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

Vi bjuder på glögg och peppar-
kaka varje lördag fram till jul

VÄLKOMMEN!

ADVENTSFIKA

Öppet alla dagar fram till julafton 
Mån-fre 10-18
Lördag 10-16
Söndag 11-16Ny lucka 

varje dag! 

Du slår alltid 
in dina klappar

gratis när du
shoppar hos oss JULKLAPPAR

TILL HELA 
FAMILJEN! 

Priserna gäller måndag 2/12 – söndag 8/12 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Ägg 15-pack
Garant, frigående höns inomhus,  
stl. M, jfr-pris 1,33/st.  
Max 1 köp/hushåll/vecka 49 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND Kaffe
Löfbergs, malet, flera sorter, gäl-
ler ej ekologiskt, Fairtrade, 450 g, 
jfr-pris 44,44/kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 49 

6995
/kg 5:-

/st

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

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Risifrutti
Flera sorter, gäller även mannafrutti, 165-175 g, 
jfr-pris 28,57-30,30/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 49

2995
/st

BONUSKUND
Svensk nötstek
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 1,2 kg.

Välkommen till 

bonuskundsträff 

onsdag 4/12

hela dagen!

20:-
/st

20:-
/st

BONUSKUND

Mästerlig julshow

– Sidan 8 –
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 16.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 5/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Grötfest! 
Brålanda församlingshem 
Måndag 16 dec. kl 16.00

Julgröt, skinksmörgås, 
kaffe och pepparkaka. 
Trevlig samvaro med 
sång och musik, lucia-
tåg och en avslutande 
andakt.

Anmälan till:  
Pastorsexp. 300 61 el 
Kerstin Åkesson 370 75 
senast 10/12. 
Pris:  Vuxna 50 kr och 
barn (under 15 år) 25 kr.
Begränsat antal platser.
Välkommen!

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

MÅLERANDE konst
Keramik/Måleri av Harriet Gulin

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 7/12 - 3/1
Vernissage lördag 7 december kl. 11-13

Välkomna!

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 6/12 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes delar av db:on från Bengtsfors, Mellerud och Trollhättan. Antika möbler ss spelbord, 
stolar KJ, soffa Empir, spegel o konsolbord, mkt. fin chiffonje, pelarbord ovalt, liten sk. 
”Dalskogssoffa”, gungstol, stor kristallkrona Oscariansk tid, matsalsmöbel bord m. 6 stolar, 
hörnskåp vitt ”Hepplewhite” (sengust.stil) soffa DUX 50-tal, nytt golvur, 3 äld. handknutna 
mattor, 2 gjutjärnsurnor n:o 1. Husqvarna, stor dekorativ landskapsmålning 1863, öv. tavlor 
Lindorm, Liljefors, S. Jernmark, Smetana, Coster, m.fl. julsaker bl.a. halmbockar, häng- o. 
bordsfotogenlampor samt delar dito, bordslystrar, mässingljusstakar, koppar som bullkruka, 
matkärl, kanna, Lindells våg, stort trätråg, servisgods Egersund, Gustavsberg, kaffeserviser 
Royal cop. Rosenthal, speceriburkar, div. porslin m. kinadek. 1900-t Orreforsskål, linne, 
resegrammofon, kuriosa, m.m. 

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

Föreningshuset i Åsensbruk
Måndag 9 dec. kl 18

Samåkning till grötfesten  
070-233 86 46

Alla är välkomna!

GLÖM INTE grötfestEN!

MELLERUD

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud  

Söndag 8 december kl. 17.00
Melleruds lucia med tärnor kommer på besök  

Servering         Lotteri          Fri entré
IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV
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KUNGÖRELSE
Granskning av upphävande av tomt- 
indelningsplaner i Melleruds kommun

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

Granskningen pågår till och med 6 januari 2020 
och finns tillgängligt på:

• Medbogarkontort i Mellerud
• www.mellerud.se/detaljplaner   
  -> Pågående planarbeten

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

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

 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-362 00

Expedition öppen: mån-fre 10-12, tors även 13-15
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

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

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

4-11 december 2019
Andra söndagen i advent
”Guds rike är nära”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tors 5/12 17-20 Julpysselkväll med fika i Grinstads 
  församlingshem, där vi bakar pepparkakor 
  tillsammans. Pyssel och deg tillhandahålls 
  av oss. Såväl stora som små hälsas välkomna. 
  Vid frågor, Cina 076-169 15 30.
Sön 8/12 11:00 Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tis 10/12 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 5/12 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Martin Edström. 
  Därefter Kafé Kom In. 
Fre 6/12 17:00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Ewa  
  Widell. Därefter avslutning med julfest.
Tis 10/12 11:30 Andakt på Fagerlid.
Tis 10/12 14:15 Andakt på Bergs.
Tis 10/12 19:00 Julkonsert i Kyrkans Hus. Medverkande  
  Rostocks Manskör. Sopran: Anna Forsebo. 
  Pris 150kr. Biljetter säljs på Bokhandeln i  
  Mellerud samt vid Kyrkans Hus.
Ons 11/12 10:30 Förmiddagskaffe med Lucia-tåg i 
  Kyrkans Hus.
Ons 18/12 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Därefter jullunch, pris 100 kr. Anmälan för  
  jullunchen senast fredag 13/12 kl. 12.00 
  till Exp 0530-362 00.
Tis 24/12 09:30 Julbrunch med efterföljande julbön kl. 11 i 
  Kyrkans Hus, Mia Palm. Sång av Agnes  
  Palm. Anmälan för denna mat, som vi 
  bjuder på, ska ske senast tisdag 17/12 
  kl. 12.00 till Exp 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 8/12 14:00 Gudstjänst, Kerstin Öqvist.
Sön 8/12 16-19 Centrum i andakt, Skålleruds församlingshem.
  Vid frågor, Cia 070-320 49 03.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 8/12 17:00 Musikgudstjänst i Örs kyrka med organist 
  Martin Hasselgren som improviserar på 
  orgeln. Andakt, Kerstin Öqvist.
Ons 11/12 12:15 Andakt på Karolinen.
Ons 11/12 17:30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Martin Edström. Örs värsta grymma kör 
  medverkar. Efteråt julavslutning med gröt i 
  Stakelunds församlingshem.

 

Naturfotograf 

Kent-Åke Gustavsson 

berättar och visar 

bilder

Rotary
Mellerud

Måndag 9/12

JULBAZAR
Stor REA på barnkläder m.m.

30-50%
  Tisdag 10 december kl. 10-15
Alla besökare får en gratislott

Vi bjuder på kaffe och kaka

Köp din julklapp här!

VÄLKOMNA!

Bergsgatan 18  
(gamla brandstationen) 

 i Mellerud

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 199:-
Torskrygg 29,90

Färska räkor till lägsta dagspris
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ANNA´S 
   design

Välkommen till en gammaldags & mysig

Julmarknad

Jubileumsextra  
HYACINTER

Blomsterbutiken på landet
0530-300 51

Varmt välkomna till oss!

10-års jubileum

Inne på logen hittar ni en 
underbar  
JULMARKNAD  
med blommor, kärvar, hem-
bakat, sylt, marmelad, olja 
honung, dörrkransar,  
bakelser och mycket,  
mycket mer

Floristerna

Årets tema för 
JULGRANSKLÄDSEL

lördag 7 december 
   kl. 1000-1500

Hela Annas Design 
är otroligt jubileumsfin

20% rabatt 
i hela butiken 10-15

Härligt Café på loftet med 
kaffe, smörgåsar & hembakat

gäller endast 
kl. 10-15

10:-/st 

7/12

Sväng av från E45 (strax norr om Mellerud) 
mot Håverud. Efter ca 8 km ligger 
Annas Design på vänster sida

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

VINTERN KRÄVER MAT & MUSIK

  7/12 COSMETISK HEESVIJK  
göteborgsduon som djärvt och säreget tolkar 
Cornelis Vreesvijks musik i blandade genrer                                      

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

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

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Ailos Resa

Söndag 8/12 kl. 16.00

Barntillåten. Pris 80 kr

1 tim 26 min

Jumanji: 

The next Level

Söndag 8/12 kl. 19.00

Onsdag 11/12 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr

2 tim 00 min

Snipp, snapp, snut  

och Tråkmåsarna  

(KNATTEFILM)

Söndag 15/12 kl. 16.00

Black Christmas

Söndag 15/12 kl. 19.00

 

EKONOMIKVÄLL 
på Gröna Klustret Nuntorp

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

Onsdag 18 dec kl. 18:00
Plats: huvudbyggnaden

DAG MAGNUSSON, Skåne Gårdar 
Hur påverkas pris på jord och skog av svag krona?

MAGNUS OLSSON, Dalslands Sparbank 
Vad händer i omvärlden och hur påverkas belåningen 
inom gröna näringar?

Anmälan 
info@nuntorp.se
Anna: 0733-64 11 63  
Lars–Göran: 0730-30 15 48

Vid anmälan anger ni namn,  
kontaktuppgifter och antal.

Sista anmälningsdag 
Fredag  13/12
Kostnad: 400 kr/person

Webbplats:
www.gronaklustret.se

Middag serveras av Nuntorps Gårds Bistro 
med inspiration av julen

Vi bjuder på glögg och pepparkaka!

Varmt välkomna önskar vi på Gröna klustret

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

Res med oss!

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

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:-

 

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

 JULSHOW 
med Jimsons 

och Lilla Bandet

 

Kulturbruket på Dal
Lördagen den 14 december kl. 17.00

Fika fi nns till försäljning. Mingel 16.00–17.00
Endast 200 kr för vuxna (feltryck i programmet) - 150 kr pensionär/
ungdom/student upp till 19 år. - 50 kr för barn upp till 11 år.

Biljetter bokas via Nortic 
https://www.nortic.se/dagny/event/22035

Kvarvarande biljetter kommer att säljas vid entrén en timma innan.
Gör en annan värld möjlig!

Välkomna!

Funktionshinderrörelsen och ABF:s samarbetsorganisationer

Efter förra årets succé med en nästan 
fullsatt salong, kör vi en favorit i repris!

Knytkalas på Kåken i Mellerud

Trettondagsafton 5/1-20 kl. 21-01
Biljetter: Maria 073-384 71 08
Pris: 200:- 

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

hollyz Söndagsmiddag
kl.12.00-16.00

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

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

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

Gäller t.o.m. 31/3 2020

Storgatan 24, Mellerud • 0530-72 47 77

Barnpizza (Barn under 12 år)
39:-

ALLA ÅLDRAR VÄLKOMNA PÅ OPEN MIC!

Måndag 9/12 19:00 - 21:30 
Stinsen (Alla åldrar!)

Bland gästerna:
Göran Blues Karlsson
Carro Anderberg
Dick Johansson
Lars Nilsson
Jonny de Capretz
Simone Djurrema

Alla spelar gratis!

Insamling, när du vill:

https://bossan.musikhj
alpen.se/insamlingar

“Open Mic Mellerud
Musikhjälpen 2019”

Cafét är öppet:
• Smörgåsar, våfflor

& drycker
• Ungdomsrådet

ordnar

Open Mic Mellerud –
insamling till Musikhjälpen

Välkomna! Totalt 12 medverkande! 

