
mer till regioner och kom-
muner, pengar som gick till 
förskolor, äldreboenden och 

hälso- och sjukvården. Idag 
förhandlar regeringen inte 
med oss, utan med C och L 
och då väljer de istället att 
prioritera skattesänkningar 
för de med över 50 000 kro-
nor i månadslön. Det gör 
skillnad vem som har infly-
tande över budgeten.

Elin Segerlind (V),  
riksdagsledamot  

från Mellerud

Elise Norberg Pilhem (V), 
ordf Vänsterpartiet Fyrbodal

Peter Sund (V), ordf  
Vänsterpartiet Fyrbodal

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

Vänsterpartiet väljer välfärden  
före skattesänkning för rika

I MN den 13 november finns 
en insändare från Tomas 
Nilsson och Ludwig Moss-
berg, ordförande och vice 
ordförande i kultur- och ut-
bildningsnämnden i Melle-
rud, som är bedrövlig. När 
funktionshinderrörelsen har 
reagerat mot de föreslagna 
nedskärningarna av elevvår-
den ser de sig tvungna att ta 
till orda men vad säger de? 
De påstår sig ”ta ansvar” men 
det är just det, de inte gör!!

Istället kryper de fegt ner 
bakom sina tjänstemän. De 
vägrar ta ställning och påstår 
att de inte skall gå in och 
detaljstyra, vilket i och för 
sig är helt rätt.

MEN… Om man som sty-
relse vill uttala sig finns bara 
två möjligheter: Antingen 
ställer man upp för sina tjäns-

temän och förklarar att dessa 
tagit ett helt riktigt beslut. 
Eller också talar om för sina 
tjänstemän att dessa nog 
gjort fel och säger till dem att 
göra om! Detta gäller för 
styrelser inom företag enligt 
Aktiebolagslagen. Det gäller 
för politiska styrelser inom 
kommuner och regioner/
landsting. Samt för reger-
ingen i förhållande till de 
statliga verken. Och givetvis 
också inom kultur- och ut-
bildningsnämnden i Melle-
rud.

Att gå ut i en insändare och 
egentligen inte säga något 
eller inte våga ta ställning är 
inte bara felaktigt i förvalt-
ningsrättslig synpunkt utan 
också fegt.

”Vänersborgare”

Skäms herr Nilsson 
& Mossberg

Ja, det kan kanske upplevas 
som kritik av politiker i kom-
munen, speciellt av den ”Nya 
Majoriteten” då sparkraven 
inte är realistiska, då elever 
som är i behov av hjälp och 
stöd kommer att komma i 
kläm och få en brantare upp-
försbacke än vad de skulle 
behövt ha för att kunna klara 
skolan. 

Omröstningsresultat i 
KUN med fyra ja-röster för 
”Nya Majoritetens” (C) (M) 
(KD) och (KIM) förslag till 
budget och två nej-röster från 
(S) samt att (SD) avstod att 
rösta. Då kan man fråga sig 

om ”Nya Majoriteten” inte 
har läst budgetförslaget? 

Det är väldigt tydligt enligt 
budgetförslaget att stöd- och 
resurstjänster är det som ska 
sparas på. Detta kan väl inte 
Tomas Nilsson (C), ordfö-
rande i  KUN och Ludwig 
Mossberg (M), 1:e vice ord-
förande förneka?

Förvaltningen har lagt ett 
förslag på åtgärder och JA 
det är just ni som politiker 
som har beslutat besparing-
arna på just detta i KUN:s 
verksamhetsområden. Be-
slutet är specifikt enligt sidan 
14 i budget 2020 och det 

förslag som röstades igenom 
i KUN och sedermera full-
mäktige med 22 ja-röster och 
nio nej-röster.

Då regeringen har för av-
sikt att ge statsbidrag till 
Melleruds kommun, vilket 
även ordföranden i KUN 
bekräftade i den intervju som 
sändes i SVT Väst fredagen 
den 8 november, så borde 
kommunen/KUN ta bort 
sparkravet på KUN:s verk-
samhetsområde.

Det behövs fler vuxna i 
skolan  – inte färre, för alla 
elevers rätt till en skola för 
ALLA, inklusive elever med 

behov av stöd och resurs-
tjänster kopplat till sin skol-
gång.

Det handlar inte bara om 
en klump i magen, eller van-
lig oro, det handlar om soci-
ala stagneringar, ett garante-
rat utanförskap på 
arbetsmarknaden, psykoso-
ciala aspekter och vad det 
faktiskt kostar kommunen i 
framtiden för varje barn som 
inte får rätt stöd.

 Ta bort sparkravet som är 
kopplat till elevernas skol-
gång!

 Funktionshinderrörelsen  
i Mellerud 

Svar till ”Nya Majoriteten” i KUN

Svar till funktionshinderrörelsen
Ibland kan man läsa besyn-
nerliga svar på Melleruds 
Nyheters insändarsida. Förra 
veckan svarade Tomas Nils-
son C (ordförande) och Lud-
wig Mossberg M (vice ordfö-
rande) i kultur- och 
utbildningsnämnden på 
funktionshinderrörelsens 
berättigade oro inför ned-
skärningar med fem miljoner 

2020. Skälen som angavs var 
att statsbidragen för flykting-
mottagandet dragits tillbaka, 
men att kostnader och utma-
ningar kvarstår. Det vore 
klädsamt om vi läsare fick en 
kort redovisning om hur 
mycket och vad dessa kost-
nader och utmaningar består 
av.

