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

20%
PÅ HELA SORTIMENTET  
AV TRYCKIMPREGNERAT

VIRKE
Gäller t.o.m. 2019-11-30

I lördags var det Eld- och Ljuskväll kring Upperudshöljen. På många ställen runt sjön anordnades olika slags aktiviteter, som sagospel, auktion, 
konserter och bildvisning. På bilden syns Teater Mimilus som gav en häftig eldshow i Hallingsalen på Dalslands Center. Foto: Karin Åström.

– Sidan 5 –

Priserna gäller måndag 25/11 – söndag 1/12 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.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Smör
Arla, flera sorter, 500 g, jfr-pris 
50,00/kg.  
Max 3 köp/hushåll/vecka 48 

BONUSKUND

5:-
/st

Handla andra 
varor för minst 200 kr, 

köp 1 paket för 

25:-/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad 
Norge, i bit, vakuumförpackad, 
600 g, jfr-pris 165,00/kg.

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Risgröt
Felix, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 48

99:-
/st

3995
/st

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 48

6995
/kg

Häftig eldshow Samverkande 
sjukvård prisas 

– Sidan 9–

Melleruds lucia 
med följe klara

– Sidan 4–

– Sidan 17 –

Variationsrik  
kulturvecka
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 15.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 28/11 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

BINGO

Välkommen på  
Adventsgudstjänst 

med körsång
Söndag 1 december
Sundals-Ryr kl. 11.00
Brålanda kl. 16.00
Gestad kl. 19.00

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Jag kommer hem  

igen till jul 

Onsdag  4/12 kl 19.00

Från 7 år  Pris 100 kr

1 tim 54 min

Knives Out

Söndag 1/12 kl. 19.00

Från 11 år.  Pris 100 kr

2 tim 10 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Tito och fåglarna

Söndag 1/12 kl. 16.00

Från 7 år.  Pris 80 kr

1 tim 13 min

Last Christmas

Onsdag 27/11 kl. 19.00

Från 7 år  Pris 100 kr

1 tim 43 min

Ailos Resa

Söndag 8/12 kl. 16.00

Jumanji: 

The next Level

Söndag 8/12 kl. 19.00

Onsdag 11/12 kl. 19.00

 
Det händer på biblioteket

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

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

Invigning av bibliotekets nya läsplattor
Fredag 29 november kl. 10-12

Kom till biblioteket och prova att läsa tidningen digitalt! 
Vi bjuder på kaffe och kaka

Föreningshuset i Åsensbruk
Måndag 9 dec. kl 18

OBS! PostNord informerar vad som händer 
Morgan E. Andersson, KSO informerar
Allmän frågestund
Samåkning till grötfesten  
070-233 86 46

Alla är välkomna!

grötfest!

MELLERUD

070-567 60 32
www.hrf.se/mellerud

I morgon torsdag 16.30 bjuder vi på 

Grötfest med skinksmörgås 

i hrf-lokalen

Lokalen är sedan stängd fram till 

16 januari, men du kan alltid nå oss 

om du behöver hörselhjälp eller batterier

Hörselskadades förening i Mellerud

Julmarknad
DALSLAND CENTER

HÅVERUD
30 november - 1 december kl. 11-16

Lokalproducerat hantverk 
Godsaker till julbordet 

Fina julklappstips

Julmusik
Lördag 30 november  

13.00   Dalslands Spelmansorkester 
Söndag 1 december  

13.00   Skålleruds församlingskör sjunger julsånger 
Tomten kommer på besök kl 12 och 15, både lördag och söndag 

Pyssel för barnen
Dalbogillet bakar och säljer tunnbröd 

Lions club säljer julkärvar 

Akveduktens vintage och second hand samt ANNO 1896 finns på 
plats inne i Dalsland Center.

Akveduktshopen/Glashyttan, Brasseriet, Caféet,  
Kanalmuseet, Patriks Antik, Rökeriet och Tomtemuseet har öppet! 

Håveruds hotell serverar julbord (förbokning)

VÄLKOMMEN!

  

Kanalvägen 4, 46472 Håverud 
0530-18990, 18992  
tourism@mellerud.se 
www.dalslandcenter.se

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 november – 4 december 2019
Första söndagen i advent
”Ett nådens år”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 1/12 11:00 Gudstjänst med små och stora i Grinstads 
  kyrka, Ewa Widell. Bolstads Barnkör 
  medverkar. Utdelning av Barnens Bibel till
  Bolstads församlings 5-åringar. Gröt i 
  Grinstads församlingshem.
Tis 3/12 18:30 Aftonsång i Grinstads kyrka, Kerstin 
  Öqvist. Bolstads församlingskör medverkar.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 27/11 12:00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist. Anmälan till lunchen  senast tisdag 
  kl.11.00 till Exp. 0530-36200.
Tor 28/11 08:00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tor 28/11 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
  sångkör medverkar.
Sön 1/12 08:30 Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 1/12 09:30 Gudstjänst, Kerstin Öqvist. Kören 
  Morgonstund medverkar.
Tis 3/12 11:30 Mässa på Fagerlid.
Tis 3/12 14:15 Mässa på Bergs.
Ons 4/12  Ingen Andakt med efterföljande lunch i 
  Kyrkans Hus onsdag 4/12. 
Ons 18/12 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Därefter julbord, pris 100kr. Anmälan för 
  julbord senast fredag 13/12 kl. 11 till 
  Exp 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 27/11 14-16 Öppet Café i Kyrkstugan.
Tor 28/11 16:00 Mässa på Skållerudshemmet, Martin 
  Edström.
Sön 1/12 11:00 Högmässa, Martin Edström. Skålleruds 
 församlingskör medverkar.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 27/11 12:15 Andakt på Karolinen, Emma Gustavsson.
Sön 1/12 14:00 Gudstjänst med små och stora i Örs kyrka, 
  Martin Edström. Örs kyrka firar 800 års-
  jubileum. Örs kyrkokör och Örs värsta 
  grymma barnkör medverkar. Trumpet: 
  Oskar Alfredsson. Kyrkfika efter 
  gudstjänsten.
Tis 3/12 15:00 Prat o Kakkafé i Gula Villan, Brunnsparken,
  Dals Rostock

och nomineringar inför 2020 års distriktkongress 
skall vara partiexp., Storgatan 19, 464 31 
Mellerud, tillhanda senast onsdag 11 december. 

MOTIONER
Framtidspartiet i Mellerud

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 8 oktober

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

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 november

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelser
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 17 december

Kakor
4 burkar

Kakprofessorn 070-650 60 15

80:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 19 november

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-

Adventlor 
2-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 3 december

Kakprofessorn 
070-650 60 15

Lussekatter
5-pack

30:- 40:-
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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

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

Aktuellt 2020

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Läs mer & boka på vår hemsida!

Costa del Sol - Spanien 
2/3, 30 dgr ........................... 22.480:-
Kielkryssningar - weekend
28/2, 20/3, 3 dgr .................... 1.390:-
Påskmarknad i Rostock 
6/4, 3 dgr ............................... 3.390:-
Hollands blommor & 
blomstertåget 22/4, 7 dgr .. 8.550:-
Prag 2/5, 7 dgr ...................... 6.680:-
Ungern – vin, mat & upplevelser
10/5, 11 dgr ......................... 15.890:-

 

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

Fisk- & Skaldjursbuffé 
Brasserietstyle

Välkomna önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!1 dec Julmarknad • Jazz 15.00 – 

Buffé 13-18  - 199 kr

14 dec • Irländsk trubadur 
Buffé 15-21 - 369 kr

15 dec • Jazzunderhållning - 15.00 –  
Buffé 14-19

Rökta och gravade delikatesser med våra egna jultillbehör 
Jerkas grymma spjäll, Fridas Jansson m.m.

30 nov • Julmarknad 
Buffé 13-17 - 199 kr

Bokning :0530-351 31 • brasseri@haverud.se

Julavslutning
MED KULTURSKOLANS ENSEMBLER

ONSDAG 4 DECEMBER KL 18.00

ARRANGÖR: KULTURSKOLAN I MELLERUD

Kulturskolans ensembler spelar
julens sånger och musik. 
Tillsammans ringer vi in 
julens varma atmosfär.

Frivilligt utträde går till Musikhjälpen

FIKA SÄLJES I ENTREN FROM KL 17.00´

Årsmöte

 
Rotary
Mellerud

Måndag 2/12

Rättelse
Handarbetsboden Lilla 
Gränd på Storgatan har inte 
öppet bara vissa dagar – utan 
butiken har öppet måndag till 
lördag med stängt enbart på 
tisdagar.

Traditionell julkonsert

Den 10 december är det tra-
ditionell julkonsert med 
fortfarande 100-årsfirande 
Rostocks Manskör i Kyrkans 
Hus i Mellerud. 

Rostocks Manskör med sopransolisten Anna Forsebo ger en traditionell julkonsert i Kyrkans Hus den 10 
december.

Hublet – en 
spännande nyhet 
på biblioteket

MELLERUD 
Nu kan du låna surfplatta 
på biblioteket i Mellerud. 
Surfplattorna som kall-
las “Hublet” är en del i 
ett projekt på Melleruds 
bibliotek. 
Projektet finansieras med 
stöd från Statens kulturråds 
satsning på Stärkta bibliotek.

Mot bakgrund av att leve-
ransen av papperstidningar 
blir mer och mer opålitlig har 
biblioteket valt att i första 
hand framhäva digitala tid-
ningar i de nya läsplattorna. 
Bibliotekets digitala tjänster 
finns också där, liksom andra 
nyhetsförmedlare och möj-
lighet att använda Internet.

Läsplattorna kommer att 
vara ett hjälpmedel för att 
minska det som kallas ”digi-
talt utanförskap”. I bibliote-
kets uppdrag ligger att se till 
att alla kan ta del av sam-
hällsinformation, debatt och 
nyheter. När detta i allt högre 
grad övergår till digitala me-
dia behövs åtgärder för att 

hjälpa befolkningen att kun-
na tillgodogöra sig detta.

De morgontidningar som 
biblioteket prenumererar på 
finns nu även i digital form 
och då finns de tillgängliga 
från mycket tidigt på morgo-
nen. Bibliotekets tidnings-
hörna öppnar strax efter åtta 
och då kan du komma och 
läsa tidningen digitalt i en 
läsplatta innan den kommit i 
pappersformat.

Inom projektets ram arbe-
tar Sofia Hellgren bland an-
nat med att introducera läs-
plattorna för användarna och 
visa hur de kan användas. 
Redan nu finns de tillgäng-
liga för användning och på 
fredag 29 november blir det 
en officiell invigning.

I biblioteket lokaler finns 
också mycket populära stu-
diecirklar för smarta telefo-
ner och läsplattor i Studie-
främjandets regi under 
ledning av Anders Odelius. 
Dessa grupper fick prova på 
läsplattorna redan i tisdags.

Bibliotekarie Anna Cundy visar en läsplatta brevid stationen där du kan 
låna den med ditt lånekort.

Det utlovas en blandad 
kompott av julsånger plus en 
och annan sång av bygdens 

näktergal, sopransolisten 
Anna Forsebo. 

Filmen ”Min egen väg”  
Om Jan Andersson av Ingemar Andersson, Tonsberg. 

Källhults bygdegård, Dalskog 
Onsdag 4 december kl. 19.00 

Entré: 100 kr  
Vi bjuder på kaffe med dopp
Arr. Dalskogs bygdegårdsförening

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 179:-
Hälleflundrafilé 29,90

Färska räkor (helt kilo) 169:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 49 Skolan
Måndag 2/12: Ost- och skinksås med 
makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 3/12: Köttbullar, stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis och lingonsylt.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 4/12: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 5/12: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Dessert: Päron- och limekaka.

Fredag 6/12: Stekt kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och morotsmix.
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 7/12: Fina festgrytan med kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.
Söndag 8/12: Ugnsbakad lax med citronsås, 
kokt potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 49
Mån-tis, tors-lör: Fiskgratäng, potatismos 
och grönsaker. Ons, sön: Ugnspannkaka 
med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Ost- och skinksås* med 
pasta och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med bönmix.
Tisdag Köttbullar* med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter, lingonsylt.
Alt: Grönsaksbullar med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter.
Onsdag Fiskgratäng med dill**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och blomkålsgratäng.
Torsdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Alt: Veggiekorv med hemlagat potatis-
mos och grönsaksmix.
Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
örtsås, ris och morotsmix.
Alt: Marinerad quornfilé med örtsås, ris 
och morotsmix.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Helgen i Svenska Kyrkan
I kyrkan nu till helgen firas 
Jesu intåg i Jerusalem på 
en åsna. Den söndag som 
kallas första advent. Det 
erbjuds flera möjligheter 
att fira dagen i Melleruds 
pastorats församlingar.

På morgonen kan man gärna 

komma till Kyrkans Hus på 
frukost och lyssna till kören 
Morgonstund. God gemen-
skap utlovas. I Skållerud 
medverkar Skålleruds för-
samlingskör med sång och 
musik i Högmässan. 

I Ör firar församlingen en 
Små och Stora-mässa med 

På söndag firas första advent i pastoratets församlingar. Arkivbild från 
2018, Holms kyrka: Karin Åström.

Julkonsert med Rongedal och Järns Sångkör

Järns Sångkör under ledning av Anders Fredriksson står bakom julkonserten, tillsammans med Bröderna 
Rongedal. Foto: Susanne Emanuelsson.

Bröderna Rongedal gästar Mellerud söndag 
den 15 december. Foto: Annika Falkuggla.

Samverkande sjukvård  
vinnare av Götapriset

Personalen som arbetar i Melleruds hemsjukvård bjöds på tårta med anledningen av priset. Stående från 
vänster: Marina Udén, Ann-Marie Melby, Ulrika Mellander, Charina Dagström, Conny Andersson. Sittande 
från vänster: Josephine Karlsson, Caroline Strömberg, Alexandra Karlsson, Kerstin Pettersson, Marika Berg. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

MELLERUD 
När kommunens sjuk-
sköterska når fram före 
ambulansen kan det be-
tyda skillnaden mellan 
liv och död för patienter 
med livshotande tillstånd. 
Samverkande sjukvård i 
Västra Götalandsregio-
nen (VGR), där Melleruds 
kommun är med, har vun-
nit Götapriset 2019 för sitt 
utvecklingsarbete ”I vän-
tan på ambulans” (IPVA).
Götapriset som är ett av Sve-
riges tyngsta kvalitetspris för 
offentligt finansierade verk-
samheter delades ut på Kva-
litetsmässan i Göteborg den 
12 november. IPVA som var 
en av fem finalister vann 
priset i konkurrens med 400 
anmälda bidrag.