LÖRDAG 14 DEC. 20-02
ENTRÉ 200:-

ROCKA-
BILLY

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Boka bord för
 

grillbuffé 20-22

350:- inkl. dryck o entré

VINTER
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 50 Skolan
Måndag 9/12: Pyttipanna med stekt ägg, 
inlagda rödbetor och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 10/12: Fläskfilé, rosépepparsås, 
klyftpotatis och värdshusgrönsaker.
Dessert: Nobelbakelse.

Onsdag 11/12: Fiskburgare med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 12/12: Stekt fläsk med bruna 
bönor och kokt potatis.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 13/12: Trädgårdslasagne med 
vitkålssallad.
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 14/12: Stekt rödspätta, remoulad-
sås, kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 15/12: Skivad fläskkarré, brunsås, 
kokt potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 50
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Pyttipanna* med mango-
rajadressing och broccoli.
Alt: Grönsakspytt med inlagda rödbetor 
och broccoli.
Tisdag Biff Stroganoff* med ris 
och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, ris och 
blomkål.
Onsdag Fiskburgare** med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och 
sallad.
Alt: Vegoburgare med bröd, hemlagat 
potatismos, dressing och sallad.
Torsdag Potatisbullar och 
blodpudding* med lingonsylt och 
vitkålssallad.
Alt: Rotfruktsgratäng med vitkålssallad.
Fredag Trädgårdslasagne.
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Gänget är tillbaka i Jumanji: 
The next level, men spelet 
har ändrats. När de återvän-
der till spelet för att rädda en 
från gänget upptäcker de att 
inget är som dom förväntar 
sig. 
De kommer att behöva ge sig 
i kast med nya okända delar 
som torra öknar och snöiga 
berg, för att fly världens far-
ligaste spel. 

Visas på Centrumsalongen 
söndag den 8 och onsdag 11 
december. Ikväll visas fil-
men Jag kommer hem igen 
till Jul.

Aktuellt
 på bio

Årets sista Mat&Musik
med Cosmetisk Heesvijk

På lördag presenteras 
årets sista spelning på 
Upperud 9:9. Det blir den 
tolfte för 2019 och den 
74: e sedan verksamheten 
drog igång 2013. 
Göteborgsbaserade duon 
Cosmetisk Heesvijk består 
av Thilini Guldrand på sång 
och Erik Björksten på gitarr. 
Duon som på ett helt säreget 
sätt tolkar Cornelis Vrees-
wijk. 

Genom att vågat blanda 
genrer och sound gör duon 
stora penseldrag med mate-
rialet och täcker allt mellan 
blues, pop, folk och am-
bienta ljudlandskap, trots sin 
minimala sättning. 

Duons förhoppning är att 
ge Cornelis en ny nyans och 
ett sken ingen sett denne i 
förut. Vreeswijks lyrik får 

Göteborgsbaserade duon Cosmetisk Heesvijk spelar på Upperuds 9:9 
på lördag. Det är sista evenemanget för i år.

Trettondagsdans till Hollyz
Trettondagsafton arrangerar 
Kroppefjälls IF knytkalas 
med dans till Hollyz på 
Idrottshuset i Mellerud.

En uppskattad tradition 
lever vidare och denna gång 
dansas det till Hollyz– det 
fem man starka bandet från 
Trollhättan– ”mogen dans-
musik med kvalité och musi-
kalisk känsla” beskrivs deras 
musik.

Bandet är populärt och 
spelar på många platser runt 
om i landet, inte minst i Ma-
lung under dansbandsveckan 
och på Liseberg. 

Dansbandet Hollyz spelar på Idrottshuset i Mellerud på Trettondagsaf-
ton 2020. KIF arrangerar.

Winterrockabilly
Den 14 december är det 
”Winterrockabilly” på  
Café Gruzzolo i Mellerud. 
Två sköna rockabillyband 
spelar.
The Jetaways är väl etable-
rade inom den svenska rock-
scenen. Bandet tog hem titeln 
SM-vinnare i grenen ”Rock-
abilly” i country-SM 2012. 
 De har även gjort karriär 
utomlands, som i Norge, 
Spanien, England och Ita-
lien. 

DNA and the Cellarboys 
spelar Countrybilly med gött 
stomp. Mestadels är det 
egenskriven musik som är 
inspirerad av Country, Rock-

abilly och Rock´n Roll. 
Mixen av det hela är ett eget 
sound, med uppsättningen: 
trummor, ståbas, leadgitarr, 
akustisk gitarr, banjo och 
fiol.

DNA and the Cellarboys  
har spelat på bland annat 
”Rockfield country musik 
festival” i England  där de 
deltog i ”Battle of the bands” 
där de kom tvåa. De har 
också varit förband till Play-
tones och Top Cats och spelat 
i folkparker.

... det gör också The Jetaways. Foto: Privat. 

Dalslandsbandet DNA and the Cellarboys spelar på Gruzzolo den 14 
december... Foto: Anna Öjentorp.

Julmarknad och klappjakt

Julmarknaden är förlagd till Brunnsparken där det blir dans kring granen och besök av tomten. Arkivbild.

Lördag 14 december van-
kas det julmarknad och 
klappjakt i Dals Rostock 
med både gamla och nya 
inslag.
Bakom det populära arrang-
emanget står Dals Rostocks 
evenemangskommitté, som 
består av representanter från 
de lokala föreningarna OK  
Kroppefjäll, Kroppefjälls IF, 
Kroppefjälls Vandrare, 
Svenska Kyrkan, Kroppe-
fjälls hembygdsförening 
samt Sandlycke gård.

– Det är roligt att samar-
beta när föreningarna går 
ihop och stöttar evenemang i 
Dals Rostock. Vi har otroligt 
roligt tillsammans, det är 
fantastiskt så mycket man 
kan göra när man hjälps åt, 
säger Eva Petrén från evene-
mangskommittén.

Julmarknaden är som van-
ligt belägen i Brunnsparken 
där du bland annat hittar 
försäljning av julgranar, 
hantverk och hembakat. För 
någon vecka sedan var ett 
20-tal utställare klara. Det 
serveras risgrynsgröt och 
grillat. Tomten kommer på 
besök och har med sig godis 
till barnen. Melleruds lucia 
med följe kommer och det 
blir dans kring granen.

– Nytt för i år är ponnyrid-
ning i Brunnsparken, kanske 
dyker det upp någon över-
raskning också, säger Eva 
kryptiskt.

Klappjakten startar på Ka-
rolinen där man hämtar 
tipslapparna. Kyrkan bjuder 
på fika. Vävföreningen säljer 
lotter liksom Kroppefjälls-
gruppen av Röda Korset. 
Tipspromenaden fortsätter 
sedan till Stationshuset, 

Böxefeckens Livs, Lenas 
keramik, Rockstock studio 
och vidare till Tant Vanjas 
textilmuseum. Sedan går 
man rakt över till Kerstins 
Ateljé och antikvariat för 
avslutning i Brunnsparken. 
28 företag och föreningar har 
skänkt var sin julklapp till 
Klappjakten.

Slutligen anordnas en 
quiz-kväll på Kroppefjäll 
B&B.

också ny innebörd samtidigt 
som de fantastiska låtarna 
bevaras med respekt i uppda-

terat format mot vår samtid.
Nästa musikkväll blir i 

mars 2020.
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 4/12-8/12
MELLERUD 

MAX 3 ST/HUSHÅLL
PÄRON-/ÄPPELCIDER 
   Coop.   1,5 liter. Jfr-pris 3:33/liter. Pant tillkommer. Ord. pris 13:95/st. 

VI PLOCKAR IHOP DIN MATLÅDA 
Ord. pris 13:90/hg. 

11  )=  �    5  k  �  

Ni har 
väl inte missat 

Dalslands 
största delidisk?

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

ÖPPETTIDER
Månd-Fred 9-18 

Lörd 10-16

ÖPPETTIDER
Månd-fred 10-19 
Lörd-sönd  10-17

Storgatan 7 

NEW LOOK
Dam Herr Barn

073-890 03 57 
 0530-101 79

Köpcentrat 
Melleruds Handel

Drop in & tidsbeställning
www.bokadirekt.se

073-789 33 65

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

Vi säljer & servarElva miljoner i tillskott till kassan–
skolans sparbeting lindras

i kassan på elva miljoner 
kronor.
– Vi visste att det låg i pipe-
line men vi har följt vår linje 
att inte ta beslut som inte ta-
gits i riksdagen, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson (C).

Nu tillförs kultur- och ut-
bildningsnämnden fyra mil-
joner kronor, varav en miljon 
ska avse det förvaltningsö-
verskridande integrationsar-
bete som sker. 

Genom detta tillskott lind-
ras skolans sparbeting från 
fem miljoner kronor till en 
miljon.

Verksamhetsutveckling
Sju miljoner tillförs kom-
munstyrelsen.

– En del av dessa avser en 
engångskostnad för om-
strukturering i samband med 
att det särskilda boendet på 
Ängenäs tas i bruk. En annan 
del avser verksamhetsut-
veckling, säger Morgan E 
Andersson och betonar att av 
de elva miljoner som staten 
tillför Mellerud 2020 är hu-
vuddelen, nio miljoner kro-
ner, engångsbelopp, som inte 
återkommer 2021. 

– I kristallkulan ser vi att 
vi går en tuff tid till mötes. 
Alla pratar om utmaningar 

Melleruds kommun får 11 miljoner i tillskott genom det statliga utjäm-
ningssystemet.

Inga nyanlända till Mellerud nästa år
MELLERUD 
Under 2020 ska 1 235 ny-
anlända med uppehålls-
tillstånd fördelas över 
kommunerna i Västra 
Götalands län. Detta en-
ligt bosättningslagen. Till 
Mellerud kommer inte en 
enda.
Totalt beräknas 24 000 nyan-
lända personer bosätta sig i 
Sveriges kommuner under 
nästa år – en minskning med 

14 000 jämfört med 2019. 
Flertalet, 16 900 personer, 
beräknas ordna bosättningen 
på egen hand. Resterande 
7 100 behöver hjälp med 
bosättningen av landets 
kommuner.

Av de 7 100 som behöver 
hjälp ska 1 235 bosättas i 
kommunerna i Västra Göta-
land – en minskning med 276 
personer jämfört med 2019.

Fördelningen till kommu-

ner utgår från dessa kriterier:
Kommunens arbetsmark-
nadsförutsättningar, befolk-
ningsantalet, tidigare motta-
gande och antalet 
asylsökande som vistas i 
kommunerna.

En relativt god arbets-
marknad ger en relativt hög 
andel av tilldelningen. En 
relativt stor befolkning ger 
också en relativt hög andel av 
tilldelningen. 

Ett lågt tidigare motta-
gande av nyanlända och 
asylsökande ger en relativt 
hög del av tilldelningen.

Melleruds kommun kom-
mer inte att tilldelas några 
nyanlända, inte heller Vä-
nersborgs, Bengtsfors eller 
Åmåls kommuner. Färge-
landa kommer att tilldelas en 
person 2020.

MELLERUD 
Den 20 november tog 
Riksdagen beslut om änd-

ringar i kostnadsutjäm-
ningen för kommuner och 
landsting. För Mellerud 
betyder det ett tillskott 

för välfärden. Därför är det 
viktigt att ìnte mer läggs på 
den löpande driften, utan 
investeras i verksamhetsut-
veckling. Vi behöver bĺi mer 
effektiva, inte minst genom 
en bättre användning av ny 
teknik, och bättre rustade för 
att möta kommande behov 
inom våra kärnverksamhe-
ter, menar Morgan E Anders-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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All uppvaktning
undanbedes.