Vidare sägs att den nya 

Ett tack till Socialdemokra-
terna  Per Eriksson, Bijan 
Zainali, Annica Erlandsson 
och Paula Holmqvist för att 
ni, liksom Vänsterpartiets 
företrädare, uppfyller val-
löftet om en fortsatt nattöp-
pen jour i Bäckefors.

Sjukhuskommittén 
genom Jerker Johansson

Ett tack

Den 21/11 väntas beslut tas i 
riksdagen att förändra kom-
munala utjämningssystemet 
vilket innebär att vår kom-
mun får en förbättrad eko-
nomi. De senaste siffrorna  
pekar på ett förbättrat resultat 
med 11,2 miljoner kronor 
jämfört med den budget som 
togs i juni. Det är bra! Då är 
frågan hur vi ska förvalta 
pengarna.

Melleruds Nya Majoritet 
duckar för besparingarna i 
skolan som skapar sådan oro. 
Det är minsann inte politi-
kerna som väljer var det ska 
sparas, det är vår skolperso-
nal heter det. I runda slängar 
70 procent av kultur och ut-
bildningsnämndens budget 
är löner och lokaler. Blir inte 
mycket att välja på. Det är 
resurspersonalen som får 
stryka på foten. 

Socialdemokraterna å sin 
sida svarar upp med att ge-
nast dra igång sitt slöserima-
skineri, lösningen på allt, 
kasta mer pengar på en evigt 
svällande brasa.  Är det håll-
bart? Inte när man spenderar 
mer än ekonomin väntas 
förstärkas. Det är vägen till 
höjda skatter och framtida 
utarmad välfärd.

Från Sverigedemokrater-
nas sida yrkade vi under 
budgetprocessen i juni att 
skolan skulle slippa bespa-
ringarna, vi ser behoven. 
Både för elever och personal, 
men också av finansiering. 
Vi har ett vikande befolk-
ningsunderlag, mycket låg 

skattekraft, stora utgifter 
framför oss och tack vare ti-
digare styren både på riks-
nivå och i kommunen tagit 
emot en oproportionerlig 
andel flyktingar där staten 
sprungit från notan.  

I kölvattnet av detta står vi 
kvar med medborgare som 
har stora behov av stöd och 
hjälp. Vi har efter åratal av 
misskötsel hamnat i ett 
mycket problematiskt läge.  
Nu står våra motståndare där 
och försöker  reparera den 
skada de själva åstadkom-
mit.  Vi menar att vi är i ett 
läge där vi måste fråga oss 
vad som egentligen är kom-
munal verksamhet, vad bety-
der mest för våra invånare. 

Vi vill omfördela pengar 
från kulturverksamheten till 
skolan, dvs kärnverksamhet. 
Det plus ett eventuellt till-
skott från de utökade resurser 
vi hoppas få den 21/11 säker-
ställer en skola med kvalitet 
där även barn med särskilda 
behov kan få de resurser de 
behöver. Samtidigt som vi 
sparar undan  en del för de 
utgifter vi vet ligger framför 
oss. Med andra ord inte slösa, 
men inte heller spara på de 
viktigaste områdena. Vi kan 
både ta ekonomiskt ansvar 
och säkerställa välfärden för 
våra invånare.

Vi kommer inte att ge upp, 
Mellerud är en fantastiskt fin 
kommun att leva och bo i, vi 
ska se till att det förblir så!

SD-Mellerud

Nya bud i Mellerud!

majoriteten tar ansvar för 
kommunens ekonomi. Ja, det 
är en självklarhet, men inte 
bara det. Kommunen har 
också ansvar för kommunin-
vånarnas välbefinnande som 
framgår av lagar och förord-
ningar. Vad ska vi annars ha 
en kommun till?

Vad som är mer avslöjande 
i nämnda insändare, är att 
kultur- och utbildningsnämn-
dens politiska ledning skyller 
på tjänstemännen. Det är inte 
endast ett fult knep, det är 
dessutom osakligt. Förtroen-
devalda politikers roll är att 
ta ansvar även för tjänste-
männens hantering även om 
delegation föreligger.

I Melleruds kommun ha vi 
ett flagrant exempel på detta 
genom ”Sunnanå-fallet” då 
byggnadsnämndens ledamö-
ter fälldes, medan högste 
tjänsteman aldrig åtalades, 
trots att han i högsta grad var 
inblandad.

Just nu pågår en utbildning 

av nämnder och styrelsers 
presidier i kommunen, det är 
bra. Vår förhoppning är att 
även ovanstående principi-
ella frågor kommer upp på 
dagordningen på det att vi i 
fortsättningen slipper lik-
nande fadäser.

Johnny Stücken 
Karl-Axel Nordström 

 Tommy Johansson

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se
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