I väntan på ambulans inne-
bär att den kommunsjukskö-
terska som är närmast patien-
ten, rent geografiskt, larmas 
samtidigt som ambulansen 
vid prio 1-uppdrag. Det gäl-
ler livshotande tillstånd, när 
varje minut kan vara avgö-

rande, som bröstsmärta, 
andnöd, allergisk chock eller 
misstanke om stroke. Då kan 
åtta minuter vara en lång 
väntan och ibland skillnaden 
mellan liv och död.

I tjänst dygnet runt
Kommunsjuksköterskorna 
är i tjänst dygnet runt. De är 
anställda av respektive kom-
mun för att ge vård och om-
sorg hemma hos patienter 
som behöver regelbundna 
insatser, men som har svårt 
att ta sig på egen hand till 
vårdcentralen.

De kommunsjuksköter-
skor som arbetar inom Sam-
verkande sjukvårdsområde 
har dessutom en särskild app 
i sin mobil samt en färdig-
packad väska med mediciner 
och delvis samma utrustning 
som en ambulans. I bagaget 
har de också en extrautbild-
ning om akuta medicinska 
insatser.

Samverkande sjukvård är 
ett samarbete mellan tolv 
kommuner i Fyrbodal där 
Mellerud ingår (norra Bo-

huslän och Dalsland), Lilla 
Edets kommun, Öckerö 
kommun och vårdcentraler-
na i respektive kommun, 
samt larmcentral, 1177 och 
NU-sjukvårdens ambulans 
samt MÄVA, medicinsk äld-
revårdsavdelning.

Om Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan arrangeras 
vartannat år och är Europas 
största konferens och fack-
mässa om verksamhets- och 
samhällsutveckling. Kvali-
tetsmässans syfte är att sti-
mulera utvecklingen av 
Sveriges offentliga verksam-
heter och det svenska sam-
hället i riktning mot ökad 
kvalitet och effektivitet. 

Genom att uppmärksam-
ma förebilder och goda ex-
empel, presentera väl arrang-
erade seminarier, intressanta 
talare och aktuella ämnes-
områden, ska Kvalitetsmäs-
san vara den viktigaste mö-
tesplatsen för alla som 
arbetar inom offentligt finan-
sierade verksamheter.

Nu när julen närmar sig 
åker Bröderna Henrik 
och Magnus Rongedal ut 
i landet för att sjunga jul-
sånger tillsammans med 
Sveriges körer. På söndag 
15 december stämmer de 
upp i sång tillsammans 
med Järns Sångkör i Kul-
turbruket på Dal. 
2013 släppte Bröderna 
Rongedal julskivan ”Följa 
oss hem”, alla låtar med ny-
skrivna arrangemang, och 
stora delar av konserten inne-
håller musik just från det al-
bumet. Med denna konsert 
vill de bjuda på den musik de 
själva vill njuta av i juletider 
och önskar att detta ger lite 
inspiration och glädje inför 
julen. Med förhoppning om 
att julen får följa oss hem.

– Att spela in vår julskiva 
tillsammans med en kör var 

en självklarhet för oss då vi 
känner att julmusik är intimt 
förknippad med just kör. Allt 
ni hör på skivan är inspelat 
2013 med nyskrivna arrang-
emang och vi kommer att 

även i år bege oss ut i decem-
ber-Sverige där stora delar 
av konserterna kommer att 
innehålla musik från ”Följa 
oss hem, säger bröderna 
Rognedal.

Julkonserten arrangeras 
tillsammans med Järns 
Sångkör, som även själva 
kommer att bjuda på några 
kända julsånger.

speciellt jubileum. Örs kyrka 
firar nämligen 800 år i år. Vid 
en renovering på mitten av 
1600-talet fann man en sten 
med inskriptionen 1219 i den 
främre delen av kyrkan. Örs 
Grymma Barnkör medver-
kar liksom Örs kyrkokör.  
Efteråt fika i kyrkbänkarna. 

– Vi kommer också att visa 
en ritning inför den ombygg-
nation som ska göras  nu i 
vinter, berättar kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson.  

I Grinstad firar försam-
lingen Små och Stora guds-
tjänst med gröt i församlings-
hemmet. I samband med 
gudstjänsten delas det ut 
Barnens Bibel. Bolstad 
Barnkör medverkar med 
sång i gudstjänsten. 
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Stämningsfullt kring Höljen
UPPERUD/HÅVERUD/ 
ÅSENSBRUK 
I lördags brann tvåtusen 
marschaller runt Uppe-
rudshöljen och det var 
ljus, eld och aktiviteter på 
många ställen runt sjön.
På Dalslands konstmuseum i 
Upperud gavs ett sagospel 
för barn om faran i att förbli 
omåttlig. Publiken fick också 
höra singer/songwritern 
Carro Anderberg sjunga och 
spela både eget material och 

tolkningar av sin countryidol 
Patty Griffin. 

Fotoauktion och musik
Historiska foton tagna av 
kanaldirektören Herman Ah-
lin, av människor och miljö-
rer kring Dalslands kanal, 
auktionerades ut av musei-
chefen Jörgen Svensson. Här 
gjordes verkliga fynd av de 
som köpte, priserna blev 
pinsamt låga.

En konsert av bluegrass-
bandet Dunderhead skapade 

sedan hög stämning i museet 
inför en entusiastisk publik.

För den som vandrade 
längs marshallprydd väg till 
grannen Upperud 9:9 var det 
rockmusik som gällde senare 
denna kväll när gruppen Lo-
fot stod på scenen.

Eld och minnen
Vid Dalsland Center brann 
eldkorgar och ljus som 
blänkte och gnistrade i vatt-
net i slussen. Folk trivdes i 
höstmörkret och etablisse-

mangen var välbesökta. In-
tresset för utställningen om 
pappersbruket drog sin pu-
blik och nog var det många 
före detta kollegor som åter-
sågs bland alla fotografier 
och tidningsutklipp. 

Det bjöds på eldshow av 
Teater Mimilus, inte utom-
hus detta år utan inne i Hal-
lingsalen. Spännande och 
värmande inför stor publik.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Teater Mimilus bjöd på en sprakande eldshow i Hallingsalen på Dalsland Center.

Foton tagna av Herman Ahlin auktionerades ut av museichefen Jörgen 
Svensson.

Hej Flundra! ett sagospel för barn och vuxna framfördes på Dalslands konstmuseum under eld-och ljuskvällen.

Ingen har rätt att mobba
ÅTTERSRUD 
Inspirationsdagen ihop 
med Tobias Karlsson,  
känd från bland annat 
Let’s Dance blev lyckad 
när den nyligen anordna-
des av Brålanda Bugg & 
Jive på Åttersruds bygde-
gård. 
Det blev som utlovat trä-

ningsvärk i mungiporna och 
hela kroppen fylld av energi. 
Inspirationsdagen innehöll 
danspass i bugg och jive samt 
en överraskning för 50 talet 
intresserade från närområdet 
och Göteborg.

– Tobias är en av Sveriges 
duktigaste danskoreografer 
som tycker det är roligast att 
lära ut dans och förmedla 

Tobias Karlsson visar dans tillsammans med Ulrika Holmqvist på Åt-
tersruds bygdegård. Foto. Annelie Andersson.

glädje, berättar Annelie An-
dersson, Brålanda Bugg & 
Jive.   

Utifrån sin egen erfarenhet 
av att ha varit mobbad håller 
Tobias Karlsson på att starta 
en armé mot mobbning. Han 
hoppas att människor i alla 
åldrar ska ställa sig i ledet 
och kämpa för att alla ska 
kunna gå till skolan eller job-
bet och känna sig trygga.

Mobbfritt samhälle
Brålanda Bugg & Jive har 
tidigare haft en föreläsning 
med Tobias, som föreläser 
för inblandade från förskolan 
till gymnasiet och har skrivit 
om att ”Livet inte alltid är en 
dans på rosor”.

”Tro på dig själv, våga 
välja din egen väg, exempel-
vis dans eller fotboll, det är 
ditt val och ingen annan har 
rätt att mobba någon och 
tycka att den är bättre eller 
sämre på grund av det”, var 
Tobias klara budskap.

– Överraskningen bestod 
av en dans mot mobbning. Vi 
dansade individuellt, Tobias 
visade och vi följde efter. När 
den var slut var det alldeles 
tyst för alla var så berörda av 
kraften i den dansen, säger 
Annelie Andersson.

 Marianne Karlsson

Stressad inför visningen?
Hur mycket måste fixas i ordning? Vilken homestyling-stil gäller? Kommer  
du någonsin kunna visa upp ditt hem över huvud taget? Vi förstår hur det  
kan kännas att vara på väg att sälja bostaden. Och vi hjälper dig gärna med  
alla typer av bostadsfunderingar.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD
FASTIGHETSBYRÅN.SE/MELLERUD/0530-131 10/MELLERUD@FASTIGHETSBYRÅN.SE
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Vår mamma, farmor och 
mormor

Gertrud Berg
*8 juli 1925

har stilla insomnat i sitt hem 
sörjd och saknad av oss.

Trollhättan 
12 november 2019

RUSTAN 
Kent 

Gert och Ewa
Ewa ochLeif

Inger och Uno
Berit och Kent

Carina
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

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

Har stannat och slocknat 
till sorg för oss alla 

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten äger 
rum tisdag 10 december kl. 11.30 

i Götalundens kyrka. Akten 
avslutas i kyrkan. Lika välkom-
met som blommor är en gåva till 

Majblomman via Klarahill.se/
trollhattan eller tel. 0520-160 02.

Vårt varma tack
till alla Er som hedrat  
minnet av vår älskade

Viani Jacobsson
Ett särskilt tack till offician-
ten Lars Åke Petersson, be-
rörd personal på Karolinen, 
Bergs korttidsboende samt 

Fagerlidshemmet. 
Berit och Gerd 
med familjer

Välkommen älskade Ines! 
Ines föddes 24 augusti klockan 22.53. Hon var 47 cm lång och 
vägde 3172 gram. Glad storasyster är Maj och lika glada föräldrar 
är Carolina och Johan Lindahl. Foto: Åsas foto, www.asasfoto.se

FÖDDA

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé-

Fred 18 Tonår. Sönd 11 Ad-
ventsgudstj. m nattv. Kaffe. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Adventsgudstj. Thomas 
Segergren, scoutinvigning, 
adventskaffe. Offer för mis-
sion i andra länder. Tisd 10-

12 Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax. 
Sönd 11 Gudstj. Thomas Gra-
nath, sånger i advent. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Tisd 18 Frändefors, Fsh. 
Julspelet ”Värdshusvärden”. 
Onsd 19 Brålanda. Verk-
samhetsgruppen. Torsd 15 
Brålanda. Kongogruppen. 18 
Brålanda. Bibelsamtal. Fred 
18 Frändefors. Julbasar, bröd-
bord, missionsförsäljning, 
servering, andakt Sigward K. 
Sönd 11 Brålanda. Advents-
gudstj. Barnen tänder ljusen. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 18 
Frändefors. Adventsgudstj. 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Prästkragen. Anette J Carl-
son. Sönd 16 Adventsgudstj. 
Thomas Holmström och Pas-
toratskören. Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Tors 12-14 
Torsdagslunch i fsh. 11.30 
”Tid för eftertanke”. Sönd 
11 Adventsgudstj. Anette J 
Carlson och Pastoratskören. 
Trumpet: Anna Fröjd Jåtby. 

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

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

Välkommen in till oss!

Tisdag 3 december stänger vi kl. 16.00

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller december 2019

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter

Hipp Hipp 

HURRA!

Massor med hurrarop och 
grattiskramar till Natalie 
Bernhoff som fyller 10 år den 
30 november.

Från farmor, farfar, Camilla, 
Clara och Hugo

Veckans 
ros...

...Många rosor till alla arbets-
kamrater och arbetsledare, 
som jag jobbat med under 
mina 40 år på Frykens Trä i 
Mellerud. Ni har varit jätte-
fina.

Åke Larsson

PRO-kören var på turné

Två novembermörka da-
gar besökte PRO-kören 
några äldreboenden i 
Melleruds kommun, Ka-
rolinen, Fagelidshemmets 
två avdelningar och Skål-
lerudshemmet. 
En knippe välkända läsar-
sånger stod på programmet, 
allt från ”Han är min sång 

PRO- kören var på turnè till äldreboenden i Mellerud två dagar i november.

Viktigt arv
MELLERUD 
För två år sedan testamen-
terade en man en fastighet 
till Holms församling. Den 
såldes och intäkterna från 
försäljningen används 
dels till kyrkans egna 
fastigheter och dels till 
församlingsverksamhe-
ten i Holm.
Senaste exemplet som arvet 
använts till är julkonserten 
den 15 december på Kultur-
bruket på Dal med Bröderna 
Rongedal och Järns Sångkör.

– 90 procent av intäkterna 
från försäljningen går till 
våra egna fastigheter och tio 
procent till församlingsverk-
samheten i Holms försam-
ling. Utifrån det har vi möj-

lighet att stödja aktiviteter 
under sämre ekonomiska ti-
der. Pengarna ska brukas 
inom tre år, från 2018 till 
2020, till församlingens upp-
byggnad eller glädje, säger 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson.

Han berättar att budgeten 
för 2020 beräknas hamna på 
minus 1,3 miljoner kronor, så 
det är tuffare tider att vänta.