Mona Eriksson

UPPVAKTNING

I morgon fyller vår goa tjej 
Junie Flodin 6 år.

Grattiskramar från pappa, 
Willie, farmor, farfar, farbror 

och gammo Doris

Grattis på 3-årsdagen Klara, 
vår lilla glädjespridare.

Önskar mormor och Bengan

Hipp Hipp 

HURRA!

E  kcat tmrav tt
t  rah mos alla lli

h  edakslä råv tarde

A ann  J  nossnaho
E llit kcat tliksräs tt  
p 4 dva åp nelanosre  

F  dandråvmo dog röf dilrega

A iraM-nn   hco G  narö
m  rejlimaf de

SORGTACK

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
Sönd 11 Adventsgudstj. m 
församlingsmöte. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 16 
Sjung in julen på torget under 
julmarknaden. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats 18 
Scout. 

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

Smyrna: Sönd 16 Gudstj. 
Söndagsskolans julfest. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön. 
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 10 Frändefors 
Bibelsamtal. 18 Brålanda 
Mötesplats. Fred 13 Brålanda 
Begravningsgudstj. 15 Brå-
landa Gemenskapsträff Präst-
kragen, Irene & Annika Lars-
son, dikt och sång. Servering, 
andakt Sigward K. Lörd 10 
Brålanda Kaffe & våffla. 11 
Ukulelegruppen underhåller. 
Sönd 11 Brålanda Gudstj. om 
apostlagärningarna, Bo Ar-
wedahl, kyrkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Anette J Carlson. In-
formation om ACT, kyrkans 
internationella arbete. Ssk. 
Kaffe och lotteri. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. 20-21 Bön.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh. Onsd 
(11/12) 10-11.30 Luciakaffe i 
fsh. Seniorluciatåg
Timmervik: Sönd 15 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 17.30 
Julstuga i fsh. Husbandet 
spelar. Auktion, fika, musik 
och trevlig samvaro. Sönd 
11 Gudstj. Rebeqah Villandt. 
Tisd 14.30 Gudstj. m nattv. 
på Ringhem. Daniel Westin. 
Onsd 12-13 Onsdagslunch. 
13.30 Bibelstudium.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Karin Kjörling. Som inled-
ning på akten spelade Elisa-
bette Emanuelsson ”Kopp-
ången” av P. Moraeus varefter 
Katarina Kjörling sjöng 
”Mörkret skall förgå” av B. 
Setterlind. Akten förrättades 
av Michael Kjörling och till-
sammans sjöng man psal-
merna 716, 190 och 297. Man 
lyssnade på ”Gabriel’s Oboe” 
av E. Morricone med Peter 
Söderlund på tvärflöjt och 
Elisabette Emanuelsson på 
orgel och som avslutningsmu-
sik spelades ”Intermezzo” ur 
Cavaleria Rusticana av P. 

Mascagni. Vid kistan togs 
avskedet av barn med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Karin var koret vackert 
dekorerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna med 
till församlingshemmet för en 
minnesstund. Gravsättning 
kommer att äga rum på Vhi-
lans kyrkogård i Karlshamn.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Skålleruds församlings-
hem för Marianne Hansson. 
Akten inleddes med att man 
lyssnade på ”Imagine” med 
John Lennon varefter Anders 
Grimheden hälsade välkom-
men. Tillsammans sjöng man 
psalm 45. Ceremonin leddes 
av Tommy Pettersson, som i 
minnestalet beskrev en del av  
Mariannes medmänskliga 
gärningar. Man spelade upp 
”With a little help from my 
friend” med Joe Cocker och 
under avskedstagandet spela-
de Alban Faust stämningsfullt 
på sin nyckelharpa. Som av-
slutning spelades ”The Best” 
med Tina Turner. Efter cere-
monin bjöds alla gästerna på 
smörgåstårta och kaffe.

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

Nytt medium på biblioteket
MELLERUD 
I fredags förmiddag invig-
des en nyhet på bibliote-
ket i Mellerud– läsplattor 
med många användnings-
områden. Därtill två per-
soner som förklarar för 
den oinvigde hur de ska 
användas.
Ett bord med tårta och kaffe 
stod dukat och vid vagnen 
med läsplattorna väntade 
Sofia Hellgren och Johan 
Hasslevall, anställda i ett 
projekt för att utveckla bib-
lioteken i Dalsland.

Sofia visar en av läsplat-
torna och förklarar att man 

till en början valt att foku-
sera på tidningar. Dessa 
kommer som bekant inte ti-
digt på dagen längre i pap-
persformat och för den som 
vill få nyheter tidigt är att läsa 
tidningen digitalt ett alterna-
tiv. Både lokala dagstid-
ningar och rikstäckande 
finns på plattan och kan 
öppnas med ett lätt finger-
tryck. Här finns också en 
webbläsare för den som vill 
kolla något via internet och 
länkar till bibliotekets utbud, 
bland annat.

– Läsplattorna har flera 
användningsområden, de 
kan användas i studiesyfte 

Först ut att låna en läsplatta var Jerry Andersson, Mellerud. Anna-Lena Forsman berättar hur man gör.

Sofia Hellgren och Johan Hasslevall fanns till hands på biblioteket i Mel-
lerud när läsplattorna invigdes.

Fick besök av släkting från Australien

Kjell Törnkvist fick besök från Australien, ett resultat av hans DNA-
släktforskning.

MELLERUD 
Att släktforska med DNA 
kan öppna dörrarna för 
överraskande möten. Kjell 
Törnkvist, Mellerud, fick 
för en tid sedan besök av 
Kerrie Brady från Austra-
lien, en kusin i sjätte led.
Kjell är uppväxt med frii-
drotten på nära håll, då hans 
pappa Roland Törnkvist trä-
nade MIF:are i friidrott under 
cirka 25 år. Roland gick bort 
2010, 83 år gammal.

Just idrotten visade sig 
vara en gemensam nämnare 
när Kjell började släktforska 
med DNA 2015. 

 – Jag köpte en dator och 
gick datakurs hos PRO. Jag 
har aldrig haft så roligt i hela 
mitt liv som när jag började 
släktforska med DNA, kon-
staterar Kjell.

Han har kontakt med en 
kusin i femte led från Austra-
lien, Anne Steel. De har 

Brian Smith (pappan till den kvinna 
från Australien som besökte Kjell 
Törnkvist) har skrivit boken Sport 
in Rockhampton & District.

Kjell Törnkvist i samtal med Kerrie Brady (kusin i sjätte led från Austra-
lien) och Gun-Britt Gustafsson som också är släkt med Kerrie.

skrivit ett 100-tal mail till 
varandra genom åren.

Kerries far, sportfantasten 
Brian Smith, har skrivit bo-
ken ”Sport in Rockhampton 
& District”. Hans farfar Herb 
Smith utövade också fri-
idrott.

Kjell har träffat flera släk-
tingar som han upptäckt ge-
nom DNA-testet. Men besö-
ket från Australien slår det 
mesta, menar han.

Det var hans kusin i sjätte 
led, Kerrie Brady (född 
Smith) och hennes man 
Wayne som anlände den 9 
november till Mellerud med 
tåg. Kjell och Annelie An-
dersson, Melleruds museum, 
mötte upp. 

Söndag morgon  åkte de till 
Melleruds museum och satt 
och pratade. Där anslöt sig 
Kjells bror Arne Törnkvist 
och Gun-Britt Gustafsson 
som också är släkt på långt 
håll med Kerrie och dessut-
om tränat och tävlat friidrott 
med Roland Törnkvist i 
många år. Man överlämnade 
en Dalslandstjur till Kerrie 
och hennes man.

Kerries farfarsfar var från 
Dalskog och hette Henrik 
Johansson eller Thelning. 
Han utvandrade till Austra-
lien och tog sig namnet 
Henry Smith och gifte sig 
med Johanna Kjeargaard 
1895.

– Jag har släktforskat hela 
mitt liv, mer eller mindre. Jag 
kan min släkt på mina fem 
fingrar och kan verkligen 

rekommendera andra att 
börja med släktforskning, 
säger Kjell, vars dröm nu är 
att åka till Australien.

– Vår släkt är från Skålle-
rud, det är på min mormors 
sida. Hon hette Ester Johans-
son, född Böngren och hon 
dog 30 år gammal 1937. Sex 

släktingar i Skållerud flytta-
de till Australien på 1800-ta-
let. Jag kom i kontakt med 
Sandra Hass i Australien 
2015, hon är av Ingevalds-
släkten liksom jag.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

och för barn till exempel, 
säger Sofia Hellgren som  

kommer att finnas på biblio-
teket i Mellerud fram till 
sommaren 2020.

Johan Hasslevall turnerar 
mellan dalslandsbiblioteken 
som pedagog inom informa-
tion, kommunikation och 
teknik. Han hjälper männ-
iskor att komma tillrätta med 
tekniken, både genom väg-
ledning och kurser, för att ge 
även den som inte har till-
gång till ett digitalt medium 
en möjlighet till delaktighet.

– Bibliotekens uppgift är 
att tillgängliggöra informa-
tion. Känner man sig osäker 
ska man komma hit och få 
hjälp, säger Sofia Hellgren 
och Johan Hasslevall.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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TORSDAG 5 DECEMBER
Fackeltåg & julgranständning
18.00 Samling för fackeltåg vid Rasta därefter tänds 
 julgranen, det serveras glögg & pepparkakor.

LÖRDAG 7 DECEMBER
10 - 18 Julmarknad, butiker & galleria öppet
11.00 Musikskolans elever spelar

12.00 Lionsorkestern inviger nya scenvagnen

12.45 Tävlingsdax Del 1 ”Tomteklassikern”
14.15 Julsång med Annika Jorstig & Sagan om Trötatomten

14.30 Tävlingsdax Del 2 ”Tomteklassikern”
15.00 Melleruds Lucia

15.30 Lilla Bandet spelar & håller värmen i väntan på tåget

16.00 Sveriges längsta tomtetåg
Efter tåget gjort runda i Brålanda blir det dans kring granen 
på torget & godispåse till alla barn

17.45 Hälsning från scenen som önskar alla en 
 riktigt God Jul

20.30-01.00 Brålanda Julfest
Åttersrud bygdegård - Dans till Framed - Endast förköp

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

Vid E45 i Brålanda
Tel. 0521-306 40  www.rasta.se

Schnitzel 
serveras med 

 klyftpotatis och 
bearnaisesås 

Barnmeny fr. 49:- 
inkl. dryck & glass

Välkommen!

 Tomteparaden 7/12
2 för 1 2 vuxna
+ 2 barnäter för 
 198:-

Tomtetågspåse
(Julmust, Julskum
& Cheez snow balls) 45:-
Lösgodis 7,90/hg

I butiken: 

2 för 1
149:-

inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

Museets bilder drar folk
MELLERUD 
I torsdags kväll var det 
bildvisning i Tingssalen 
igen. Omkring sextio bil-
der och en kort film. Un-
der året har man haft fyra 
tillfällen med sammanlagt 
cirka tvåhundratrettio in-
tresserade deltagare.
Det är Axel Ljung som 
plockar ut bilder ur museets 
arkviv och Håkan Hultman  
som bearbetar och visar bil-

derna på de fem bildskär-
marna i tingssalen. 

Publiken hjälper till med 
fakta om personer och platser 
som saknas. De knappt sex-
tio personer som kom i tors-
dags fick först se cirka trettio 
bilder. Sedan blev det kaffe-
servering och mycket dis-
kussion av bilderna. Det var 
nästan synd att avbryta detta, 
men dagens beting var lika 
många bilder till. 