– Men jag är inte bekymrad 
för framtiden. 2020 är ett 
provår då vi vid årets slut ska 
ha minskat totalt sett två 
tjänster inom administration 
och församlingsverksamhet, 
förklarar Pär-Åke Henriks-
son.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kyrkbil. 308 70.
Gestad: Torsd 10-11.30 Våf-
felcafé i fsh. Andakt. Sönd 
19 Adventsgudstj. Anette J 
Carlson och Hembygdskören 
m.fl. Kyrkbil 321 18. Månd 
19-21 Samtalskväll med te-
mat ”Att vara förälder” Soppa 
inledning, samtal och andakt. 
Tisd 15 Norra Sykretsen hos 
Christina Larsson i Torpane. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 14.30 
Gemenskapsträff på Ring-
hem. Spf:s sånggrupp kom-
mer och sjunger. Sönd 11 
Högmässa, Kyrkokören, Ste-
fan Rahkonen trumpet. Da-
niel Westin. Kyrktaxi. Onsd 
12-13 Onsdagslunch. 13.30-
14.30 Bibelstudium.

och  min glädje”, ”Pärlepor-
ten”, ”Gyllne morgon”, med 
flera, samt även ”Höstvisa”, 
”Tack för en underbar, vanlig 
dag”, och ”When the saints 
go marching in”.

Körledaren Gun-Britt 
Gustavsson berättade mellan 
sångerna om dess tillkomst, 
vilket uppskattades av publi-
ken som sjöng med i de 
flesta sångerna. Det syns att 
musik berör då flertalet av 
åhörarna leende kände igen 

sångerna, det man lärt sig 
tidigt sitter kvar i minnet.

Vår andra Gun-Britt, med 
efternamnet Johansson, 
kompade förtjänstfullt med 
sitt dragspel.

En gemensam kaffestund 
med dopp och en liten allmän 
pratstund med de boende 
efter framträdandet är alltid 
trivsamt och ett avbrott i den 
mörka novemberdagen.

Lars Andersson
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Julstjärna Röd, grenad. Ord. pris 3990

2990

Solrosfrö Strimmigt, 20 kg. 
Ord. pris 199:-

Kungsgran 

179:-249:-
Från

Hyacinter Välj bland flera 
färger. Ord. pris 1490/st

2 FÖR 25:-

Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-16

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ord. pris 35 582:-
Kom och besök oss för mer detaljer.

19 995:-
EKENS ESTRAD
KONTINENTALSÄNG

Ny skön
komfort

Avsändare Butik

Unikt
vintererbjudande

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ord. pris 35 582:-
Kom och besök oss för mer detaljer.

19 995:-
EKENS ESTRAD
KONTINENTALSÄNG

Ny skön
komfort

Avsändare Butik
Välkomna till oss!

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

www.nyaskor.se

Välkommen till 
EN BRA SKOAFFÄR 
I VÄNERSBORG

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

Sundsgatan 9, Vänersborg • 0521 - 170 30

”Det var värt att fly för livets skull”
ors rätt till ett värdigt liv.  
Maher berättade att de hade 
ett bra liv, han som apotekare 
och fru Maha som hudläkare, 
i närheten av Damaskus där 
olika folkgrupper levde till-
sammans. 

Men 2011 ändrades det då 
grupper ställdes mot varan-
dra med inbördeskrig som 
följd. De flydde legalt från 
kriget i Syrien till Saudiara-
bien 2011 och levde och ar-
betade där till 2015. 

Paret insåg att det inte gick 
att återvända hem till Syrien 
och de ville ha de två barnen 
i säkerhet. Maher och barnen 
tog sig till Grekland medan 
Maha stannade.

Män riskerade att bli tagna 
av polis om de skulle flyga, 
så barnen fick flyga med en 
väns fru till sin moster i Dals 
Rostock.

Riskfyllt
Med båt, tåg, lastbil, till fots 
och med flyg tog Maher sig 
till Turkiet, härifrån illegalt 
till Grekland, Serbien, Ung-
ern, Österrike, Tyskland och 
efter två månader med stund-
tals vådliga äventyr och med 
risk för livet nådde han Sve-
rige.  Fru Maha kom strax 
efter, också hon med även-
tyrligheter i minnet. Det blev 
ett kärt återseende. 

– Det kräver mycket plane-
ring för att kunna lämna sitt 

land, att få med sig allt man 
kan tänkas behöva och sam-
tidigt vara beredd att leva 
under osäkra omständighe-
ter. Fler skulle vilja lämna 
Syrien om de hade ekonomi 
för det. Vi hade möjligheten 
och det var värt det, säger 
Maher Saifo.

Framtid
Genom en lärare på barnens 
skola kom de i kontakt med 
Kyrkans Kulturcafé i Brå-
landa församlingshem. Det 
har varit till stor hjälp för 
dem att lära sig svenska.

 Nu studerar Maher Saifo 
och frun Maha för att få sina 
svenska legitimationer som 
apotekare och hudläkare, 
samtidigt som de jobbar 
inom sina områden. De är 
tacksamma att Sveriges re-
gering och folk tagit emot 
dem och gett dem möjlighet 
att få leva i fred och bli 
svenskar. 

– Det var värt att fly för 
livets skull, säger Maher.

Kvällen anordnades av 
delar av Internationella grup-
pen i Brålanda pastorat, Gun-
nel Danielsson, Berit Jacobs-
son och Carina Håkansson 
med Anette Jarsved Carlsson 
som ansvarig. Till förtäring 
hade de ordnat syrisk mat. 
Hembygdskören sjöng.

Marianne Karlsson
Maher Saifo berättade om sin och familjens strapatsrika väg från krigets 
Syrien till Sverige. 

Vasquez slutar

Mario Vasquez slutar sin tjänst 
som processledare i Melleruds 
kommun. Arkivbild/Karin Åström.

Mario Vasquez har sagt upp 
sig som processledare på 
kommunstyrelseförvalt-
ningen. Han har varit kom-
munanställd i sex år, bland 
annat som verksamhetsut-
vecklare och enhetschef på 
Medborgarkontoret.

Vasquez, som bor i Troll-
hättan, gör sin sista arbetsdag 
i Mellerud den 6 januari 
2020. Han har fått anställ-
ning som verksamhetsut-
vecklare i Göteborgs Stad.

– Under perioden här har 
det varit stora förändringar. 
Jag har bland annat fått möj-
ligheten att arbeta för tre 
kommunalråd och två olika 

kommunchefer, säger Mario 
Vasquez.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

GESTAD 
Syriern Maher Saifo kom 
till Sverige och Frändefors 
för fyra år sen. Förra tis-
dagen berättade han om 

flykten på den Internatio-
nella kvällen i Gestad för-
samlingshem. Samtidigt 
startade Svenska Kyrkans 
julinsamling för alla flick-



Handarbets
Boden

Lilla Gränd

MBW

Restauranger • Pizzerior • Caféer • Frisörer • Fri parkering

Torget

Black WeekendShopping & mat i Melleru ds centrum

20% på hela

julavdelningen

Under
tjejkvällen

BLACK WEEKEND! 
Grymma erbjudanden i butiken fredag-söndag!

Alla erbjudanden tjuvstartar under tjejkvällen 28e november kl 19-21

Ljusstake 

svart & vit

15:-

Vinn

gigantiskt

doftljus! 

Storgatan 17 
Mellerud 

Tel. 0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

Välkomna in 
och kolla tomtar 
från 
och Rolf Berg

* Gäller ordinarie priser. 
Kan ej kombineras med andra rabatter, ej presentkort eller undanlagda varor. 

• Fredag 20% på alla byxor 
• Lördag 20 % på alla toppar och blusar 
• Söndag 20 % på allt

Black weekend  

MODE

FOR YOU
Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

BLACK
WEEKEND

SUPER SALE

25%
på ord. priser

Gäller ej cyklar och presentkort



MODE

FOR YOU

Restauranger • Pizzerior • Caféer • Frisörer • Fri parkering

Black WeekendShopping & mat i Melleru ds centrum
Fredag 10.00-18.00 
Lördag 10.00-16.00
Söndag 12.00-16.00

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Black 
weekend

Premier  
julmust 1,5 l + pant 5:-
Lätta 600 g 10:-

Hyacint 

5:-

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

20%
på hela  

sortimentet 
Gäller fredag 29/11 -  

söndag 1/12

RABATT

Alice är Melleruds lucia

Madelaine Schneider. Går i 7D 
och bor utanför Dalskog. Gillar 
att läsa och sjunga.

MELLERUD 
Melleruds Lucia 2019 he-
ter Alice Wallin. Hon går i 
9C på Rådaskolan och bor 
i Grinstad söder om Mel-
lerud.
De flesta av våra grannkom-
muner har fått ställa in sina 
luciatåg på grund av bris-
tande intresse. Men Mellerud 
kan ståta med det längsta 

luciaföljet på länge! Detta 
tack vare Lions samarbete 
med Melleruds Kulturskola, 
som lyckats engagera inte 
mindre än tolv skönsjung-
ande tjejer.

Alla samlades i IOGT-
NTO-lokalen i fredags kväll 
för att lotta fram årets ljus-
drottning och samtidigt öva 
tillsammans med Anders 
Ljungqvist.

Det blev alltså Alice Wal-
lin som blir Melleruds lucia 
2019. Hon och hennes följe 
kommer att ha ett digert pro-
gram där de sjunger lucia- 
och julsånger på arbetsplat-
ser, vid julmarknader och hos 
föreningar framöver.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Moa Pedersen. Går i 7B och bor i 
Högsäter. Gillar högtiden lucia och 
att sjunga.

Mona Fransson. Går i 7A och bor 
i Bolstad. Gillar att simma, rida och 
sjunga.

Emilia Andersson-Öder. Går i 
7B och bor i Mellerud. Gillar att 
sjunga, spela badminton och piano 
samt hänga med kompisar.

Nathalie Norrman. Går i 9A och 
bor i Mellerud. Gillar att spela fiol 
och att fotografera.

Moa Isaksson. Går i 9A och bor 
i Erikstad. Gillar att spela fotboll 
i ÅIF/BIF.

Tilde Kirkegaard. Går i 9B och 
bor i Åsensbruk. Gillar att rida, 
sjunga och rita.

Melleruds Lucia 2019:
Alice Wallin. Går i 9C och bor i 
Grinstad. Gillar att umgås med 
vänner och familj.

Elin Eriksson. Går i 9A och bor i 
Mellerud. Gillar att spela handboll.

Eulalie Leroy. Går i 7B och bor i 
Mellerud. Gillar att spela fiol, rita 
och sjunga.

Florence Schneider. Går i 9D och 
bor utanför Dalskog. Gillar musik, 
simning och matte.

Tindra Grimstad. Går i 7D och 
bor i Mellerud. Gillar musik och 
att spela handboll och fotboll.
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MELLERUD

GRILLAD KYCKLING
Ord. pris 49:90/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL 

SÖTMANDEL
Coop. 200 g. Jfr-pris 50:-/kg. Ord. pris 29:95/st.

BLÖJOR
Libero. Gäller Comfort samt Up&Go (ej Touch). 
Ord. pris 99:-/st.

CLEMENTINER
Spanien. Klass 1. Ord. pris 29:95/kg.

5%
RABATT TILL
ALLA SENIORER. 
GÄLLER ALLA TISDAGAR FÖR 
MEDLEMMAR SOM FYLLT 65.

Gäller ej tobak, lotter, spel 
eller andra förmedlade tjänster.

29)=�  

Delikatessen erbjuder: SHOPEXPRESS-
ERBJUDANDE:

10k�  

Delikatessen erbjuder:Delikatessen erbjuder:

Till baket

79k�  

ALLTID 
LÅGT PRIS

10k�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

27/11–1/12
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MELLERUD

Melleruds Handel

28/11
-1/12

ÖPPETTIDER 
måndag - fredag 10 - 19
lördag - söndag 10 - 17

 Rek. 4498:-  

          1499:-
SETPRIS 
SKIDBYXA + SKIDJACKA
dam & herr

Rek. 399:- 

199:-
TOFFLA LAMU

Rek. 699:- 

199:-
PIKÉ
herr

50%
UPP TILL

PÅ UTVALT SORTIMENT

25% VID 
KÖP 
ÖVER 
350KR

(gäl ler i  perioden 
25/11-1/12 på ord.pri -
ser,  ej  receptbelagda 
varor)

Apoteket
Tanum Shoppingcenter, Tanumshede
Mån–Fre 10–19, Lör 10–16 & Sön 11–16
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Välkommen på premiären av Apoteket i 
Tanum Shoppingcenter. Vi firar 7–17 
november med fina erbjudanden, 
bland annat 20% rabatt på ett helt 
köp när du handlar för minst 300 kr. 

Var: Apoteket i Tanum Shoppingcenter
När: 7–17 november

PREMIÄR! 20% vid köp 
över 300:-

Erbjudandet gäller på Apoteket i Tanumshede 7–17/11 2019. Rabatten dras i kassan. Gäller ej på receptbelagda läkemedel, presentkort eller tjänster.

Välkommen på premiären av Apoteket i 
Tanum Shoppingcenter. Vi firar 7–17 
november med fina erbjudanden, 
bland annat 20% rabatt på ett helt 
köp när du handlar för minst 300 kr. 

Var: Apoteket i Tanum Shoppingcenter
När: 7–17 november

PREMIÄR!

Apoteket
Tanum Shoppingcenter, Tanumshede
Mån–Fre 10–19, Lör 10–16 & Sön 11–16
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

20% vid köp 
över 300:-

Erbjudandet gäller på Apoteket i Tanumshede 7–17/11 2019. Rabatten dras i kassan. Gäller ej på receptbelagda läkemedel, presentkort eller tjänster.

+pant

PEPSI MAX, PEPSI

4 x 1.5 liter

1995
(ord.pris 54,95+pant)

Max 3 st /hushåll

HAPPY FRIDAY
EXTRA BRA ERBJUDANDEN! 

Guns PAJ
49:-med vani l jsås 

& kaffe

EFTERRÄTT INGÅR
vid köp av buffé

15.30-19.00

personalen delar på kassan

PÅ ALLA
PRODUKTER & 
BEHANDLINGAR20%

10% PÅ ALLA
KLIPPNINGAR

välkomna in till oss i helgen!