Som avslutning kom en 

film från omkring 1960. Den 
visade en utflykt med Vasa-
orden till Karolinerstugan 
och Bore kulle. Flera äldre 
mellerudsbor kunde där kän-
nas igen. 

Över huvud taget väcker 
bilderna gamla minnen till 
liv och arrangörerna får ta 
emot mycket uppskattning 
för visningarna. Därför är det 
inte omöjligt att man kom-
mer igen när vi kommer en 
bit in på det nya året. Deltagare hjälper Axel Ljung att komplettera fakta kring foton som visades.

I BRÅLANDA
7 DEC

Öppettider: 
Mån-fre 10:00-18:00
Lör 10:00-14:00
Extraöppet alla söndagar 
i december kl. 10-13

Välkomna till ”lilla varuhuset”  
i Brålanda!

Hemelektronik & kontorsvaror. Leksaker & Böcker 
Presenter & Juldekorationer

Järnvägsgatan 3, Brålanda   
www.westlundhouse.se
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Scenario bjöd på en imponerande julshow

Showgruppen Scenario fick Sparbanksalongen i gungning med sin bejublade show Julstök, under två utsålda kvällar på Kulturbruket.

Paula Oscarsson i den gospeldoftande ” Mera Glögg” var en av många 
höjdpunkter. 

Glittrande Lena Andersson och Roger Richardsson i en duett.

Julstämningen stark i vintrigt Håverud
HÅVERUD 
I helgen, både lördag och 
söndag, var det som tradi-
tionen bjuder julmarknad 
i Dalsland Center. Hela 
området vid kanalen var 
fyllt av aktivitet. 
Cirka 1 600 personer besökte 

julmarknaden och de övriga 
etablissemangen.

Det doftade gott av kaffe 
och brödbakning inne i Dals-
land Center och runt föräljar-
nas bord var det febril aktivi-
tet. 

Här fanns mycket fint,  
många unika alster som de 

Dalbo Hushållningsgille bakade och sålde bröd i Hallingsalen. Utställarna var många och de flesta hade producerat sina varor själva.

flesta utställare själva hade-
skapat. Präktiga mossklädda 
tomtar, silversmycken, vir-
kade barnleksaker, halm-
slöjd, näverstjärnor, marsi-
pangrisar, vintagekläder, 
bröd, drycker och mycket, 
mycket mer.

På lördagen var det Dals-
lands Spelmansorkester med   
Alban Faust som stod för 
musiken. På söndagen var 
det Skålleruds församlings-
körs tur att sprida stämning 
med julsånger.

Muséerna, brassieriet, bu-
tikerna, rökeriet, caféer,  
föreningar, Dalsland Center, 
med flera, samverkade för 
två publikdragande dagar i 
Håverud, när vintern gjorde 
sitt intåg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Som vanligt överöses vi av julevenemang från mitten 
av november och framåt. Enbart i Kulturbruket på Dal 
är det i år sex olika arrangemang med julanknytning. 
I helgen var det våra lokala hjältar Scenarios tur. De 
underhöll två i förväg utsålda Sparbanksalonger.

Scenario är en utmärkt illus-
tration till skillnaden mellan 
julkonsert och julshow. De 
står för det senare. Genom-
tänkt scendekor, med mäng-
der av paket, två höga gatlyk-
tor med mera, frekventa 
klädbyten och musiken 
uppblandad med korta mo-
nologer. 

Dessutom Roger Ric-
hardssons och Henrik Ga-
jewskajs i scenariosamman-
hang obligatoriska 
duosketch. Den här gången 
satt de i var sin tunna i kön 
för att kasta sig utför Niaga-
rafallen. På en kort stund 
hann de avfyra fler ordvitsar 
av tvivelaktig kvalitet än en 
göteborgare hinner under ett 
år.

Även om Scenario är en 
showgrupp är det musiken 
som står i centrum för deras 
föreställningar. Med tre 
sångare, Lena Andersson, 
Paula Oscarsson och tidigare 
nämnde Roger, som var och 
en skulle välkomnas som 

frontfigur i de flesta grupper, 
kan de bjuda på både strå-
lande soloinsatser och kraft-
full stämsång. Lägg därtill att 
gitarristen Henrik Sandberg 
och bassisten Lars Mellberg 
ibland förstärkte stämmorna.

Kast mellan genrer
Pianisten Anders Karlsson 
förklarade tidigt i showen att 
Scenario gillar att kasta sig 
mellan genrer och det besan-
nades under kvällen. Inled-
ningsvis ett rockmedley med 
Chuck Berrys ”Run Rudolph 
Run” och den mer 
okända”Santa Is Rocking 
Tonight”. 

Det följdes av Paulas fin-
stämda tolkning av Sarah 
Dawn Finers ”Vinterland”. 
Så kom Lena och Roger in 
som lodisar, och med Anders 
på dragspel gjorde de en 
härlig version av Pogues 
”Fairytale of New York”, en 
låt många mer namnkunniga 
artister misslyckats med.

Så kom en av kvällens 

verkliga höjdpunkter. Lena, 
Paula, Henrik och Lars leve-
rerade en fyrstämmig version 
av ”Jul, jul strålande jul” 
Med underbar frasering och 
dynamik rev de ner en av 
showens största applådåskor.

Bara bra och jättebra
Så fortsatte det i cirka 100 
minuter. På idrottsspråk 
skulle man kunna säga att 
Scenario håller en hög läg-
stanivå. Här finns inget då-
ligt, bara bra och jättebra.

Det finstämda blandas med 
det volymstarka, solistinsat-
serna med gruppnummer. 
Bland höjdpunkterna märk-
tes den gospeldoftande 
”Mera Glögg” (lånad från 
Galenskaparna) med Paula 
som försångerska och ett 
julpotpurri i vansinnestem-
po. På ett par minuter klämde 
de in korta citat ur minst 20 
jullåtar.

Scenario bjöd också på en 
nyskriven julsång av Anders 
Karlsson. Han förklarade att 
”Christmas Is Coming to 

Town” hämtade sitt motiv 
från New York dagarna före 
jul. En ballad som påminde 
mig en del om Mauro Scocco.

Mot slutet kom ytterligare 
två medleyn. ”Lite glamour 
har väl ingen dött av”, sade 
Lena och så var det nyårsaf-
ton i Kulturbruket, med ett 
övermått av glitter. Helt 
plötsligt kändes ”Fly Me to 
the Moon”, ”New York, New 
York” och ”My Way” som 
självklara inslag i en julshow.

Rock,n roll
”Ingen Scenarioshow utan 
rock’n’roll”, proklamerade 
Lena. Skinnjackorna på och 
så gungade hela Kulturbru-
ket till rockversioner av 
jullåtar som ”Tomten jag vill 
ha en riktig jul”, ”Bjäller-
klang” och ”Winter Wonder-
land”, uppblandade med 
rockklassiker som ”Jump” 
och ”All Night Long”.

Hur följer man det? Scena-
rio försökte inte ens. Istället 
kom de in med två klockor 
var i händerna och klingade 

fram en underbar instrumen-
tal version av ”Still Natt”. 
Som extranummer fick vi en 
kraftfull ”Oh Holy Night” 
(Oh Helga natt), där andra 
refrängen framfördes a ca-
pella med fem sångare vid 
mikrofonerna. En värdig 
avslutning på kvällen.

När Kulturbruket på Dal 
planerades var en av ambitio-
nerna att skapa en scen för 
den lokala musiken, med 
möjlighet för våra egna att 

utvecklas och få framträda 
under professionella förhål-
landen. Årets julshow med 
Scenario visade med all tyd-
lighet att den ambitionen har 
burit frukt. Må gruppen 
fortsätta att ge oss underhåll-
ning som ligger på en nivå 
fullt i klass med de stora ar-
tister som varje år turnerar 
Sverige runt med jullåtar.

Text: Lars Nilsson
Foto: Andreas Asp
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Sadeltjuvar härjar – hästägare frustrerade
Hästutrustning, speciellt 
sadlar, betingar oftast 
ett högt värde. Detta gör 
också att det blir intres-
sant för dem som försö-
ker livnära sig på andras 
bekostnad. Under hösten 
har stall- och hästägare 
runtom i vårt område bli-
vit hårt drabbade.  
Det brakade loss strax utan-
för Vänersborg i månads-
skiftet oktober-november. 
Sadeltjuvar slog till på tre 
ställen samma natt, med lite 
olika resultat. Någon natt 
därefter drabbades Brålanda 
och Sundals Ryr. Därefter 
blev det Frändefors tur.

 Många av de som har häs-
tar och stall har sedan följt 
dessa sadeltjuvars framfart. 
De har dragit fram över 

Uddevalla, Munkedal, He-
dekas, en sväng in i Norge, 
för att sedan söka ”lyckan” i 
Färgelanda kommun. Dessa 
klåfingriga personer vet 
mycket väl vad de gör och 
vad som är värt att plocka 
med sig.

Viktigt att allt anmäls
Från polisens sida påtalar 
man att hålla uppsikt, ha re-
jäla lås och kanske även 
larm, bra belysning, DNA-
märka sadlarna samt att an-
mäla, även om inget blivit 
stulet just för tillfället. 

– Ju fler som anmäler desto 
större chans har vi till bevak-
ning. Anmäls inte brotten så 
kan vi aldrig hävda att vi 
behöver mer polisresurser, 
säger polisinspektör Monica 
Lindberg och bekräftar sam-

tidigt att man fått in två an-
mälningar om inbrott i sadel-
kammare inom Melleruds 
kommun. 

Åtta sadlar stulna
De allra flesta har sina sadlar, 
träns etcetera inom lås och 
bom, men ofta hjälper det 
inte. Många tömmer sina 
sadelkammare själva, för att 
vara på den säkra sidan. 
Förra veckan slog tjuvarna 
till på ett par ställen i melle-
rudsområdet. Gunvarbyns 
Islandshästar i Ör var en av 
de drabbade. Här bröt de upp 
låset till sadelkammaren och 
stal åtta sadlar, en verktygs-
vagn och diesel. Sadlar för 
åtskilliga belopp. 
– Ja, värdet ligger runt 
200 000 kronor och de var ju 
relativt nya, då vi hade in-

brott här för fyra år sedan, 
säger Torleifur Sigfusson. 

Han fortsätter berätta att 
tillvägagångssättet vid stöl-
den var exakt likadant som 
förra gången. Man tog sig in 
via lösdriften på baksidan, 
varvid hästarna denna gång 
släpptes ut. Som tur var kla-
rade sig ändå dessa bra, men 
det hade lätt kunnat bli värre 
med lösa hästar i mörkret. 

Han påtalar även oron och 
osäkerheten som följer av 
sådana här händelser, såväl 
för barnen i familjen som de 
vuxna.  

Tog verktyg istället
I Sundals Ryr hade tre häst-
gårdar påhälsning för några 
veckor sedan, Susanne 
Lundqvist var en av dem. Här 
kom man inte över några 

Det här är en syn som ingen hästägare vill se skriver Polisen i Trollhättan, 
Vänersborg och Lilla Edet på sin facebooksida om denna bild.

Livsfarlig bilkörning mot rött
MELLERUD 
Många kanske minns 
dödsolyckan vid järnvägs-
korsningen på Kyrkogatan 
i augusti 2012? Här passe-
rar godståg flera dagar i 
veckan och trots ljus- och 
ljudsignaler kör en del bi-
lar mot rött och riskerar 
därmed livhanken. 
Kanske är det så att många 
inte tror att det går några tåg 
här, eftersom de går relativt 

sällan. Men tre dagar i veck-
an passerar det godståg med 
mellan tio och tjugo vagnar 
efter sig. De har en mycket 
lång bromssträcka och har 
inte en chans att stanna i tid 
om det uppenbarar sig en bil 
på spåret.

– Senast förra veckan 
hände det. Vi körde från sta-
tionen i Mellerud och när vi 
närmade oss övergången så 
ser vi en bil som gasar och 

kör över, trots att det blin-
kade rött. Vi var bara 50-100 
meter från bilen. Vi rappor-
terade det till Trafikverket, 
det är inte ovanligt med bilar 
som kör mot rött där. Detta 
är väldigt farligt och förr el-
ler senare kommer det att ske 
en olycka, säger Ida Karls-
son, växlare på DVVJ. 

Hon berättar att det går 
godståg på sträckan månda-
gar, onsdagar och fredag – 

oftast på förmiddagen. Men 
vid många vagnar går de 
även på eftermiddagen.

– Fast igår måndag hade vi 
inget lok, så därför kör vi på 
en tisdag denna veckan, för-
klarar Ida.

Det är 50 kilometer i tim-
men som gäller för tågen 
förbi korsningen, för bilar är 
det 70 kilometer i timmen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

En man avled den 15 augusti 2012 efter att bilen kolliderat med rälsbussen 
vid järnvägskorsningen på Kyrkogatan vid Bergs gamla skola. Arkivbild/
Susanne Emanuelsson.

sadlar, men då gjorde de in-
brott i sambons företagsbil 
istället och verktyg för 
150 000 plus moms stals. 

– Jag är sjukt glad över att 
de inte lyckades komma in i 
sadelkammaren, inte bara för 

vad en ny sadel kostar, det är 
också minst tolv veckors le-
veranstid på en ny sadel, sä-
ger Susanne samtidigt som 
hon berättar att hon har både 
larm och ordentligt låst. 

Ing-Marie Norrman
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Advent och jubileum 
i Örs 800-åriga kyrka

söndag av ett stort antal för-
samlingsbor, kör och barn-
kör. Även kontraktsprost 
Thomas Holmström och 
kyrkoherden Pär-Åke Hen-
riksson deltog. 

Adventsmusik och sång av 
körerna blandades med kän-
da adventspsalmer.

I sin predikan återvände 

Martin Edström till putsen 
som skrapades bort och blot-
tade fyndet av tegelstenen.

– Skrapar man på ytan 
kommer något värdefullt 
fram, konstaterade han.

Efter mässan bjöds det på 
fika och kyrkoherden Pär-
Åke Henriksson berättade 
om den ombyggnation som 

kommer att göras i kyrkan 
nästa år. De tre nedersta 
bänkraderna ska tas bort för 
att ge plats för bord och stolar 
med totalt 25 platser. Allt 
med största omsorg om och 
med hänsyn till kyrkans 
gamla interiör.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

”Örs värsta grymmaste barnkör” visade verkligen att de är grymt bra på att sjunga. Vuxenkören gick inte 
heller av för hackor.

Prästen Martin Edström predikade, med avstamp i Örs kyrkas 800-åriga 
historia.

Alla medverkande i mässan tågade in till musik. Kantor och körledare 
var Maria Andersson.

Klubbat på kommunfullmäktige
MELLERUD 
Onsdagens kommunfull-
mäktigemöte innehöll 15 
ärenden som avhandlades 
utan större meningsskilj-
aktigheter.
En rad ärenden klubbades i 
rask takt, som revisonsrap-
port, granskning av hand-
läggning och beredning av 
motioner och medborgarför-
slag, delårsbokslut från sam-
ordningsförbundet Väners-
borg/Mellerud och rapport 
från intern kontroll.

Motioner fick svar
En motionen, inlämnad i ja-
nuari 2018 av Daniel Jensen 
(KD), om att bygga ut och 
öka antalet sittplatser i Spar-
banksalongen ansågs besva-
rad genom den beredning 
och genomlysning av ärendet 

som skett. Med hänsyn till 
kommunens ekonomi kan en 
investering i nuläget inte 
genomföras.

Daniel Jensen (KD) sade 
sig ha full förståelse för be-
slutet men hade förhopp-
ningen att det kan bli bättre 
framöver.

Nästa motion, inlämnad av 
Tony Johansson (MP), om att 
öka säkerheten för tågrese-
närer på stationsområdet i 
Mellerud, besvarades med 
hänvisning till det arbete och 
den dialog som sker mellan 
Melleruds kommun och Tra-
fikverket.

Morgan E Andersson (C) 
kommenterade i samman-
hanget det tragiska faktum 
att en dödsolycka och ytter-
ligare ett tillbud skulle ske 
innan Trafikverket sänkte 
hastigheten för förbipasse-

rande tåg. Han tillade även 
och att enklare insatser tyvärr 
också tar tid för Trafikverket 
att verkställa.

Taxor 
En rad ärenden gällande 
taxor och avgifter för olika 
kommunala verksamheter 
avhandlades. Ett, gällande 
kommunstyrelsens verk-
samhet gick på återremiss 
efter yrkande från S och KD 
som tyckte att vissa saker 
behövde justeras.

Byggnadsnämndens, kul-
tur- och utbildningsnämn-
dens, socialnämndens samt 
Dalslands miljö- och energi-
nämnds taxor fastställdes.

Till ny revisor i Dalslands 
miljö- och energinämnd ut-
sågs Sven-Åke Gustavsson 
(S).

Nya medborgarförslag
Nytillkomna medborgarför-
slag redovisades. Ett handlar 
om att kartlägga ödehus på 
landsbygden och uppmärk-
samma  fastighetsägarna på 
att antingen sälja eller hyra 
ut. Motiveringen är att det 
skulle bidra till mer inflytt-
ning i kommunen. Detta har 
med framgång  gjorts i bland 
annat Örnsköldsviks och 
Falkenbergs kommuner. 

Ett annat medborgarför-
slag gällde att komplettera 
sammanträdeslokalerna Er-
ikstadsrummet och Grin-
stadrummet med viss 
utrustning, såsom kablar 
grenuttag och talarstol.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ÖR 
Första advent och 800 årig 
kyrka i Ör firades i söndags 
med en stämningsfull 
mässa för stora och små.
Både vuxenkören och 
”Örs Värsta grymmaste 
barnkör” deltog med skön 
sång.
Första advent är också nyårs-
dagen när man går efter 
kyrkoåret. Prästen Martin 
Edström backade tillbaka i 
tiden till 1219 då kungen 
hette Johan och enligt sägen 
var barnkär. Dalsland låg i 
periferin och världen såg helt 
annorlunda ut än idag.

En tegelsten i den nuva-
rande kyrkans grund, som 
hittades när man skalade av 
putsen en gång på 1990-talet, 
är daterad med detta årtal.
Det bekräftar att första ver-
sionen av Örs kyrka byggdes 
på Kung Johans tid för 800 
år sedan.

– I Nils Liljas trädgård, här 
intill, upptäcktes senare den 
tegelugn där teglet till kyrkan 
tillverkats, berättade Ed-
ström.

Många genarationer sena-
re fylldes Örs kyrka denna 

Föreningen Hälges Vänner, 
(FHV), har lördagen 
20181201 haft decembermö-
te. Samling 12.24 hemma hos 
nr:10. God uppslutning av 
medlemmarna.

När alla anlänt påkallade 
arrangerande medlemmarna 
4 och 5 uppmärksamhet för 
sedvanlig välkomstceremoni. 
När denna avklarats vidtog 
tävlingsmomentet vandring 
med avståndsbedömning. 
Under denna promenad del-
gavs tävlingsdeltagarna även 
10 st bokstäver i obestämd 
inbördes ordning som i rätt 
ordning skulle bilda namnet 
på ett fordon av holländsk 
tillverkning.

Stora bryderier uppstod!
Ity samling påkallats i 

mycket god tid blev det upp-
sittning på Hälgevagnen, 
(känd från tv), där mellanmål 
dukats fram, grovt mörkt 
bröd, smör och ost. 

När tiden var den rätta blev 
det avfärd mot samlingsplat-
sen för deltagande i Brålanda 
Tomteparad.

Som seden bjuder gjordes 
det vanliga stoppet för att 
hälsa Ebbe god jul! Väl 
framme blev ekipaget hänvi-
sat plats 10 i ledet.

Då medlemmarna under 
paraden idkar pepparkaksut-
delning bland barnen, till ål-
der både stora som små, in-
träffade för året en ny 
händelse – tre unga flickor 
gjorde ett trevligt byte – pep-
parkakor mot egengjord teck-
nad hälsning till  Tomten!

Efter genomförd parad blev 
det återfärd hem till nr:10. 
Därifrån blev det bilfärd till 
föreningslokalen.

Efter framkomst samlades 
medlemmarna sedvanligt 
framför hedersplatsen i för-
eningslokalen, Wall of Moo-
se, för att under 10 sekunders 
tystnad ägna en tanke åt den 
till Tärnaby permanent av-
flyttade nr:7

Efter detta upphängdes den 
inbytta hälsningen till Tom-
ten bredvid nämnde nr:7´s 
keps i väntan på meddelan-
dets vidarebefordring till 
Nordpolen.

I väntan på att bastun 
skulle bli varm dryftades al-
lehanda spörsmål.

Så var bastun varm.
Efter bastubad blev det 

mat, risgrynsgröt med tillbe-
hören kanel, socker, skink-
smörgås samt röd mjölk.

Dessvärre, till medlemmar-
nas stora förtret hade matan-
svarige, nr:4, glömt senap!

Nåväl, trots denna fadäs, 
alla blev mätta och belåtna.

Efter att ätandet avklarats 
blev det prisutdelning samt 
uppläsning av bokstavskom-
binationen, i rätt ordning,  
från tidigare under dagen. 
Denna löd VANDENPLAS.

Endast nr:1 hade lyckats 
med bedriften att lösa detta!

Icke förty – i sann Hälges 
Vänner-anda blev det denna 
gången lotten som avgjorde 
prislistan.

3:e pris till nr:8, 1 st plåt-
bricka med älgmotiv i mel-
lanstorlek, 2:a pris, nr:5, älg-
lockropstingest samt 1:a pris, 
nr:6, flaskhållare – Blixten in 
action.

Efter prisutdelning applå-
der och jubel fortsatte kvällen 
under stort gemyt.

Nr:9

När IOGT-NTO Mellerud 
höll medlemsmötet 3 novem-
ber 2019, kåserade Kent-Åke 
Gustavsson, Bengtsfors om 
djur och natur i Dalsland. Ett 
20-tal medlemmar hälsades 
välkommen av ordförande 
Ingvar Asp. 

Kvällens gäst var tidigt in-
tresserad av djur och natur 
genom strövtåg i naturen se-
dan tidigt 1960-tal. Han fung-
erar sedan många år som få-
gelvakt i ett område från 
Åmål till Köpmannebro, lig-
ger ute många dagar/veckor 
för att bevaka och iaktta 
häckningar, bevakar misstan-
kar om fåglar som störs i sin 
häckning, även jakt av skyd-
dade arter. 