BUTIKEN ÄR FYLLD MED

BRA ERBJUDANDEN

TILL ALLA BARN VID KÖP AV FUNBOX
GRATIS GLASS

Vi bjuder på något gott i 
förbutiken under dagen

HYACINTER 25:-2 
för

Rek. 1999:- 

399:-
SKALJACKA
dam & herr

Melleruds Handel
mellerudhandel.se



Melleruds kommun
– mitt i prick

www.mellerud.se

Upperud

Det finns många fina ljus i novembermörkret. Mellerud har bytt lite 
skepnad då Handelsplatsen öppnades. Det är en fantastisk satsning 
och investering som görs i Mellerud. Vi fortsätter att bygga ut med 
nya verksamhetstomter då vi har flera företag som vill etablera sig 
här. Det är tillväxt i Mellerud.

Ungdomshuset Stinsen har haft Café Sober flera lördagar under 
hösten då vi kan träffas över åldersgränserna och lyssna på musik 
samtidigt. Ett koncept som kommer växa sig starkare ju mer inarbe-
tat det blir. I Mellerud finns ett fantastiskt fint kulturliv. Kulturbru-
ket på Dal bidrar till ett rikt program året om. Vi har även Dalsland 
Center som bjuder på riktiga godbitar. Mellerud har två biografer 
som drivs av fantastiska ideella krafter. Gör ett besök hos Kultur-
bruket, Dalsland Center, bion, Café Sober eller annat arrangemang. 
Kulturupplevelser stimulerar vårt välbefinnande och det kan vi 
verkligen behöva i novembermörkret.

Stinsen fortsätter att utöka sin verksamhet. Det kommer att finnas 
Stinsen på stan’. Det finns oro på stan' på kvällarna och det behövs 
mer vuxennärvaro. Rapporter pekar på att ungdomar dricker mindre 
alkohol idag jämfört med tidigare, vilket är väldigt bra. Men sam-
tidigt har attityden till droger blivit mer liberal. Det är en oroande 
utveckling inte bara här i Mellerud utan i hela Sverige.

Nu är halk-tiden här. Du som kör bil har väl bytt till vinterdäck!? 
Gör det för din skull och för andras skull. Glöm inte heller att ta 
fram reflexen och leta fram broddarna ur garderoben så de finns 
nära till hand när halkan slår till. Vi vet aldrig när Vänersnön slår 
till och kan orsaka stora trafikstörningar och elavbrott. Nu är alltså 
en bra tid att se över sin hemberedskap.

Sophia Vikström

Kommunchefen har ordet

Viktiga telefonnummer 
och webbplatser

Kulturbruket på Dal är Melleruds, 
och hela Dalslands, centrala spel-
plats för scenkonst av olika slag. 
Verksamheten ligger i samma bygg-
nad som Rådaskolan, Dahlstiernska 
Gymnasiet, Vuxenutbildningen och 
Kulturskolan i Mellerud. 

Kulturbruket på Dal erbjuder 
dig som besökare konserter, teater, 
dans, konferenser och föreläsning-
ar. Internationella gästartister och 
populära svenska scenprofiler fyller 
det väl sammansatta programmet, 
såväl som lokala förmågor och ama-
törer. Författare, rockmusik, klas-
siska konserter, barnföreställning-
ar, körarrangemang, visor, balett, 
storband och skolverksamhet – allt 
ryms i den 243 platser stora konsert-
salen – året runt! 

Biljetter till våra arrangemang kan 
du alltid få hjälp med att boka på 
vårt kontor (Parkgatan 8, Mellerud) 
eller via vår telefon: 0530 - 182 78. 
De flesta av våra biljetter säljs även 
via Ticketmaster men de få gånger 
de säljs på annan plats hjälper vi dig 
gärna att hitta rätt. Information om 
biljettförsäljningen hittar du också 
på vår hemsida. Dessutom kan du 

Gläntan är en dagverksamhet för 
personer med en demenssjukdom/
kognitiv svikt som i dag är belä-
gen i Dals-Rostock vid kanten av 
Kroppefjäll. För att få komma till 
Gläntan måste man ansöka om ett 
biståndsbeslut för dagverksamhet. 

Till Gläntan kan man komma för 
att få sällskap med andra personer, 
bryta isolering, få rutin på dagen, 
avlasta anhöriga eller äta ett mål 
mat tillsammans med andra per-
soner. Första besöket brukar oftast 
ske tillsammans med anhöriga, 
kommunens demenssköterska eller 
biståndshandläggare. Har man färd-
tjänsttillstånd kan personal ordna 
med kostnadsfri transport från det 
egna hemmet till Gläntan. 

En dag på Gläntan ska ge en posi-
tiv känsla och minne i kroppen när 
man åker hem. Dagens aktiviteter 
styrs utifrån gästernas förmåga. 
Verksamheten försöker alltid följa 
årets händelser och högtider. Vid 
exempelvis jul lagar personal och 
gäster mat till julbordet. På somma-
ren ordnas en sommarfest då anhö-
riga är välkomna att vara med.

En vanlig dag på Gläntan
Gästerna kommer cirka klockan 10 
och då startar dagen med kaffe och 
smörgås.

Under förmiddagen och efter-
middagen promenerar man utifrån 
förmåga och väder. Det kan vara 
högläsning, tillfälle att spela spel, 
lyssna på musik, träna gymnastik 
med mera.

Det finns möjlighet att köpa 
lunch som kommer från Karoliner-
skolans kök. 

När vädret tillåter är det många 
gäster som gärna tar en cykeltur på 
side-by-side cykeln som är en par-
cykel där en person styr, men båda 
trampar.

En trubadur kommer på besök 
varje eller varannan vecka då gäs-
terna får lyssna, sjunga med och 
även ta en svängom om någon har 
lust. 

Under eftermiddagen dricks det 
kaffe innan färden går hem för varje 
gäst.

Det kan vara ett bra tillfälle att se 
över sin egen hemberedskap så här 
inför vintern. Kraftiga stormar, om-
fattande snömängder eller brist på 
livsmedel är exempel på störning-
ar som kan göra att samhället inte 
fungerar som vi är vana vid. Om du 
vill se vad som kan hända i samhäl-
let vid elavbrott kan du se Sveri-
ges Televisions program Nedsläckt 
land.

Vid samhällsstörningar har kom-
munen ett ansvar att bedriva sina 
verksamheter. Du som privatperson 
har också ett ansvar för dig och dina 
näras säkerhet. Med rätt förberedel-
ser kan du klara en besvärlig situa-
tion bättre. Viktigast är att ha vatten, 
mat och värme och att kunna ta del 
av information från myndigheter 
och medier.  Är du stark och frisk 
bör du planera för att kunna klara 
dig utan samhällets hjälp en tid. Då 
kan samhällets resurser först gå till 
dem som bäst behöver dem.

Här är några tips på hur du kan 
förbereda dig inför en kris:

Utgå från de fyra grundläggande 
behoven: mat, vatten, värme och 
kommunikation.

Om strömmen försvinner slutar 
ditt kylskåp fungera. Se till att ha 
extra mat hemma som ger tillräck-
ligt med energi. Använd hållbar mat 
som kan tillagas snabbt, kräver li-
ten mängd vatten eller som kan ätas 
utan tillagning.

Rent dricksvatten är livsnöd-
vändigt. Ett tips är att ha några 
PET-flaskor med vatten i frysen. 
Om toaletten inte fungerar kan du ta 
kraftiga plastpåsar eller plastsäckar 

och placera i toalettstolen. En god 
handhygien är viktig för att undvika 
smittor.

Om elen försvinner under vintern 
kommer ditt hem att snabbt bli ut-
kylt. Ha varma kläder hemma och 
sätt upp filtar för fönster för att hålla 
värmen kvar. Du kan också bygga 
en koja under ett bord och sova där 
under.

Se till att kunna ta emot viktig 
information från myndigheterna, 
framför allt via Sveriges Radio P4. 
Följ även medias rapportering.

Kom ihåg att skriva ner viktiga 
telefonnummer till dina anhöriga 
och till viktiga samhällsinstanser, 
så att du inte står handfallen om det 
blir elavbrott.

Se till att ha en mindre summa 
kontanter hemma, eftersom det inte 
kommer att gå att använda banko-
matkortet vid elavbrott.

För mer information om hur du 
förbereder dig kan du ta del av bro-
schyren Om krisen eller kriget kom-
mer eller besöka Dinsäkerhet.se 

En dag på Gläntans 
dagverksamhet

Kulturbruket på Dal
Dags att se över hemberedskapen

köpa presentkort som är giltigt på 
alla de event där Kulturbruket på 
Dal står som arrangör. Med tanke på 
vårt breda utbud är ett presentkort 

hos oss den ultimata julklappen!
Vårens program och biljetter 

släpps 16:e december 2019 och hit-
tas då både i vårt tryckta program 

och på vår hemsida: www.kultur-
bruketpadal.se. 

Varmt Välkommen till oss!

112 - när något allvarligt har hänt och ambulans, räddningstjänst 
eller polis behövs genast.

113 13 - för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor 
eller krissituationer.

114 14 - till polisen om det inte är lika bråttom.

1177 – sjukvårdsrådgivning

Dinsäkerhet.se – om risker och säkerhet för dig som 
privatperson

Krisinformation.se – krisinformation från svenska 
myndigheter
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Nytt projekt för att konvertera 
olja till basoljeprodukter

Det statliga forsknings-
institutet RISE och det 
svenska oljebolaget Ny-
nas AB inleder ett gemen-
samt forskningsprojekt 
som syftar till att utveckla 
en process för förädling av 
den olja som kan återvin-
nas ur uttjänta däck med 
hjälp av Enviro Systems 
återvinningsmetod. 
Genom förädling kan oljan 
användas till mer än bränsle 
vilket både ökar värdet på 
den återvunna oljan och 
minskar miljöpåverkan.

– Det här projektet ämnar 
höja både den ekonomiska 
och miljömässiga lönsamhe-
ten för både däckpyrolys och 
däckåtervinning i stort, samt 
gynna en hållbar omställning 
av raffinaderier för basolje-
framställning, säger Linda 
Sandström, projektledare, 
RISE ETC.

För närmare ett år sedan 
visade ett forskningsprojekt 
lett av RISE i samarbete med 
Enviro och Ragn-Sells att 
den olja som Enviro utvinner 
från uttjänta däck genom sin 
pyrolysmetod efter uppar-
betning kan inblandas och 
användas i drivmedel såsom 

diesel. Nu inleds ett fortsätt-
ningsprojekt med syfte att 
vidareutveckla tillverk-
ningsprocesser där fraktio-
ner av pyrolysoljan konver-
teras till basoljeprodukter 
som smörjoljor och process-
oljor.

Hur påverkar detta er 
anläggning i Åsensbruk?

– Samtliga forskningspro-
jekt vi genomför påverkar 
befintliga anläggningar på ett 
eller annat sätt. Dels används 
anläggningen under normal 
drift och personal/kompe-
tens därifrån för att förse 
forskningen med prover. Vid 
positiva resultat från forsk-
ningen kommer vi närmare 
en industriell implemente-
ring av vår olja i kommersiell 
skala med start i Åsensbruk 
och därmed en ökad intäkt 
till den verksamheten i för-
hållande till idag. På sikt 
hoppas vi att resultaten och 
värdet på oljeprodukterna 
ökar lönsamheten i Åsens-
bruk och inte minst i kom-
mande anläggningar. För att 
påvisa dessa möjligheter är 
den befintliga anläggningen 
helt avgörande, svarar Tho-
mas Sörensson, vd Enviro.

Melleruds Demensförening 
har haft medlemsmöte på 
Älvan. Vår ordförande Ker-
stin hälsade oss alla välkom-
na.

Gäster för kvällen var Ker-
stin Ljungqvist och hennes 
dotter Ellen, som har fått i 
uppdrag att utsmycka kom-
munens nya särskilda boende 
på Ängenäs.

Ellen har en gedigen utbild-
ning, bland annat Konstfack, 
ett år i Japan och även på 
Steneby. Hon hade med sig 
ugglehuvuden som hon hade 
gjort i frigolit, sedan hade hon 
limmat på mosaik i  olika 
bruna och grå nyanser. Riktigt 
riktigt fina.

Kerstin visade tavlor som 
hon hade målat. Hon planerar 
att måla av kända hus i kom-
munen. Konstnärerna ska ha 
sina alster färdiga till maj 
månad, då huset skall slutbe-
siktigas.

Vår ordförande har kontakt 
med Carolina angående vårt 
besök där. Det kommer inte att 
bli förrän början på nästa år.

Demenssköterskan Charina 
berättade om sin utbildning 
till Silviasyster. En viktig och 
gedigen utbildning.

Mötet avslutades med jät-
tegott fikabröd som en dam i 
styrelsen hade bakat.

May-Britt

FÖRENINGSREFERAT

Lions Club Brålanda har 
haft ett välbesökt oktober-
möte. På det rapporterades 
bland annat om det välbe-
sökta eventet som anordnades 
på Kulturbruket tillsammans 
med Lions, Mellerud, då cirka 
500 pensionärer närvarade.

Vidare rapporterades också 
om hur förberedelserna går 
kring julmarknaden som går 
av stapeln 7/ december i Brå-
landa. Aktiviteter för barn har 
ordnats och medverkande har 
engagerats. Inför marknaden 
har också medlemmarna fär-
digställt en ny scenvagn som 
då skall invigas.

Mötet beslutade också att 
skänka 5 000 kronor till Vin-
terskogslägret vid Flämslätt, 
som anordnas för funktions-
hindrade, Därtill beslutade de 

närvarande att skänka  
2 000 kronor ur katastroffon-
den till hjälp för de nödställda 
i Japan, som drabbats av tyfo-
nen Hagibis.

Det beslutades också att 
Lions Brålanda tillsammans 
med Lions Mellerud skall 
ansöka om Lions pris för 
miljö- och hållbart samhälle 
för att i så fall utdela detta till 
en lokal entreprenör. 

Diskussion skedde också 
om och hur vi kan ordna en 
trivselaktivitet för äldre bo-
ende på sjukhem och service-
boende i Brålanda.

Kvällen avslutades med 
god mat, gjord av klubbmäs-
tarna.

Dennis Carlson 
Lions, Brålanda

Du får 15% rabatt på din beställning av solskyddsväv för inomhus 
(rullgardiner, lameller, plisségardiner m.m.) 

Erbjudandet gäller bara den 29 november 2019. 

@aag_mellerudMELLERUD 0768-91 95 96
Norra Kungsgatan 14

Black Friday är snart här!

Välkommen att besöka oss kl. 12-17

Black friday
Kom till

fredag 29/11 & lördag 30/11

på alla Flügger-produkter  
och Fiona-tapeter *

35%
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Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00
Mobil 070-540 33 00
Vardag 10-17 Lördag 10-13

Samsung 55”
RU7445
– Smart TV 
– 2000 Hz PQI

6.990:-
ord. pris 9.990:-

Priset
gäller endast 
Black Friday

29/11

Samsung Galaxy A50
– 4 GB RAM 
– 128 GB minne

2.790:-
ord. pris 3.990:-

Samsung Galaxy S10e
– 6 GB RAM 
– 128 GB minne 
– Trippelkamera

5.990:-
ord. pris 7.990:-

JBL Bar 2.1
– 2.1-kanals soundbar 
– 300 W

1.990:-
ord. pris 3.490:-

Din bild- och ljudspecialist i Värmland/Dalsland

SÄFFLE • ÅMÅL • ED • ARVIKA • ÅRJÄNG 
SUNNE • BENGTSFORS • KRISTINEHAMN

Priset
gäller endast 
Black Friday

29/11

Priset
gäller endast 
Black Friday

29/11

Priset
gäller endast 
Black Friday

29/11

BLACK WEEK2 
DAGAR 

KVAR TILL 
BLACK 
FRIDAY MASSOR MED GAAAALNA PRiSER! 

På NäSTAN HELA SORTiMENTET!
10-20-30-40%

Genom förädling kan oljan använ-
das till mer än bränsle vilket både 
ökar värdet på den återvunna oljan 
och minskar miljöpåverkan.

– Vi både hoppas och tror 
att projektet ska bidra till en 
hållbar däckåtervinning som 
utnyttjar däckens värdefulla 
komponenter och samtidigt 
minskar förbrukningen av 
fossil olja, säger Linda Sand-
ström.

Stort intresse för oljan
– Ledande internationella 
raffinaderier och kemiföre-
tag har redan nu har ett 
mycket stort intresse för ol-
jan från den befintliga och 
kommande anläggningar. 
Forskningen syftar till att 
komplettera redan kända 
metoder med nya för att öka 
kundvärdet och hållbarhets-
fördelarna, tillägger Sörens-
son.

För Enviro är målet med 
utvecklingsarbetet att pyro-
lysoljan ska prissättas base-
rat på värdet för den petroke-
miska industrin både som 
energimässig ersättning av 
fossil råvara och ur ett håll-
barhetsperspektiv. Oljan 
Enviro återvinner innehåller 
stora andelar biobaserad rå-
vara från det naturgummi 
som används i däcktillverk-
ning.

– Med vår patenterade 
teknik utvinner vi cirka 500 
kilo pyrolysolja ur ett ton 
däck och med en anläggning 
som processar 30 000 ton 
däck per år blir det cirka  
14 000 ton olja tillgängligt 
för marknaden varje år, så 
den ekonomiska potentialen 
är betydande, säger Thomas 
Sörensson, vd Enviro.

Fotnot: Enviro utvecklar, 
bygger och driver anlägg-
ningar för materialåtervin-
ning av värdefulla resurser 
från uttjänta däck på en inter-
nationell marknad.
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www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud Tel. 0530-101 77

Nya IceContactTM 3  
En tyst revolution  
från Continental.

TESTVINNARE

Black friday lämnar vi30% rabatt

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • mån-fre 7-18, lör 9-13

k-bygg.se

20%
PÅ HELA

SORTIMENTET AV
TRYCKIMPREGNERAT

VIRKE
Gäller t.o.m. 2019-11-30

Erbjudandena gäller t.o.m. 2019-11-30. Kan ej kombineras med  
andra  erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Svenska Jägareförbundet 
startade kampanjen Rädda 
älgen för att visa upp älgens 
utsatthet. Denna beror på att 
många olika trender påver-
kar älgen på ett negativt sätt. 
Samtidigt finns det på vissa 
håll alldeles för omfattande 
skador på tallplanteringar. 
Men Sverige är stort och 
avlångt. Förutsättningarna 
ser väldigt olika ut både för 
skogsbruket och viltet. 

Målet med kampanjen är 
inte att öka konflikterna mel-
lan jägarna och skogsbruket. 
Tvärtom. Kampanjen syftar 
till att peka på problemen – 

de misstag som både jägare 
och markägare har gjort un-
der lång tid – och lyfta fram 
förslag till lösningar. 

För vi tror att Jägareför-
bundet och skogsbruket är 
ganska överens om problem-
beskrivningen, men vi har 
olika syn kring hur betespro-
blematiken ska lösas.

Låt oss vara tydliga. Vi 
äger problemet gemensamt 
och ingen part kan lösa det 
på egen hand. Vägen framåt 
är genom bättre dialog, mer 
samarbete och kompromis-
ser.

Vi har noterat att Skogs-

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

DEBATT

Jägareförbundet jobbar för
att minska betesskadorna

En fråga till kommunled-
ningarna i Dals Ed, Färge-
landa, Mellerud och Åmåls 
kommuner.

Inför jul och nyårshelgerna 
skrivs det önskelistor och 
avges löften av många slag.
Den sjuke har bara en öns-
kan!

Gör som Bengtsfors kom-

mun. Agera för ”jouren Dals-
lands sjukhus alltid öppen”.
Hur gör er kommun?

Kommittén för  
Dalslands sjukhus  
Jerker Johansson, 

ordförande

Hur gör er kommun?

”Nykter och närvarande i 
140 år” är årets tema för 
nykterhetsrörelsen. Det var 
alltså år 1879, närmare be-
stämt 5 november, som 
IOGT grundades av Olof 
Bergström. Rörelsen blev 
snabbt populär och växte i 
omfattning. Under alla dessa 
år har IOGT-NTO verkat för 
ett samhälle med minskad 
alkoholkonsumtion. Före-
byggande arbete för att för-
hindra skador i bruk av alko-
hol och narkotika. Allt för 
många barn växer upp i en 
miljö med en vuxen som har 
ett riskfyllt drickande.

Lokalt i Mellerud, firade 
Logen Lf 948 Melleruds 
Hopp, sina 135 år med rörel-
sens populära fikakampanj 
Fika för alla! lördagen 19 
oktober. Ordförande Ingvar 
Asp hälsade välkommen. 
Stig-Arne Larsson underhöll 
och det fanns kaffeservering 
och lotterier.

”Inga blommor eller pre-
senter, men gärna en slant till 
Templargårdens underhåll” 
fanns med i inbjudan. Besö-
kande och närliggande loger 
skänkte en god summa 
pengar som vi varmt tackar 
för.

Undertecknad fångade 
upp två personer som har och 
betyder mycket för nykter-
hetsrörelsen. Gunborg Fre-
driksson gick med i Kamra-
tringen av NTO i Gestad 
1947. Hela familjen var en-
gagerad. Det fanns inte så 

FÖRENINGSREFERAT

styrelsen, skogsbolag och 
många markägare vill för-
yngra skogen med mer tall. 
Detta är en mycket positivt 
riktning. 

Problemet är att de faktiska 
planteringarna sker på för få 
ställen, så de tallplantorna 
som kommer i jorden blir 
extremt exponerade för vilt-
bete. 

Vi behöver därför hitta lo-
kala gemensamma mål för 
såväl föryngring med tall 
som hur viltstammarna ska 
se ut på lokal och regional 
nivå. 

För att bli framgångsrika 
behöver vi hitta ett forum där 
huvuddelen av markägarna 
och jägarna finns represente-
rade. För vi kommer inte åt 
problemet om bara ett fåtal 
försöker göra rätt. 

Alla måste hjälpas åt och 
hitta kompromisser som le-
der till faktiska lösningar. 
Det gör man inte genom att 
försöka maximera den ena 
sidans mål. Jägarna vill ha 
bra viltstammar och markä-
garna vill ha ett lönsamt 
skogsbruk. Vi kan hitta nyck-

lar till den låsta situationen 
om vi samarbetar.

Denna debattartikel är där-
för en inbjudan till markägar-
organisationer och skogsbo-
lag. Svenska Jägareförbundet 
och Jägareförbundet Västra 
Götaland Väst vill hitta lös-
ningar. Låt oss mötas i syfte 
att hitta lösningar och vägar 
framåt.

Det finns forskningsunder-
lag och erfarenheter som kan 
utgöra startpunkten för våra 
samtal. 

Låt oss tillsammans hitta 
lösningar på betesproblema-
tiken och samtidigt minska 
konflikterna mellan jägare 
och skogsbruk. Då visar vi att 
vi tar ansvaret för såväl vilt 
som skogsbruk – på både 
kort och lång sikt. 

Göte Johansson 
Ordförande i Jägareförbundet 

Västra Götaland Väst

Torbjörn Larsson 
Förbundsordförande Svenska 

Jägareförbundet

 Gunborg Fredriksson och Kjell 
Sanding är två personer som be-
tytt mycket för nykterhetsrörel-
sen i Mellerud.

mycket att ta sig för på den 
tiden. Föreningslivet och 
NTO blev då en träffpunkt. 
Hon nämnde att medlemsan-
talet var över 300 vissa år och 
man cyklade långa vägar för 
att träffas. Gunborg deltog i 
lägerverksamhet i Skållerud 
bland annat. Studie- och tea-
ter verksamhet ordnades.

Kjell Sanding blev med-
lem i SGU (Sveriges God-
templar Ungdom) 1941. 
Föreningen hade stort samar-
bete med Logen Källan i 
Dals Rostock. Redan då fick 
Kjell flera uppdrag och har så 
fortsatt under alla år. Han 
kom över till logen i Melle-
rud 1954 och bodde och 
skötte vaktmästarsysslan på 
Templargården i flera år. Idag 
är Kjell bland annat ansvarig 
för fastigheten. Kjell berät-
tade vidare om Templargår-
den som invigdes i december 
1885. IOGT och NTO gick 
samman 1970.

Evert Magnusson



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 27 NOVEMBER 2019

1

3

2

4

5 6

11 7

10

8

9 12

hekto-
gram

har 
bebis 

och tupp

ett  
operativsystem 
och en antilop

försändelser
fiska obestämda kan få 

kid

syns till
sammans 

med 
skämt

krigsuppehållet
sporra

vilken snatta grovt hår

kan man 
i melle

ruds 
nyheter

bibeldel berömd
hörn tass

stannar dolk

den är 
öppet 

dygnet 
runt

uppfinna

litet 
papper minnes

sak

kungs
hamns 

kommun

kommer 
efter 

do

släpa sjunka 
ihop

ett rit 
verktyg

sär
prägel slöa

greppar har barn 
på som-
maren

gå lång-
samt

sömnen

gårds
bygg

nad

drevs 
örnen 

medsoffa

kan man 
bada i 
på vita 

sandars 
camping

nöjd pippi det kan 
man ha 

runt 
paketet

tors 
hustru

har rik 
bagare 
mycket?

verktyg

kan man 
på sig

stack ut ligga 
först

den kan man  
lägga på brasan kan ål 

vara

gått

har många på 
sommaren uthuset

ström-
mers 

viks 
bad-

plats 
finns 
här

är eniga
kan 

brevet 
vara

kan man på  
vågen

därefter bildas i 
levern

fisk
boulevard syrra

en del av 
melle

rud

ut
blottad

dött 
djur

kroppe 
fjälls 

if:s 
klubb 
färger

ljuga bison

sjal en stad i 
skåne mejeri 

varor äkta

kan stå 
på brev

ge 
besked

rikt-
ningar fnkofi

gas
stråle stjärna

det kan 
man 

göra 
med 

väst
trafik

kan man 
brödet

här 
finns 

taj 
mahal

ha på 
känn

riktigt

del av 
krona

omodern

kärl iväg rymd 
organ
isationtäcker 

bord kyla finns i 
träd viloplats

pablo, 
nobel 
pris

tagare

lönen

i dalsland finns 
flera sådana spökena

tillaga gullig minskar medlat

© 
fröken 
uggla 
2019

... in
te sin  

skönhetssömn

Framgång för 
Evas barnböcker

Eva Petrén med sina  barnböcker Varför är stora apan så arg? och Vad ska lilla nallen göra nu? Foto: Sofia Petrén.

DALS ROSTOCK 
Eva Petrén från Dals 
Rostock har skrivit två 
barnböcker som rosats 
på olika sätt. En av dem 
är exempelvis en av 30 
nominerade barnböcker 
till Förskolans Litteratur-
pris 2020.
Regeringen har gjort en sats-
ning som är riktad till försko-
lor, med namnet ”Bokgå-
van”. Förskolor får här välja 
böcker ur ett specifikt urval 
av barnböcker.

– I det urvalet finns min 
bok ”Varför är stora apan så 
arg?” med. Genom det finns 
den även med i appen Pol-
lyglutt som vissa förskolor 
använder i sin verksamhet, 
berättar Eva Petrén, som 
även skrivit barnboken Vad 
ska lilla nallen göra nu?”

Petra Wester Norgren har 
gjort illustrationerna.

I samband med bokmässan 
i Göteborg i höstas presente-
rades 30 nominerade barn-
böcker till Förskolans Litte-

raturpris 2020. Evas bok 
”Varför är stora apan så arg?” 
är en av dem.

Sedan hösten 2019 är dess-
utom båda Evas böcker med 
i UR:s serie med småsagor. 
Här har skådespelare läst in 
texterna och ljudeffekter är 
pålagda.

– Det är väldigt roligt att 
mina böcker kan nå ännu fler. 
Det känns bra att de uppskat-
tas, säger Eva.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters korsord 

Tävla om 5 st trisslotter 

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

Lösning: ................................................................................. Sänd in lösningen 
senast den 13/12 
2019 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 
464 30 Mellerud
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ERIKSTAD 0530-512 50
Björnebol, Erikstad 2 ▪ 464 92 Mellerud

www.axima.se

VÄLKOMMEN PÅ

KVÄLLSVISNING
AXIMA ERIKSTAD

TORSDAG 28 NOVEMBER  
KL. 16-21

Maskinvisning | Leverantörer på plats | Vi bjuder på mat

Vi firar Nyinvigning av vår nya  
Husqvarnabutik med kampanjvaror!