Fåglar utmed Vänerkusten 
är ett arbetsnamn. Föreningen 
Dals Ornitologiska Förening 
jobbar med inventeringar 
med rapport till bland annat 
Artdatabanken som lyder 
under SLU. Vid Kräklingarna 
görs många iakttagelser. 
Kent-Åke berömde ögruppen 
för ett rikt fågelliv med många 
intressanta häckningar och 

med vacker natur. Han berät-
tade också vidare om att vissa 
fågelarter minskat i antal och 
häckningar under några tiotal 
år, medan andra har ökat mar-
kant. K-Å är förutom ornito-
log även rovdjursspårare och 
naturinventerare.

Kent-Åke Gustavsson 
skrev för något år sedan ett 
praktverk för naturintresse-
rade, Natur i Dalsland. Ett 
arbete ihop med bland annat 
Lars-Erik Fjellman. En mo-
dern guide till 70-talet ut-
flyktsmål. Boken belyser ar-
tiklar om flora, djurvärld och 
landskapets berggrund.

Till hans kåseri, visades ett 
stort antal foton från hans 
iakttagelser från sitt arbete 
som fågelvakt. Många tjusiga 
närbilder och en bra beskriv-
ning av olika arter. En min-
nesvärd kväll för oss land-
krabbor som mest ser kajor 
och skator runt stugknuten. 

Ordförande avslutar kväl-
len, kaffeservering.

Evert Magnusson

Dalslands Gille i Stockholm 
hade sin sedvanliga höstfest 
den 25 oktober, denna gång 
på restaurang ”Syster & 
Bror”. Ordförande Kenth 
Svensson hälsade alla väl-
komna till bords och de drygt 

trettio medlemmarna fick åt-
njuta en härlig buffé.

Till kaffet höll Margareta 
Hölcke, med rötter i Färge-
landa, ett uppskattat föredrag 
om Dalslands historia. 

Hans Forslund

FÖRENINGSREFERAT
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Klubbmästerskap i bassäng

Tävlingar
44 av klubbens aktiva, både 
vuxna och yngre, hade an-
mält sig till mästerskapet. 
Det ordnades åldersindelade 
tävlingar i alla simsätt, inklu-
sive medley. De minsta sim-
made 25 meter, de äldre 50. 
Givetvis fick alla deltagare 
medaljer.

Klubbmästerskapet är den 
enda tävling klubben ordnar 
själv. Men Melleruds Sim-
klubb har cirka tio ungdomar 
i åldern 12-16 år som åker på 
tävlingar på andra orter.

Tävlingarna avslutades 
som vanligt med en stafett 
där de vuxna i klubben utma-
nade ungdomarna. I år vann 

ungdomarna för fjärde året i 
rad.

Melleruds Simklubb är en 
klubb med anor. Den bilda-
des 1980, två år efter att 
Rådahallen invigts. I februa-
ri blir det 40-årsfirande.

Lars Nilsson

Start för ryggsim i en av de yngre åldersgrupperna. Per Hasselberg tillträdde som ord-
förande i februari i år.

Eva Gerdén prisad på friidrottsgalan
Vid årets Friidrottsgala på 
Berns i Stockholm tillde-
lades Eva Gerdén, Håfre-
ströms IF, priset som Frii-
drottens Vardagshjälte. 
Juryns motivering löd: ”Eva 
brinner för friidrotten och 
dess värdegrund. Alla är väl-
komna oavsett ålder, kön, 
nationalitet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning. Eva har 
varit ett stort stöd för barn 
och ungdomar som kommer 
som flyktingar till kommu-
nen. Eva ser till att de får en 
meningsfull fritid, skapar 
glädje, gemenskap och en 
miljö där alla är lika mycket 
värda. Eva är även tränare 
och ser till att anmäla och 
köra till tävlingar. Hon häm-
tar upp barnen som inte kan 
ta sig till träning själva, hon 
skaffar skor och träningsklä-

der åt de som inte har råd. 
Hon har dessutom suttit i 
Bohuslän-Dals Friidrottsför-
bunds styrelse. Inget är 
omöjligt för Eva och hon är 
en riktig vardagshjälte som 
slitit i det tysta under många 
år! Eva tilldelas Textilas och 
Svensk Friidrotts mångfald-
spris – Friidrottens Vardags-
hjälte 2019.”

Eva fick besked om priset 
ett par veckor innan galan 
och var givetvis på plats i 
Stockholm.

– Det var en otroligt festlig 
tillställning med hela den 
svenska friidrottsvärlden 
samlad då man avslutade ett 
lyckat mästerskapsår. Frii-
drotten är på väg uppåt! Jag 
är stolt, överraskad, förvånad 
och glad över priset, säger 
Eva Gerdén.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Eva Gerdén, Friidrottens Vardagshjälte, med Daniel Ståhl, Årets Friidrot-
tare. Foto:Privat.

Det finns många åsikter om 
nattjouren, som drivs av När-
hälsan i Bäckefors. Det är 
inte konstigt att det blir obe-
gripligt för folk när olika 
politiker lite vårdslöst påstår 
både det ena och det andra. 
Nattjouren vid Bäckefors är 
inte och har aldrig varit en 
akutmottagning, och får i dag 
cirka 1,15 primärvårdsbesök 
per natt. 

Den är helt enkelt en natt-
öppen vårdcentral och borde 
kallas nattvårdcentralen. En 
vårdcentral tar aldrig hand 
om livshotande akuta sjuk-
domar. Personer med sådana 
tillstånd måste in till NU-
sjukvårdens specialistvård 
omedelbart. För att vården 
ska vara säker och trygg är 
det viktigt att alla politiker 
som ger sig in i debatten 
förstår den skillnaden. 

Det viktigaste för oss som 
är ansvariga för dalslänning-
arnas vård är att den är trygg, 
säker och tillgänglig. 

Inför 2020 föreslås Norra 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
den besluta att öppettiderna 
på jourcentralen ändras till 
17-24 på vardagar och 10-24 
på lördagar, söndagar och 
helgdagar. I övrigt är verk-
samheten oförändrad. Vård-
centralen finns kvar och 
dessutom med goda jourtider 
i likhet med Tanum och 
Uddevalla. 

Bijan Zainali (S) och An-
nica Erlandsson (S) med 
flera vill i sin debattartikel få 
det att framstå som om att 

vården inte har fått några 
pengar de senaste åren. Det 
är långt ifrån sanningen.

Sjukvården har fått mellan 
fyra och sex procent mer 
pengar varje år, vilket i ett 
Sverigesnitt är mycket högt. 
Men vården förändras, spe-
cialistvården på sjukhusen 
förändras. Det är viktigt att 
alla patienter får lika bra 
vård. Därför kan inte all vård 
finnas på alla platser, det gör 
att den blir sämre. 

Som ansvarsfulla politiker 
måste vi förhålla oss till 
verkligheten och de ekono-
miska begränsningar som 
tyvärr finns. Då måste vi 
ställa oss frågan om en natt-
jour i Bäckefors, som an-
vänds av 1,15 personer per 
natt, ska få kosta vad den 
kosta vill. Kan dessa resurser 
användas på ett annat sätt? 

Vi tror det och vi kommer 
fortsätta göra allt i vår makt 
för att dalslänningarna ska få 
den mest högkvalitativa vår-
den som är möjlig.

 Linda Jansson (M)  
ordförande i Hälso- och  
sjukvårdsnämnd Norra

 Margareta Fredriksson (L)  
1:e vice ordförande i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd Norra

 Kenneth Gustavsson (C)  
ledamot Hälso- och  

sjukvårdsnämnd Norra

 Hans-Joachim Isenheim (MP)  
ledamot Hälso- och  

sjukvårdsnämnd Norra

 Hans-Carl Carlson (KD)  
ledamot Hälso- och  

sjukvårdsnämnd Norra

Svar till S angående 
nattjouren i Bäckefors

Genom riksdagsbeslut under 
hösten får Melleruds kom-
mun totalt 17 352 000 kr 
extra för verksamhetsåret 
2020. Tyvärr tappar vi 
5 670 000 kr i minskade skat-
teintäkter eftersom befolk-
ningen har minskat det se-
naste året. Men det blir ändå 
11,6 miljoner extra som inte 
fanns när budget 2020 antogs 
av kommunfullmäktige i 
juni. Merparten är dessutom 
årliga medel som kommer att 
finnas kvar under överskåd-
lig framtid.

Vi inom Socialdemokra-
terna anser att det är viktigt 
att dessa extra medel går ut 
till verksamheterna. Vi har i 
veckan lagt förslag om att 
den beslutade nedskärningen 
på kultur- och utbildnings-
nämnden (KUN) på fem 
miljoner tas tillbaka. Dess-
utom vill vi ge ett par miljo-
ner extra till vardera KUN 
och socialnämnden med in-

riktning på att rekrytera, 
fortbilda och behålla perso-
nal, samt åtgärder för ökad 
studiero i skolan.

Vi vill också göra flera 
tillfälliga satsningar, som 
exempelvis nya detaljplaner 
för att möjliggöra byggande, 
utvecklingsarbete kring ar-
betet med personer med 
funktionsvariation samt att 
utreda möjligheterna för ett 
Föreningars Hus.

Med våra förslag tar vi 
ansvar för både kommunens 
verksamhet och ekonomi. 
Satsningarna innebär inte att 
kommunens överskottsmål 
om två procent riskeras. 
Tvärtom, av extrapengarna 
återstår, utöver det tidigare 
beslutade överskottet, 
1 182 000 kr, som kan använ-
das för oförutsedda utgifter.

Socialdemokraterna i 
Mellerud genom

Michael Melby

(S)atsning på skola 
och personal

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 SPORT

HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
spelade dubbla matcher i 
veckan och gick segrande 
ur bägge drabbningarna. 
Den första spelades förra 

Dubbla segrar för starkt MHK

SLUTRESULTAT
Stenungsunds HK – 

Melleruds HK
19-23

Div. 4 Västsvenska V
Målskyttar:
Caroline Falk, 8
Jenny Eliasson, 6
Drenushe Bytyqi, 5
Amanda Andersson, 3
Maja Berg, 1

SLUTRESULTAT
Melleruds HK 
– Nödinge SK

29-13
Div. 4 Västsvenska V

Målskyttar:
Caroline Falk, 6
Jenny Eliasson, 5
Amanda Andersson, 4
Malin Jansson, 4
Emma Mjörnestål, 3
Frida Andersson, 2
Klara Glimblad, 2
Maja Berg, 2
Annika Wallentin, 1

SIMNING 
I söndags höll Melleruds 
Simklubb sitt årliga klubb-
mästerskap i Rådahallen. 
Klubben har under det 
senaste året växt, bland 
annat genom en ny barn-
grupp, och har idag ett 
80-tal aktiva simmare. 
Merparten, cirka 70 stycken, 
är barn och ungdomar. För-
utom mellerudsbor har man 
även medlemmar från Dals-
Ed, Bengtsfors och Dals-
landsdelen av Vänersborg.

Per Hasselberg är ordfö-
rande sedan februari i år. Han 
berättar att en del av med-
lemsökningen är nyanlända 
som sökt sig till klubben. 
Klubbmästerskapet beskri-
ver han som ”både på skoj 
och allvar” Genom att tävla 
får deltagarna chans att för-
bättra sina tider inom olika 
grenar.

överkörning av Mellerud, 
som utan pardon vann med 
hela 29-13.

– Vi började dåligt och låg 
under med 3-1 i starten, men 
sedan sprang vi ifrån dem. 
Det var en enkel seger, de 
hade någon duktig spelare, 
men annars var vi bättre på 
alla positioner, säger Ulf 
Regeskog.