FIRA MED OSS

NYINVIGNING AV VÅR 
HUSQVARNABUTIK!

Inspirerande kulturvecka i Mellerud

Sånggruppen bjöd på skönsång. Bakre raden från vänster: Daniel, Erolina, 
Ophelia, Emilia, Noella. Främre raden från vänster: Algot, Sara, Elsa, Ester.

MELLERUD 
Vecka 46 arrangerade 
Vuxenutbildningen en 
kulturvecka som innehöll 
allt från dansshow till 
konsert och fotoutställ-
ning.
– Jag ärvde rollen som kul-
turombud och tyckte det 
vore roligt för våra elever på 
Vuxenutbildningen att få 
uppleva olika kulturinslag. 
När jag satt och lyssnade på 
min dotter som spelade valt-
horn frågade jag musiklära-
ren Cici Albinsson om kul-
turskolan kunde bjuda på 
några musikinslag och det 
kunde de. De var på turné 
hela vecka 46 och gav en 
extraföreställning för oss, 
säger Veronica Stenberg.

På måndagen gav Sin-

clairs danselever i årskurs 
två en suverän dansshow i 
Sparbanksalongen. Under 
tisdagen anordnades hög-
läsning av Anna-Lena Fors-
man på biblioteket och på 
onsdagen en bildworkshop 
på Vuxenutbildningen. So-
fia Petrén hade satt ihop 
lektionen, men tyvärr blev 
hon sjuk, så konstnären Pa-
trick Allier hoppade in istäl-
let.

– Det blev jättelyckat, 
säger Veronica.

Kulturveckan avslutades 
med att kulturskolans blås- 
och stråkorkestrar samt 
sånggrupp framförde en 
konsert i Sparbanksalongen.

Hela veckan kunde man 
se Melleruds Fotoklubbs 
utställning på andra vå-
ningen, här ställde även ke-

ramikern Lena Bergsman 
från Dals Rostock ut.

– Det har varit ett väldigt 
lyckat samarbete i huset. 
Idén föddes redan i augusti, 
sedan hade vi ett kulturled-
ningsmöte den 9 oktober. 
Det var många trådar att ro 
ihop, men det känns jättero-
ligt att allt blev så lyckat. Jag 
tror att eleverna har fått ny 
inspiration och nya infalls-
vinklar, konstaterar Veroni-
ca.

Det var premiär för kul-
turveckan, men förhopp-
ningsvis blir det en uppfölj-
ning nästa år. Under veckan 
var det mellan 100-150 
elever som sett någon av 
aktiviteterna.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kulturskolans blåselever framförde bland annat Björnen sover.

Hela veckan kunde man titta på Melleruds fotoklubbs utställning samt 
Lena Bergmans keramikkonst. Här syns Veronica Stenberg, kulturombud 
för vuxenutbildningen.

Stående fr.v: Asmaa Aboutoman och Maja Johansson-
Kask. Sittande: Millie Svensson.

På onsdagen anordnades en bildworkshop med 
konstnären Patrick Allier som ledare.

Elever från Sinclair bjöd på en uppskattad dansshow på måndagen. Foto: Karin Åström. Sapphultsg. 2 Mellerud 
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu 
www.fritzens.nu

Vi säljer & servar
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FORESTER e -BOXER  

fr. 374.900:–
med dragvikt ända upp till 1 870 kg

Bränsleförbr. 6,7/8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 154/185 g/km (enl. NEDC / WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE*

PREMIÄR 
FORESTER e-BOXER
INTE EN EL-HYBRID SOM ANDRA

30/11–1/12
ÖPPET HUS
LÖR–SÖN

MELLERUD, Sapphultsgatan 6-8, 0530-444 40  
www.roybil.se, Mån–Fre 9–18, Lör 10–14, Sön 1 dec 11–14

Flickfutsal i Brålanda
FUTSAL 
Flickfotbollen har varit på 
nedgång i Dalsland under 
ett antal år, både på ung-
doms- och seniorsidan. 
Kanske den kan återeta-
bleras via futsalen. 
Dalslands Fotbollförbund 
har inom ramen Dalslands 
Sparbanks Futsalcup både 
flick- och damserier igång.

För de yngre spelas turne-
ringen i form av samman-
drag, där inga resultat eller 
tabeller redovisas, precis 
som när det gäller fotbolls-
turneringarna för dessa ål-
dersklasser.

I åldersgruppen F9/10/11 
deltar fyra lag, Frändefors IF 
F9, Frändefors F11, Åsebro 
IF F10 och HEF Valbo. I 
söndags hade de sitt första 

sammandrag i Brålanda. 
Varje lag fick spela två 
matcher. Som vanligt i så-
dana här sammanhang var 
läktaren full av föräldrar. För 
lagen väntar ytterligare två 
sammandrag i vinter, 15 de-
cember i Färgelanda och 19 
januari där spelplatsen inte är 
bestämd ännu.

Lars Nilsson

Bilden är hämtad från öppningsmatchen, Åsebro (i vitt) – Frändefors F11. 

SPORTSprängning av postlådor

En av de två postlådor som sprängts sönder. Foto: Privat.

Smällen hördes långväga 
och latrinlådan flög många 
meter.

Boende i närheten tycker 
det känns otrevligt och 

otryggt. Vittnen har sett bak-
ljuset från en bil vid ett av 
tillfällena.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

MELLERUD 
De senaste veckorna har 
en hundlatrin och två 
brevlådor sprängts sön-
der. Händelserna är polis-
anmälda.
I torsdags kväll omkring 
klockan 19.45 hördes en ex-
plosion, då sprängdes en 
postlåda längs vägen ner till 
Vita Sannar. Samma kväll 
hände samma sak med en 
postlåda längre bort mot 
Järn. Torsdagen en vecka ti-
digare sprängdes en hundla-
trin som satt fast på en lykt-
stolpe vid Vita Sannarvägen. 

Gör det svårt för tjuven 
– förvara bilnyckeln rätt

Den senaste tiden har vi sett 
flera stölder i vårt område där 
tjuvarna utnyttjar den så kall-
lade keylessfunktionen för 
att stjäla en bil, ofta utanför 
ägarens bostad när hen är 
hemma.

Här är våra viktigaste tips 
för att undvika stölder av 
bilar med Keyless Go:

– Förvara inte nyckeln i 
hallen nära ytterdörren, utan 
längre in i bostaden.

– Förvara allra helst nyck-
eln i en plåtburk eller i ett 
fodral som stoppar tjuven 
från att plocka upp signalen.

– Ha bra belysning kring 

huset och där du parkerar 
bilen, gärna med rörelsede-
tektor som aktiveras när nå-
gon närmar sig.

Så här går det till:
Det är vanligen två tjuvar 
som samarbetar: tjuv A och 
tjuv B. Tjuv A ser till att ta 
sig nära nyckeldosan för att 
fånga upp dess signal. Det 
kan exempelvis vara utanför 
bilägarens bostad. Om nyck-
eldosan ligger i hallen i äga-
rens jackficka eller på hall-
bordet kan signalen fångas 
upp.

Tjuv A har även en teknisk 

apparat som förstärker nyck-
elsignalen, så att tjuv B kan 
fånga upp denna med en dosa 
som skickar signalen vidare 
till bilen. Bilens larm och 
startspärr avaktiveras, sedan 
är det bara att köra iväg. För-
modligen ut ur landet där 
bilarna programmeras om. 
Många av de bilar som stjäls 
på det här sättet återfinns 
aldrig.

Källa: Länsförsäkringar 
Älvsborg
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Innebandy 
Division 6

Rådahallen
Fredag 29 november kl. 20.00

Melleruds IBK - Utbynäs SK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

KIF judo på Trollträff i Trollhättan

På prispallen: etta och guldmedaljör Emma Rebic, Mariestads Judoklubb, silvermedaljör Randa Kattan, Kroppe-
fjäll Judo och bronsmedaljör Mira Kördel, Trollhättans Judoklubb. Längst till vänster: prisutdelare och tillika 
ordförande i Bohuslän Dals Judoförbund Alf Tornberg. Foto: Privat.

JUDO 
Under helgen 2 – 3 no-
vember arrangerades 
judotävlingen Trollträffen 
i Trollhättan. En tävling 
med drygt 250 deltagare 
från hela Sverige, plus 
ett antal norska klubbar. 
Kroppefjälls IF judo ställ-
de upp med tolv tävlande.
Trollträffen är en tävling som 
håller väldigt hög nivå, med 
deltagare som har stor täv-
lingserfarenhet. Under lör-
dagen var det dags för kate-
gorin U11. Tilde Cedervall 
och Havanna Andersson fick 
möta varandra i sin första 
match och den blev väldigt 
jämn, men Havanna vann till 
slut matchen. 

Dagens tävling slutade så 
småningom med en andra-
plats för Havanna och en 
tredjeplats för Tilde. 

Även killarna från KIF 
visade riktig kämpaglöd. 
Muhammed Kattan hamnade 
till slut efter några riktigt 
tuffa matcher på en fjärde-
plats i sin kategori. Douglas 
Östlind och Farouk Jahm 
lyckades båda två kämpa sig 
fram till semifinal, där de fick 
möta varandra i en mycket 
jämn och spännande match. 
Denna gången drog Farouk 
det längsta strået och vann 
matchen, vilket gav honom 
en plats i finalen. 

Tyvärr så blev finalmat-
chen aningen för tuff, men 
Farouk såg inte alltför ledsen 
ut när han fick kliva upp på 
prispallen som silvermedal-

Leia och Elvira 
tog DM-guld

En nöjd Leia Wrisman som mycket välförtjänt tar emot guldpokalen.

BADMINTON 
Förra helgen har det 
spelats DM-badminton i 
Henån. 
BMK Stinget hade tre delta-
gare med, Arabo Mumin, 
Leia Wrisman, Elvira Ols-
son.

Leia spelade till sig guld i 

U13 och Elvira tog guld i 
U17 singel och mixed dubbel 
U17 med Albin Johansson 
från Torp. 

Stinget saknade ett par 
tjejer till som var på fotbolls-
planen istället denna helgen. 

BMK Stinget

Visir högst 
bedömda hingst

HÄSTSPORT 
Visir från Tavelsjö är 2019 
års högst bedömda svensk-
födda 6-åriga islandshingst. 
Priset delades ut på Svenska 
Islandshästförbundet Avels 
höstmöte den 23 november. 
Visir ägs av familjen Sund-
ström, Korsgården, Melle-
rud.

Publiken på Sweden Inter-
national Horse Show på 

Friends Arena kommer att få 
stifta bekantskap med Visir, 
kommande helg. 

Visir är, förutom högst 
bedömda 6-åriga hingst, en 
av topphingstarna som repre-
senterade Sverige i avels-
klass på VM i år och belöna-
des med bronsmedalj. 

 

Emil Sundström på sin hingst Visir från Tavelsjö, Sveriges högst bedömda 
6-åriga hingst 2019. Foto: Sofie Lahtinen Carlsson/Töltaren.

Årets uppfödare 
finns i Gunvarbyn

HÄSTSPORT 
Familjen Sigfusson, Gunvar-
byns Islandshästar blev 
Årets uppfödare 2019. Det är 
tredje gången de får utmär-
kelsen (2012 och 2013 var 
det senast). 

Dessutom fick deras hingst 
Kolgrìmur Grímsson ta emot 
pris för bästa 5-åring i Sve-
rige 2019.

”Vi är glada, tacksamma 

och stolta över våra hästar 
och alla som står bakom oss 
och hästarna. Det är så 
mycket mer bakom, än bara 
att betäcka stoet. Unghästen 
ska växa upp bra, ridas in bra, 
tränas bra och visas bra och 
detta gör vi inte utan varan-
dra och allt fantastiskt folk 
som hjälper oss”, skriver 
Thorleifur Sigfusson på so-
ciala medier.

Kolgrìmur Grímsson, Gunvarbyn, blev  årets 5-åriga hingst 2019. Familjen 
Sigfusson blev Årets uppfödare. Foto: Privat.

FUTSAL 
Lördagens inledande 
matcher i Dalslands Spar-
banks Futsalcup för da-
mer bjöd på många mål, 
inte minst från Åsebro/
Brålanda som sköt in 20 
mål på sina två första 
matcher för säsongen.
Frändefors IF, som ställdes 
mot just Å/B i första match-
en, fick det tungt och mäk-
tade bara med ett mål bakom 
keepern Amanda Lind 
Wahlén, i 10-1-matchen.

Frändefors fick det fortsatt 
tungt när man mötte Eds FF 
i den andra matchen och fick 
se sig besegrade på nytt med 
stora siffror, 1-12 blev slut-
resultatet där. 

I den tidiga seriefinalen 
som avslutade lördagens 
sammandrag ställdes Åse-
bro/Brålanda mot Eds FF, 

Överkörning av 
Åsebro/Brålanda

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Frändefors
10-1 (6-1)

Frändefors IF – 
Eds FF

1-12 (1-5)
Eds FF – 

Åsebro/Brålanda
3-10 (1-3)

som båda vunnit var sina 
matcher med stora siffor, så 
visade Å/B prov på styrka. 
Efter underläge tidigt, vände 
tjejerna på matchen och ledde 
med 3-1 i paus. Därefter hade 
Eds FF ingen chans mot ett 
effektivt Åsebro/Brålanda 
som malde ner sina motstån-
dare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

jör. Douglas placerade sig på 
en fin och välförtjänt brons-
plats. 

Pelle Larsson gjorde som 
vanligt en stark insats och 
knep guldmedaljen i sin ka-
tegori, medan lillebror Elliot 
fick nöja sig med en brons-
placering. 

Under söndagen var det 
dags för kategori U13 och 

här hade KIF fyra stycken 
taggade judokas som skulle 
upp på mattan. Dagen resul-
terade i ett silver som Randa 
Kattan kämpade till sig. 
Sakhr Alhada, Johan Skogen 
och Ahmed Ibrahim gick 
även de tuffa matcher, men 
hamnade tyvärr utanför pris-
pallen denna gång. 