Trots en haltande tabell 
kan vi konstatera att MHK 
tar sig upp i toppskiktet av 
tabellen efter dessa dubbla 
segrar. Ny match väntar re-
dan på tisdag (igår) mot 
Mölndals HF i Rådahallen. 
Seger där och Mellerud 
skulle definitivt cementera 

sin plats som ett topplag i 
serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

onsdagen, då man gästade 
Stenungssunds HK med den 
sena matchstarten 21:00. 
Trots detta kunde melleruds-
tjejerna kliva av matchen 
efter slutsignal med en tung 
tvåpoängare, efter seger 23-
19. Det rutinerade gardet 
visade vägen återigen, med 
främste målskytten Caroline 
Falk vid rodret. 

– Väldigt bra försvarsspel, 
väldigt jämn match. Men det 
känns som att vi tar dem på 
ork, berättade MHK-träna-
ren Ulf Regeskog.

I lördags var det dags igen, 
då hemma i Rådavallen när 
nästjumbon Nödinge SK 
gästade. Det blev en total 
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mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
VAXDUK

30:-/m
Vaxat linne 149:-/m 

Gardinstänger  99:-
Linnelook 30 färger 40:-/m 

Fleece 69:-/m 

Vadmal 100% ull 145:-/m

Garn från Järbo!
Löpare och dukar 

.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

HR-specialist  

till Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors
Är du en utvecklingsorienterad person som brinner för modernt 
HR-arbete? Är du intresserad av att arbeta i ett stabilt bolag i tillväxt 
och i en arbetsmiljö som präglas av teamarbete och stark framåtan-
da? Då kan du vara den person vi söker.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som HR-specialist arbetar du självständigt med support till företa-
gets chefer när det gäller personal-, hälsa- och säkerhetsärenden. 
Arbetet innebär även strategisk utveckling av HR-processerna och 
dess verktyg samt operativa uppgifter som förhandlingar med de 
lokala facken. Du ingår i HR-teamet som arbetar för att nå uppsatta 
mål för avdelningen samt säkerställa att arbetet sker i enlighet med 
lagar, normer, regler och föreskrifter.

Arbetsuppgifterna innefattar att stödja företagets chefer inom bl.a.
• Kompetensförsörjning och personalutveckling
• Hälsa-, säkerhets- och andra arbetsmiljöfrågor
• Arbetsrätt och lokala överenskommelser
• Lönerevidering och lönesystem
• Rehabiliteringsprocessen

I positionen ingår att upprätthålla det dagliga arbetet när det gäller 
stöd till verksamhetens chefer och medarbetare likväl som fackliga 
frågor och förhandlingar med de lokala facken.
Du kommer att arbeta i olika system, så som; SAP Success Factor, 
Agda lön, Shiftplanner, IFS mm.
Det kan bli aktuellt med personalansvar i rollen. Arbetet är verksam-
hetsnära i samarbete med personalchefen och löneadministratören. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper inom HR-området och har en 
högskoleutbildning inriktning PA-/beteendevetenskap eller motsva-
rande erfarenhet. Du har god kunskap om arbetsrätt samt arbetsmil-
jölagar och har viss vana av förhandlingar. Vidare kommunicerar du 
obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du självständig, driven och aktiv samt har ett stort 
mått av sunt förnuft. Du trivs med att kunna kommunicera öppet 
och skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du har hög inte-
gritet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Låter det intressant?
Maila din anslökan till helen.oder@ahlstrom-munksjo.com  
senast 2019-12-12.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som 
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I 
vårt erbjudande finns bl.a. dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slip-
baspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, förpacknings- och 
etikettmaterial samt material för medicinska ändamål. Kombinerad årlig 
omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är  
6 000. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. 
levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper till stålindustrin och impregnerat 
papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverteringskunder.

olesensbygg@gmail.com

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

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.

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Inramning
KonstnärsmaterialBänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

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

LEDIGA PLATSER

Det är svart så det räcker ute nu!

Hos Värmdal har vi 

Välj till lastare till din nya John Deere
och få skopa samt gaffel på köpet 

Green Friday!

Gäller året ut!

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

Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

PRO Mellerud: Medlems-
möte i Templargården ons-
dag 11/12 kl. 17.00. Melle-
ruds Lucia. Underhållning 
med Lätt o Lagom. Kaffe m. 
dopp, lotterier.

FÖRENINGSNYTT

INNEBANDY 
Melleruds IBK spelade i 
fredags kväll hemma mot 
Utbynäs SK i Rådahallen. 
Senast de möttes, i Göteborg, 
vann Utbynäs med hela 18-4. 
I Rådahallen var det andra 
takter som gällde.

Trots att gästerna i den 
första perioden drog upp till 
4-0 tappade Giants inte hu-
vudena. Dubbla mål från 
William Larsson i slutet av 
första perioden gav hopp till 
hemmalaget. I den andra 
perioden spelade lagen jämnt 
och så blev det även målmäs-
sigt. Giants höll jämna steg 
och hade 5-7 inför tredje. När 
Anton Flodin satte 6-7 i mit-
ten av tredje hade hemmala-
get vittring på en trepoängare 
inför hemmapubliken. Men 
trots en forcering så kunde 
gästande Utbynäs vinna med 
6-8.

Giants nära att  
komma igen

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –  

Utbynäs SK
6-8 (2-4, 3-3, 1-1)

Division 6 norra
Målskyttar:
William Larsson, 2
Anton Flodin, 1
Daniel Andersson, 1
Andreas Sjöblom, 1

– Vi gör årets bästa match 
mot serieledarna, vi följer 
planen nästa punkt till pricka. 
Killarna gör en toppenbra 
insats. Det fattas lite på orken 
och vi skulle behöva några 
spelare till, då hade vi vunnit 
denna matchen, berättar trä-
naren Filip Falander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lyckat VM för 
Maria och Lizzie

HUNDSPORT 
Under Dog Dancing World 
Championship i Stuttgart 
deltog Maria Schelin från 
Dals Rostock och hennes 
labradorretriever Lizzie. 
För dem var det debut i 
dessa sammanhang och 
de lyckades mycket bra.
Årets världsmästerskap i 
freestyle, som genomfördes 
i tyska Stuttgart mellan 22-
24 november, var det största 
mästerskapet i freestyle nå-
gonsin. Totalt deltog 19 län-
der och 125 tävlande ekipage. 
Maria och Lizzie tävlade i 
grenen HTM, Heelwork To 
Music. 

Maria och Lizzie gjorde en 
krigartolkning till Era´s låt 
”The Mass” och gick från 

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

kvalificeringsomgången, där 
man var 50 tävlande, vidare 
till final. Av totalt tio finalis-
ter slutade Maria och Lizzie 
på en fin åttondeplats. 

– Helt sjukt roligt, tänk att 
Lizzie och jag är åttonde 
bästa i världen, säger en 
mycket nöjd Maria Schelin.

Ing-Marie Norrman
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Byggnadsställningar
076-195 60 72

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

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
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
076-571 79 08

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Allt inom golv 

och mattor
lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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
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Melodikrysset v.49 - 7 december

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. 49 – 7 december

07.15 Julkalendern
07.38 Morgonstudion
09.10 Lerins lärlingar
10.10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
10.25 Go’kväll, Rätta virket
11.25 Filip och Mona
11.45 Det goda livet - på spanska 
 solkusten
12.45 Mästerskaparna
13.45 Matiné: Kapten Kidd
15.05 Hjärtats vägar
15.55 Tomtens minnesluckor
16.00 Skidskytte: Världscupen
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Julkalendern: Panik i 
 tomteverkstan
19.00 Go’kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Sveriges mest 
 beundrade man
21.00 En perfekt förälder
21.30 Landet lyckopiller
22.00 Rättighetsbärarna
22.30 Limboland
23.00 Tänk till talkshow
23.15 Tomtens minnesluckor
23.20 Rapport, Hjärtats vägar
00.15 Lerins lärlingar
01.15 Nattsändningar

08.30 Min egen väg
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Gud så gott
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Diana: Folkets prinsessa
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Säsongsstart: Farliga 
 beroenden
23.05 Good gaming
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Prinsessan Diana: Dagen 
 då världen grät
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikduellen
17.30 Nationalskattens 
 hemligheter
18.10 Våra heliga byggnader
19.05 Kvinnorättskämpen 
 Simone Veil
20.05 Bollywood - Indiens 
	 filmmecka
21.00 Kloakernas fettmonster
21.50 Tillbaka till fosterlandet
22.45 Rovdjur i Karpaterna
23.30 Nazismens födelse

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30	 Tvångsförflyttningar	
 - Bággojohtin
21.00 Twin
21.45 Med myskoxar som granne
22.00 Rättighetsbärarna 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Limboland - teckenspråks-
 tolkat
23.00 Plus, 23.30 Strömsö
00.00 Andra åket - teckenspråkstolkat
00.30 Skattjägarna
01.00 Muitte mu - Minns mig
01.30 Värsta listan

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 CSI, 00.00 Law & order
01.50 MacGyver
02.55 Badhotellet
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.00 Pawn stars
05.20 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	 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
15.55 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Seinfeld
21.00 Grimsby
22.40 How I met your mother
23.40 Family guy
00.45 American dad
01.45 Cops
02.40 The vampire diaries
03.20 American dad
04.05 Last man on earth
04.30 Pawn stars

05:00 Plus, Go’kväll
06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, Morgonstudion
09:10 Lerins lärlingar
10:10 Julkalendern - tecken-
 språkstolkat
10:25 Go’kväll
10:55 Doobidoo
11:55 En stad - en historia
12:05 Sveriges mest beundrade man
13:05 Plus, 13:35 Första dejten
14:05 Landet lyckopiller
14:35 Vår tid är nu
15:35 Strömsö
16:05 Tomtens minnesluckor
16:10 Skidskytte: Världscupen
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern
19:00 Go’kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Arvinge okänd
21:00 Veckans brott
22:00 Opinion live
22:45 Korrespondenterna
23:15 Tomtens minnesluckor
23:20 Rapport,  Vår tid är nu
00:25 Lerins lärlingar
01:25 Mästerskaparna

09:00-14.00 Forum
12:00 Rapport
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15-16.15 Forum
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 Seriestart: Kungahusets 
 hemligheter
19:15 Det söta livet - jul
19:30 Nobel 2019: Litteratur-
 porträtten
20:00 Kulturveckan
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Qeda
23:40 Farliga beroenden
00:30 Good gaming
01:00 Min egen väg
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Våra heliga byggnader
18:15 Gränslöst äventyr i 
 Australien
19:15 Världens natur: Djurens liv
  från ovan
20:05 Gandhi, mannen bakom 
 myten
21:00 Studio natur
21:30 Rovdjur i Karpaterna
22:15 Det vilda Colombia
23:05 Tillbaka till fosterlandet
00:00 Antikduellen

20:00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
21:00 Hjärtats vägar
21:45 Sverige!
22:15 Doobidoo
23:15 Beatles forever
23:25 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
00:25 Sexans växel
01:20 Värsta listan
01:50 Limboland - syntolkat

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
14:30 Ring så städar vi
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem, 18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Jul med Ernst
21:00 Expeditionen
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special 
 victims unit
01:50 MacGyver
02:55 Badhotellet
03:50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:50 Husakuten