– Det märks att det är en 

hög nivå på denna tävlingen, 
men jag tycker ändå att vi 
gjorde väldigt bra ifrån oss. 
Vi stod upp bra i den tuffa 
konkurrensen och lyckades 
ju nå fina placeringar i både 
U11 och U13, säger klubb-
tränaren Glenn Nordling. 

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

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

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

 UTHYRES
Lägenhet 2 rok 
Varmhyra 4.000:- inkl. TV. 
Referenser krävs. Deposi-
tionsavgift. Intresseanmälan 
till Melleruds Nyheter. Märk: 
2 rum & kök.

medarbetare 
till produktionen av betongelement. Arbetsupp-
gifterna är formsättning, armering och gjutning. Du 
ska vara praktiskt lagd, bra på att samarbeta och 
behärska svenska språket i tal och skrift. Tidigare 
erfarenhet från bygg- och snickeri är meriterande.

Frågor besvaras av Mats Larsson, tel. 0530-74 50 02

Skicka ansökan till mats.larsson@orscementgjuteri.se 
senast 15 december 2019. 
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansök-
ningstiden löpt ut.
Välkommen med din ansökan!

söker

LEDIGA PLATSER

 UTHYRES
Åsebrotrakten 
Hus, 4 rum o kök. Ved- och 
elvärme. Svar till Melleruds 
Nyheters kontor. Märk ”Åse-
brotrakten”.

Säker seger
HANDBOLL 
Det var en hel månad sedan 
sist som MIF P13 spelade 
handbollsmatch i serien. I 
lördags kom Marks HK på 
besök, två lag som aldrig 
tidigare har mötts. 
Gästerna tog tidigt en två
målsledning men det var 
också enda gången man var i 
ledning, eftersom de rosa/
svarta ville något annat. För
sta halvlek blev ganska mål
snål och i paus ledde MHK 
med 95.

Försvaret var mycket sta

bilt och framåt skapades en 
hel del fina kontringar tack 
vare Alizafar Qasemi i mål 
som gjorde några mycket 
fina utkast rakt i händerna på 
Alfred Hultbäck som inte 
gjorde några misstag. 

Det blev en komfortabel 
vinst med 1510 och segern 
firades med pizza på Stinsen. 
Därefter började förberedel
ser inför kvällens disco som 
killarna arrangerade. Målet 
är att spara ihop pengar till 
Potatiscupen i Alingsås un
der våren. 

Ledarna

FUTSAL 
I söndags inleddes Dals-
lands Sparbanks regio-
nala futsalserie med en 
kvalplats till division 1 i 
potten. 
Melleruds Club Calcio tog 
omgående greppet om serie
ledningen efter två raka 
segrar, mot Färgelanda IF 
och Frändefors IF, i Rådahal
len.

Tyngre gick det för 
Kroppefjälls IF som inledde 
vinterns seriespel med två 
förluster. Dock var man nära 
att vända matchen i slutet 
med två snabba mål, till 34, 
men Frändefors Mattias Bo
man sköt KIF i sank med ett 
avslutande 53 mål i match
ens sista minut. Frändefors 
hade innan dess spelat mot 
Melleruds CC, men hemma
laget var storleken större, 

Melleruds CC 
serieledare

även om slutresultatet, 129 
visade att ”Fiffen” kämpade 
tappert.

Seriespelet fortsätter redan 
nästa vecka, återigen i Råda
hallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds CC –  
Frändefors IF
12-9 (5-3)

Kroppefjälls IF – 
Färgelanda IF

2-7 (2-4)
Frändefors IF – 
Kroppefjälls IF

5-3 (2-0)
Färgelanda – 
Melleruds CC
6-11 (3-2)

Ungdomsidrotten i Västra 
Götalands län får 9 318 967 
kronor i samband med 
årets utbetalning från 
Gräsroten. 
Totalt får 1 442 föreningar i 
länet dela på pengarna tack 
vare sina 204 942 supportrar. 
Föreningen som får mest 
pengar är IFK Göteborg, 
med 930 438 kronor, medan 

GAIS andraplats innebär 
401 220 kronor. 

Det är sjunde året i rad som 
Svenska Spel via initiativet 
Gräsroten delar ut över 50 
miljoner kronor till ung
domsidrotten i Sverige. Som 
vanligt är det Svenska Spels 
kunder som själva fördelar 
pengarna genom att välja en 
till tre favoritföreningar.

Enligt en undersökning 

Melleruds IF  50 022 kr
Frändefors IF  36 318 kr
Färgelanda IF  16 730 kr
Dals Långeds IK   12 794 kr
Eds FF  11 681 kr
Åsebro IF  10 426 kr
Fengersfors IK  9 983 kr
Bäckefors IF   8 703 kr
Bengtsfors IF  8 116 kr
Brålanda IF  7 235 kr
Billingsfors IK  6 740 kr
Tösse IF  6 708 kr
Håfreströms IF  6 193 kr
Billingsfors IBK  5 556 kr
Åmåls IBK  5 159 kr
Åmåls RK  4 345 kr
Färgelanda Judo  3 756 kr
Kroppefjälls IF  3 667 kr
Laxarby IF  3 232 kr

Åmåls OK  2 630 kr
Melleruds RK  2 601 kr
Färgelanda RK  2 489 kr
SK Granan   2 467 kr
Eds SK  2 434 kr
OK Kroppefjäll   2 422 kr
Melleruds GK  2 302 kr
Bengtsfors RK  2 131 kr
Melleruds IBK  2 065 kr
Bengtsfors BOIS  2 029 kr
Ärtemarks IF  1 921 kr
Gestad SK  1 869 kr
Melleruds HK  1 801 kr
Åmåls GF  1 355 kr
Mellerud CC  1 237 kr
Billingsfors KK  1 227 kr
Dalsl. Hästsp.kl.  1 007 kr
Dals DK  1 002 kr

UTDELNING TILL KLUBBAR I DALSLAND

Ungdomsidrotten får 9,3 miljoner
bland föreningarna i landet 
så svarar över hälften (57 
procent) att de med hjälp av 
Gräsroten får möjlighet att 
uträtta något som annars inte 
hade varit möjligt. Pengarna 
används främst till tränings
material, cuper, ledarskaps
utbildningar och dagligverk
samhet.

I Dalsland är det Melleruds 
IF med 1 036 supportrar som 
får mest pengar; 50 022 kro
nor. Pengarna har minskat, 
för framför allt Melleruds IF, 
som för bara trefyra år sedan 
fick över 110 000 kronor. 

Detta på grund av det allt 
mer utbredda spelandet på 
spelsajter, som gör att Svens
ka Spel tappar mark.

Växtodlingssäljare i Dalsland
och vårt västra område

Info om tjänsten på vår hemsida www.varalagerhus.se.

Ytterligare upplysningar ges av Magnus Olsson, 0512-300 468. 

Din ansökan skickar du till magnus@varalagerhus.se.

Varaslättens Lagerhus är en ekonomisk förening som handlar med spannmål och

förnödenheter till lantbruket. Vi är 35 anställda och omsätter ca 700 miljoner SEK.

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 säljes
SNÖSLUNGA MB med elstart. 
Starkaste modellen. 2 år. Ny-
pris 17.500:- Nu 7.500:-.  
Tel 076-239 77 67.
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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, Drottning 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 Professional 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

PIZZERIA
Habibi Åsens Pizzeria & Pub
À la carte  •  Fullst. rättigheter
Tel. 0530-300 72
Hemkörning

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

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

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
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Melodikrysset v.48 - 30 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. 48 – 30 november

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Ingen ängel
11.25 Doobidoo
12.25 Plus, 12.55 Rätta virket
13.25 Mästerskaparna
14.25 Landet runt
15.10 Matiné: Grand Hotel
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, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 En perfekt förälder
21.30 Landet lyckopiller
22.00 Rättighetsbärarna
22.30 Limboland
23.00 Tänk till talkshow
23.15 Rapport, Hjärtats vägar
00.10 Vänligen Lars Lerin
00.40 Rätta virket
01.10 Första dejten
01.40 Kurs i självutplåning
04.45 Sverige idag

08.30 Min egen väg
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Gud så gott
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Hjärta för djur
18.30 Sveriges skräckvälde i 
 Europa
19.15 En dröm av is
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären, Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Seriestart: Good gaming
23.20 Good gaming
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Trettioåriga kriget: Sveri-
ges skräckvälde i Europa
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Nationalskattens 
 hemligheter
18.15 Våra heliga byggnader
19.05 Farah Diba, sista drottningen
20.00 Bollywood - Indiens 
	 filmmecka
21.00 Har storleken betydelse?
21.55 Human zoo
22.45 Galapagos orädda djur
23.40 Nazismens födelse

20.00 Fråga veterinären - tecken-
 språkstolkat
20.30 Strömsö
21.00	 Tvångsförflyttningar	
 - Bággojohtin
21.30 Skattjägarna
22.00 Rättighetsbärarna - tecken-
 språkstolkat
22.30 Limboland - teckenspråks-
 tolkat
23.00 Twin
23.45 Plus
00.15 Andra åket - teckenspråks-
 tolkat
00.45 Muitte mu - Minns mig

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, 18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, 22.55 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

05.15 Pawn stars
05.35 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	 Selfless
23.20 How I met your mother
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.05 Cops
02.55 The vampire diaries
03.40 American dad
04.25 Last man on earth
04.50 Pawn stars

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Dom kallar oss artister
10.30 Doobidoo, 11.30 Skavlan
12.30 En perfekt förälder
13.00 Landet lyckopiller
13.30 Svenska nyheter
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Allt för Sverige
16.00 Vår tid är nu
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, 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 Vänligen Lars Lerin
00.50 Mästerskaparna
01.50 Plus
04.45 Sverige idag

08.30 Hjärta för djur
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.00 Rapport
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 Trettioåriga kriget: Sver-
 iges skräckvälde i Europa
19.15 Full storm
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den amerikanske vännen
00.15 Trettioåriga kriget: Sver-
 iges skräckvälde i Europa
01.00 Good gaming
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Våra heliga byggnader
18.10 Gränslöst äventyr i 
 Australien
19.10 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan
20.00 Kvinnorättskämpen 
 Simone Veil
21.00 Studio natur
21.30 Galapagos orädda djur
22.20 Det vilda Colombia
23.10 Human zoo

20.00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
21.00 Sverige!
21.30 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
22.35 Hjärtats vägar
23.20 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
00.20 Doobidoo
01.20 Limboland - syntolkat

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

05.10 Pawn stars
05.35 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
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 Rambo
22.45 How I met your mother
23.45 Family guy
00.45 American dad
01.45 Cops
02.40 The vampire diaries
03.25 American dad
04.15 Last man on earth
04.40 Pawn stars

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Go‘kväll
10.25 Dom kallar oss artister: 
10.30 Sexans växel
11.20 Arvinge okänd
12.20 Längdskidor: Världscupen
14.15 Opinion live
15.00 Ingen ängel
16.00 Engelska Antikrundan
17.00 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
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 Seriestart: Leif och Billy
22.30 Twin
23.15 Kurs i självutplåning
23.30 Rapport
23.35 Innan vi dör
00.35 Vänligen Lars Lerin
01.05 Veckans brott
04.55 Go‘kväll

08.30 Jakttid
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Karaokekväll med Lasse
18.30 Medeltidens häxjakter
19.25 Väglös bro
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Den inre skogen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ishockey: NHL
01.00 Hjärta för djur
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Såna är föräldrar
17.20 Har storleken 
 betydelse?
18.15 Antikduellen
18.45 Lagens längsta arm
19.25 Världens broar
20.15 Mirakelpojken utan hjärna
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Teknikens mästerverk
22.40 Nationalskattens 
 hemligheter
23.25 Dokument utifrån: Kuba, 
 Castro och världen

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Hjärtats vägar
21.50 Gud så gott
22.20 Robins
22.50 Första dejten
23.20 Andra åket - syntolkat
23.50 Rätta virket
00.20 Sexans växel
01.10 Min egen väg

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 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 Gone girl
02.10 Love, Rosie
04.25 Världens häftigaste tårtor

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,	Tattoo	fixers
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 I, robot
23.15 Speed
01.30 American dad
02.30 The Lizzie Borden 
 chronicles
03.15 The vampire diaries
04.00 Scream queens

05.40 Fråga doktorn
06.25 Plus
06.55 Opinion live
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Sexans växel
09.30 Vinterstudion
09.45 Längdskidor: Världscupen
11.05 Vinterstudion
11.30 Längdskidor: Världscupen
13.00 Vinterstudion
13.10 Skidskytte: Världscupen
13.50 Vinterstudion
15.00 Skidskytte: Världscupen
16.15 Vinterstudion
16.30 Filip och Mona
16.50 Vår tid är nu
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 Robins, 20.30 Andra åket
21.00 Killing Eve
21.45 Filip och Mona
22.05 Rapport
22.10 Lördagsbio: Goliat
23.35 Film: Dallas buyers club
01.30 Landet lyckopiller
04.45 Sverige!

08.30 Hämnd och kärlek
11.00 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
13.15 Där ingen längre kan bo
13.30 Poddilainen
14.00 Gud så gott
14.30 Korrespondenterna
15.00 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
16.00 Rapport
16.05 Ridsport: Sweden 
 International Horse Show
17.00	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.05 Örtskolan
17.10 Sverige idag
17.30 Studio Sápmi
18.00 UEFA Euro 2020: Lottning
19.00 Kulturstudion
19.05 Berwaldhallen 40 år
20.50 Kulturstudion
20.55 Seinabo Sey i Globen
21.55 Kulturstudion
22.00 Hertigen och Organismen
23.00 Flatömysteriet
23.55 Seriestart: Värsta listan
00.25 Skattjägarna
00.55 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Karaokekväll med Lasse

09.00 UR Samtiden
15.00 Såna är föräldrar
15.20 Studio natur
15.50 Lagens längsta arm
16.30 Teknikens mästerverk
17.25 Historiska hemligheter
18.10 Bollywood	-	Indiens	filmmecka
19.10 Har storleken betydelse?
20.00 Gränslöst äventyr i Australien
21.00 Det vilda Colombia
21.50 Nazismens födelse
22.45 Mirakelpojken utan hjärna
23.30 Kvinnorättskämpen 
 Simone Veil

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Andra åket - syntolkat
21.00 Rätta virket
21.30 Ridsport: Sweden Inter-
national Horse Show
22.30 Hjärtats vägar
23.15 Världens bästa veterinär
00.50 Veckans brott
01.50 Skavlan

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
13.00 Idol 2019 – resultatshow
13.25 Hela Sverige bakar
14.30 Ishockey: Oskarshamn
 –Växjö
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 Glada hälsningar från 
 Missångerträsk
00.00 Dark places
02.10 Elle l‘adore
04.25 Världens häftigaste tårtor

05.35 Last man on earth
06.00 Simpsons
07.15 Kevin can wait
07.40 My name is Earl
08.30 Impractical jokers
09.30 IHF World Women‘s 
 Handball Championship
11.30 Handboll: Sverige
 –Kongo-Kinshasa
15.00 Man with a plan
16.00 Great news
16.30 Great news
17.00 Fresh off the boat
17.30 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Bad boys 2
00.00 Exposed
02.00 Screwed
03.25 Blair witch
04.50 Cops

Med en annons i  
Melleruds Nyheter
når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina

Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Strömsö
06.30 Vem vet mest?, 07.15 Skavlan
08.15 Robins
08.45 Julkalendern: Panik i tomteverkstan
09.00 Julkalendern: Panik i tomteverk-
 stan - teckenspråkstolkat
09.15 Andra åket
09.45 Vinterstudion
10.10-12.30 Längdskidor: Världscupen
12.30-17.00 Skidskytte: Världscupen
17.00 Ridsport: Sweden International 
 Horse Show
17.55 Seriestart: Tomtens minnesluckor
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern: Panik i tomteverkstan
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 Tomtens minnesluckor
23.25 Rapport
23.30 Killing Eve
00.15 Ingen ängel
01.15 Twin

08.10 Sverige idag, 08.30 Studio Sápmi
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Sweden International Horse Show
12.55 Ridsport: Världscupen hoppning
15.45 Cowgirls från Jæren
15.50 Designreportage
16.00 Sverige idag i
16.25 Skattjägarna
16.55 Sista terminen i nian
17.06 Dövas historia genom tiderna
17.14	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.28	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.40 Barnen som överlevde förintelsen
17.55 Sweden International Horse Show
18.15 Väglös bro
18.20 Aurlandsdalen, vild och vacker
18.30	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
19.00 Världens natur: Djurens liv från ovan
19.50 Det söta livet - sommar
20.00 Lärargalan 2019
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Värsta listan, 23.25 Gudstjänst
00.10 Fråga veterinären
00.40 The great debate
01.05 Komma ut

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens broar
15.50 Mirakelpojken utan hjärna
16.35 Gränslöst äventyr i Australien
17.35 Dox: Genvägen
19.10 Våra heliga byggnader
20.05 Seriestart: Rovdjur i Karpaterna
21.00	 Bollywood	-	Indiens	filmmecka
22.00 Städernas hemligheter
22.50 Human zoo
23.45 Antikduellen

20.00 En perfekt förälder
20.30 Landet lyckopiller
21.00 Innan vi dör - syntolkat
22.00 Militärligan - syntolkat
22.30 Farliga beroenden
23.20 Filip och Mona
23.40 Vår tid är nu - syntolkat
00.40 Mästerskaparna

05.00 Husakuten
06.00 Fixer upper
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Så mycket bättre
13.25 Solsidan
13.55 Bonde söker fru
14.55 Bytt är bytt
15.55 Sveriges bästa
16.55 Expeditionen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Solsidan
20.30 Hellenius hörna
21.30 Mission: Impossible 
 – Rogue nation
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Mission: Impossible 
 – Rogue nation
00.30 Anders och knarket
01.30 Kalla fakta
02.30 Brottsjournalen
03.30 Stockholmspolisen
04.30 The night manager

05.10 Fresh off the boat
06.00 Simpsons
06.50 Kevin can wait
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
09.00 Making history
09.30 Marlon
10.00 Brit cops
13.00 Simpsons
14.00 Ink master
15.20 Brooklyn nine nine
15.45 Simpsons
16.45 Karate kid 2: Mästarprovet
19.00 Ink master
20.00 Amazing race
21.00 I huvudet på en mördare
22.00 Den som dräper: Mörkret
23.00 NCIS: Los Angeles
23.55 American dad
00.55 Ink master
01.50 How I met your mother
02.20 American dad
03.05 Bordertown
03.30 Sex & drugs & rock & roll
03.55 Making history
04.20 NCIS: Los Angeles

05.00 Militärligan
05.30 Landet runt
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern: Panik i tomteverkstan
07.30 Rapport, 07.38 Morgonstudion
09.10 Vänligen Lars Lerin
09.40 Andra åket
10.10 Julkalendern: Panik i tomteverk-
 stan - teckenspråkstolkat
10.25 Landet runt, 10.55 Sportspegeln
11.25 Sexans växel, 12.15 Sverige!
12.45 Allt för Sverige, 13.45 Skavlan
14.45 Dom kallar oss artister
14.50 Matiné: Vita frun, Hjärtats vägar
17.25 Tomtens minnesluckor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 18.33 Lokala nyheter
18.45 Julkalendern: Panik i tomteverkstan
19.00 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 Nobelstudion med Emma Frans
22.30 Tomtens minnesluckor
22.35 The Graham Norton show
23.25 Rapport, 23.30	Nattfilm:	Rötägg
01.00 Hjärtats vägar
01.50 Vänligen Lars Lerin

07.40 Sverige idag
08.00 Sista terminen i nian
08.11 Dövas historia genom tiderna
08.19	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.33	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.45 Barnen som överlevde förintelsen
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Designreportage
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Den inre skogen
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: Tornet, 23.30 Good gaming
00.00 Agenda
00.45	 Tvångsförflyttningar	-	Bággojohtin
01.15 Skattjägarna, 01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Det söta livet - jul
17.10 Lagens längsta arm
17.50 Mirakelpojken utan hjärna
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
23.40 Städernas hemligheter

20.00 Vår tid är nu - syntolkat
21.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21.30 Strömsö
22.00 Nobelstudion med Emma Frans
  - teckenspråkstolkat
22.30 Agenda - teckenspråkstolkat
23.15 Innan vi dör - syntolkat
00.15 Militärligan - syntolkat
00.45 Jakten på dyslexin - syntolkat

05.25 Köket
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 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
22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 MacGyver
02.55 Badhotellet
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.05 Min klassiker
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
11.30 Handboll: Kina–Sverige
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
03.00 Cops
03.25 The vampire diaries
04.05 American dad
04.50 Den som dräper: Mörkret

05.00 Sverige idag
05.30 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
07.15 Julkalendern
07.30 Rapport, 07.38 Morgonstudion
09.10 Seriestart: Lerins lärlingar
10.10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10.25 Fråga doktorn
10.55 Nobelstudion med Emma Frans
11.25 Rättighetsbärarna
11.55 Limboland, Tänk till talkshow
12.35 Vem vet mest?, Leif och Billy
13.50 Andra åket, 14.20 Robins
14.50 En perfekt förälder
15.20 Matiné: Pappa sökes
16.35 Hjärtats vägar
17.25 Tomtens minnesluckor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 18.33 Lokala nyheter
18.45 Julkalendern, 19.00 Go‘kväll
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästerskaparna
21.00 Det goda livet - på spanska solkusten
22.00 Plus, 22.30 Tomtens minnesluckor
22.35 Rapport, 22.40 Hjärtats vägar
23.30 Lerins lärlingar, Allt för Sverige
01.30 Filip och Mona
01.50 Landet lyckopiller

08.30 Skattjägarna
09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Det söta livet - jul
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Muitte mu - Minns mig
18.30 Prinsessan Diana: Dagen då 
 världen grät
19.20 Det söta livet - jul
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 Seriestart: Musikliv
23.15 Komma ut
23.55 Den inre skogen
00.55 Good gaming
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Ankungen
17.05 Studio natur
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
22.00	 Bollywood	-	Indiens	filmmecka
23.00 Teknikens mästerverk
23.50 Kvinnorättskämpen Simone Veil

20.00 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
21.00 Andra åket - teckenspråkstolkat
21.30 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
22.30 En predikstol med hisnande utsikt
22.45 Musikliv - syntolkat
23.15 Karaokekväll med Lasse
23.45 Sexans växel
00.35 Agenda - teckenspråkstolkat
01.20 Jakttid

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 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
18.50 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
22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 MacGyver
02.55 Badhotellet
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.35 Last man on earth
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 2 1/2 män
10.00 Kung av Queens
10.30 Handboll: Sverige–Japan
14.00 Cops
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 2 guns
23.10 How I met your mother
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Kung av Queens
02.40 Cops
03.05 The vampire diaries
03.45 American dad
04.35 Last man on earth

Vill du önska dina kunder och vänner  

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Boka en 
annons i

God Jul & Gott Nytt År
Köpare söker 

fritidshus vid 

Vänern

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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!

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!

DALS ROSTOCK – Blåklintsvägen 9
Nyrenoverad 1½-plansvilla m. carport och altan. 157 
kvm. Tomt 757 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Nytt 
badrum och kök. Luft/luft. Braskamin och oljefyllda 
radiatorer. Nära naturen samt fritids och skola 1-6 .

Pris 875.000:-

NYTT!

Visning: Torsd 5/12 kl. 16-17
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Varuhuset fullt med julens tillbehör

Blandade damplagg

Jultallrik
inkl. dricka och kaffe

Julpapper

Resväska 
5-delar

25:-

119:-
25:-

3 för 

50:- 75:-

Adventsljusstakar

99:-
/st

Från

Blockljus
67x120

1490

Gardiner 
Längder 2-pack

Kappa

Kuddfodral

319:-
129:-

5990

699:-

2 st kabinväskor
Skopåsen
Handväska
Necessär

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

395:–
Ord. pris: 529:–

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Proffsröjsåg 
FS 460 C-EM K

KAMPANJ

NU 

8.990:-  

Katt rymde under båtsemestern i Köpmannebro

Familjens två barn blev överlyckliga när femåriga honkatten Paz åter-
lämnades efter att ha varit försvunnen i cirka två månader. Foto: Privat.

KÖPMANNEBRO/
ORUST 
Att öronmärka sin katt 
kan betyda allt när din 
katt försvinner. När kat-
ten Paz rymde vid slussen 
i Köpmannebro i somras 
trodde hans ägarefamilj 
från Orust att de aldrig 
skulle få se henne igen...
Katten Paz följde med under 
båtsemestern på Dalslands 

kanal i somras. Vid slussen i 
Köpmannebro lyckades Paz 
rymma från familjen Klaes-
son, boende i Varekil på 
Orust. 

– Vi åkte kanalen i mitten 
av augusti och hade med 
både katten, hunden och våra 
två barn. Paz smet ut i Köp-
mannebro och kom aldrig 
tillbaka, barnen var helt för-
störda. Vi letade på hemvä-
gen och kollade på vilse.nu 

Det var hos Sten Andersson, Köpmannebro, som katten Paz sökte hjälp 
efter att ha rymt från sina ägare under en båttur på Dalslands kanal.

Återförenad med familjen på Orust

Trollhättans kattsluss är 
en ideell förening som tar hand 
om upphittade och hemlösa 
katter och ger dem mat, hus-
rum, vård och kärlek till dess de 
hittar ett nytt ”föralltidhem” till 
dem.

www.kattslussen.se

KATTSLUSSEN

– Men jag hade ingen 
transportbur, så jag fick åka 
till jourhemmet i Vänersborg 
och hämta en. Sedan fick jag 
locka in katten i buren, för-
klarar Sten, som döpt katten 
till Mini eftersom hon var så 
liten.

Med hjälp av Feliwayspray  
och matskål inne i buren 
lyckades Sten locka in den 
lilla katten och köra henne 
till jourhemmet. 

Väl framme tog det inte 
mer än några minuter innan 
katten hoppade upp i knät på 
jourhemsmatte, trampade 
runt och ville gosa. Hennes 
päls var tjock och fin och hon 
hade ingen öronskabb vilket 
annars är vanligt på hittekat-
ter. 

Efter några veckor var det 
dags för veterinärbesök med 
undersökning och vaccina-
tion, samt koll om hon even-
tuellt var chipmärkt. Någon 
örontatuering hade inte kun-
nat ses. Men hos veterinären, 
som hade bättre möjligheter, 
visade det sig att hon trots allt 
var ID-tatuerad i örat. Fast 

man fick raka örat invändigt 
för att det skulle synas, samt 
lysa med ficklampa genom 
örat. Det är extra svårt att se 
örontatuering på svarta kat-
ter. Den var ganska otydligt, 
men man fick fram ett par 
olika alternativ som Kattslus-
sen forskade vidare på ge-
nom Svenska Kennelklub-
ben och de hittade en adress 
i Varekil på Orust. 

– När jag fick höra att de 
hittat hennes ägare började 
jag nästan att gråta. Jag hade 
varit runt och frågat mina 
grannar om katten, men 
ingen hade sett henne, säger 
Sten.

Familjen Klaesson trodde 
inte sina öron när de fick 
besked om att deras älskade 
katt var vid liv. När de häm-
tade sin katt blev det stort 
puss- och kramkalas.

– Det var en härlig över-
raskning när de ringde från 
Kattslussen, hon var ju dess-
utom i så fin form. Paz och 
vår hund Doris är bästa vän-
ner och de sover tätt intill 
varandra i soffan. Barnen 
blev också jätteglada, kon-
staterar Hanna Klaesson 
nöjt.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

men ingenting hjälpte, säger 
Hanna Klaesson.

I början av oktober kom en 
liten svart katt hem till Sten 
Andersson i Köpmannebro.

– Den kom in på gården 
och jamade. Jag tyckte synd 
om den och gav den lite 
kyckling och mjölk. Sedan 
stannade den kvar i en vecka, 
berättar Sten.

Han åkte till Norge ett par 
dagar och när han kom hem 
satt katten kvar på samma 
ställe och jamade. Eftersom 
Sten ofta åker till Norge var 
han orolig för att katten inte 
fick någon mat och omsorg.

Därför kontaktade Sten 
Trollhättans Kattsluss, de 
ordnade ett jourhem som 
kunde ta hand om katten.