05:10 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	Tattoo	fixers
09:30 Handboll: Japan–Ryssland
11:30 Handboll: Sverige
 –Argentina
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 Spy
23:25 How I met your mother
00:25 Family guy
01:25 American dad
02:25 Cops
03:15 The vampire diaries
03:55 American dad
04:45 Last man on earth

05:00 Strömsö
05:30 Go’kväll
06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
09:10 Lerins lärlingar
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 Go’kväll
10:55 Andra åket
11:25 Robins
11:55 Skicross: Världscupen
13:20 Arvinge okänd
14:20 Opinion live, Rätta virket
15:35 The Graham Norton show
16:25 Engelska Antikrundan
17:25 Tomtens minnesluckor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern
19:00 Go’kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 På spåret, 21:00 Skavlan
22:00 Leif och Billy, 22:30 Twin
23:15 Kurs i självutplåning
23:30 Tomtens minnesluckor
23:35 Rapport, 23:40 Innan vi dör
00:40 Lerins lärlingar
01:40 Veckans brott

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 Mitt brev till Finland
18:30 Kungahusets hemligheter
19:15 Det söta livet - jul
19:30 Alla har rätt att funka 
 olika: Musikhjälpen i 
 Nordmakedonien
20:00 Love, Gilda
21:00 Aktuellt
21:18 Kulturnyheterna
21:23 Väder
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Okänd soldat
00:00 Flatömysteriet
00:55 Mitt brev till Finland
01:25 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Kloakernas fettmonster
18:05 Antikduellen
18:35 Lagens längsta arm
19:15 Världens broar
20:05 Åldrandets hemligheter
21:00 Historiska hemligheter
21:45 Teknikens mästerverk
22:40 Nationalskattens 
 hemligheter
23:20 Dokument utifrån: Kuba, 
 Castro och världen

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Engelska Antikrundan
22:00 Hjärtats vägar
22:50 Gud så gott
23:20 Robins
23:50 Andra åket - syntolkat
00:20 Första dejten
00:50 Rätta virket
01:20 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?
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Drömpyramiden
20:00 Idol
21:30 Mumbo jumbo
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:15 TV4Vädret
22:25 Idol 2019 – resultatshow
22:45 Idol extra
23:10 Transformers: The last 
 knight
02:20 Out of time
04:30 Ring så städar vi

05:05 Pawn stars
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:00 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
11:30 Handboll: Ryssland–Sverige
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 Natt på museet
23:15 Fury
01:55 American dad
02:45 The Lizzie Borden 
 chronicles
03:25 The vampire diaries
04:05 Scream queens

06:00 Fråga doktorn
06:30 Landet lyckopiller
07:00 Opinion live
07:45 Plus
08:15 En perfekt förälder
08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09:15 Vår tid är nu, Go’kväll
10:45 Vinterstudion
11:00 Längdskidor: Världscupen
12:30 Längdskidor: Världscupen
14:30 Skicross: Världscupen
17:30 Hjärtats tidtabell
17:45 Tomtens minnesluckor
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt, 18:00 Rapport
18:15 Sverige!
18:45 Julkalendern
19:00 Nobelstudion med Emma 
 Frans
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 Hyllningskonserten
00:10 Tomtens minnesluckor
00:15	Nattfilm:	Vågen
01:55 På spåret

08:50 Hämnd och kärlek
10:20 Mitt brev till Finland
10:50 Gud så gott
11:20 Korrespondenterna
11:50 Vetenskapens värld
12:50 Litteraturporträtten
13:20 Prinsessan Diana: Dagen 
 då världen grät
14:05 Diana: Folkets prinsessa
15:40 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Djurens liv från ovan
17:00 Studio Sápmi
17:30 Skidskytte: Världscupen
18:45 Vinterstudion
19:00 Kulturstudion
19:05 Countrygalan från 
 Nashville 2019
20:35 Kulturstudion
20:40 Countrymusikens historia
21:30 Kulturstudion
21:35 Flatömysteriet
22:30 Värsta listan
23:00 Alla har rätt att funka 
 olika: Musikhjälpen
23:30 Kulturveckan
00:30 Skattjägarna
01:00 Jakttid
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Övergivna rum
15:20 Studio natur
15:50 Asiens gröna öar
16:40 Teknikens mästerverk
17:35 Historiska hemligheter
18:20	Bollywood	-	Indiens	film-
 mecka
19:20 Kloakernas fettmonster
20:05 Seriestart: Björnungar på 
 rehab
21:00 Så smart är elefanten
21:50 Nazismens födelse
22:45 Åldrandets hemligheter
23:35 Gandhi, mannen bakom 
 myten

20:00 Nobelstudion med Emma 
 Frans - teckenspråkstolkat
20:30 Andra åket - syntolkat
21:00 Hjärtats vägar
21:50 Veckans brott
22:50 Världens bästa veterinär
00:25 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
00:55 Skavlan

05:35 Last man on earth
06:00 Simpsons
07:15 Kevin can wait
08:05 My name is Earl
09:00 Pawn stars
10:00 Brit cops
13:00 Just shoot me
13:30 Impractical jokers
15:00 Man with a plan
16:00 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 Gods of Egypt
23:30 21 & over
01:25 Spy
03:30 Fifty shades of black

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Idol
13:00 Idol 2019 – resultatshow
13:30 Hela Sverige bakar
14:30 Ishockey: Frölunda–HV71
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 Bad moms 2
00:20 Den gröna milen
04:05 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Sverige!
06:15 Arvinge okänd
07:15 Nobelstudion med Emma Frans
07:45 På spåret, 08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern- teckenspråkstolkat
09:15 Zlatan i Alperna
09:30 Andra åket
10:00 Vinterstudion
10:15 Längdskidor: Världscupen
11:45 Längdskidor: Världscupen
15:30 Skidskytte: Världscupen
17:00 Sexans växel
17:50 Tomtens minnesluckor
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
18:45 Julkalendern
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Allt för Sverige
21:00 Nobelstudion med Emma Frans
21:30 Nobel 2019: Fredsprisporträttet
21:45 Militärligan
22:15 Seriestart: Hemlös på Instagram
22:45 Tomtens minnesluckor
22:50 Rapport, 22:55 Killing Eve
23:40 Det goda livet - på spanska solkusten
00:40 Twin
01:25 Sveriges mest beundrade man

08:10 Sverige idag, 08:30 Studio Sápmi
09:00 Kulturveckan
10:00 Gudstjänst
10:45 Love, Gilda
11:45 Countrygalan från Nashville 2019
13:15 Countrymusikens historia
14:10 Kungahusets hemligheter
15:40 Det söta livet - jul
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på meänkieli
16:15 Det söta livet - jul
16:30 Alla har rätt att funka olika: 
 Musikhjälpen i Nordmakedonien
17:00 Sista terminen i nian
17:12 Dövas historia genom tiderna
17:20	Kortfilmsklubben	-	finska
18:00 Lärargalan 2019
19:00 Världens natur
19:50 Designreportage
20:00 Reformisten - den kvinnliga imamen
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
22:55 Värsta listan
23:25 Gudstjänst
00:10 Fråga veterinären
00:40 Musikliv
01:10 Komma ut

09:00 UR Samtiden
15:00 Antikduellen
15:30 Världens broar
16:20 Åldrandets hemligheter
17:10 Björnungar på rehab
18:05 Dox: Tornet
19:20	Att	flyga:	Staden	bland	molnen
20:15 Rovdjur i Karpaterna
21:00	Bollywood	-	Indiens	filmmecka
22:00 Seriestart: Städernas hemligheter
22:50 Tillbaka till fosterlandet
23:45 Asiens gröna öar

20:00 En perfekt förälder
20:30 Landet lyckopiller
21:00 Nobelstudion med Emma Frans 
 - teckenspråkstolkat
21:30 Tornet på toppen
21:45 Militärligan - syntolkat
22:15 Seinabo Sey i Globen
23:15 Vår tid är nu - syntolkat
00:15 På spåret - syntolkat
01:15 Filip och Mona
01:35 Mästerskaparna

05:00 Cops
05:25 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 Pawn stars
09:30 Marlon
10:00 Brit cops
12:00 Impractical jokers
12:30 2 1/2 män
13:00 Simpsons
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 Brooklyn nine nine
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Hook
20:00 Ink master
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Den som dräper: Mörkret
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 American dad
01:00 Nitro Circus: All Access
02:00 Kung av Queens
02:30 American dad
03:10 Bordertown
03:35 Sex & drugs & rock & roll
04:00 2 1/2 män
04:20 NCIS: Los Angeles

05:25 Ring så städar vi
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 Sveriges bästa
15:55 Jul med Ernst
16:55 Expeditionen
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Solsidan
20:30 Hellenius hörna
21:30 Livet efter dig
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Livet efter dig
00:00 Anders och knarket
01:00 Brottsjournalen
01:55 Kalla fakta
02:55 Stockholmspolisen
03:55 Loch Ness

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, 07:38 Morgonstudion
09:10 Lerins lärlingar
10:10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10:25 Sportspegeln
10:55 Nobelstudion med Emma Frans
11:25 Sverige!, 11:55 Landet runt
12:25 Tänk till talkshow
12:40 Allt för Sverige, 13:40 Robins
14:10 Skavlan
15:10 Matiné: Olycksfågeln nr 13
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: Panik i tomteverkstan
19:00 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Vår tid är nu
21:00 Musikhjälpen - insläppet
22:00 Nobelstudion med Emma Frans
22:30 The Graham Norton show
23:20 Tomtens minnesluckor
23:25 Rapport
23:30	Nattfilm:	Unga	Sophie	Bell	
00:50 Hjärtats vägar, Lerins lärlingar

07:40 Sverige idag
08:00 Sista terminen i nian
08:12 Dövas historia genom tiderna
08:20	Kortfilmsklubben	-	finska
09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Gudstjänst
17:00 Det söta livet - jul
17:10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Alla har rätt att funka olika: 
 Musikhjälpen i Nordmakedonien
18:30 Love, Gilda
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
00:05 Good gaming
00:35 Musikhjälpen

14:00 UR Samtiden
17:00 Asiens gröna öar
17:50 Åldrandets hemligheter
18:40 Kloakernas fettmonster
19:30 Historiska hemligheter
20:15 Nationalskattens hemligheter
21:00 Världens natur: Djurens liv från 
 ovan
21:50 Björnungar på rehab
22:45 Nazismens födelse
23:35 Städernas hemligheter

20:00 Vår tid är nu - syntolkat
21:00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21:30 Strömsö
22:00 Musikhjälpen
00:35 Nobelstudion med Emma Frans 
 - teckenspråkstolkat
01:05 Agenda - teckenspråkstolkat
01:50 Militärligan - syntolkat
02:20 Jakten på dyslexin - syntolkat

05:10 Världens häftigaste tårtor
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
14:00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Kalla fakta
21:00 Anders och knarket
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:35 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 Wild Bill
00:00 Law & order: Special victims unit
01:50 MacGyver
02:50 Badhotellet
03:45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04:45 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
12:00 Simpsons
13:00 Kung av Queens
13:30 NCIS: Los Angeles
14:30 2 1/2 män
15:00 The vampire diaries
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Min klassiker
22:00 Lethal weapon
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:00 The Lizzie Borden chronicles
02:50 Cops
03:15 The vampire diaries
04:00 American dad
04:45 Den som dräper: Mörkret

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, 07:38 Morgonstudion
09:10 Lerins lärlingar
10:10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10:25 Fråga doktorn
10:55 Nobelstudion med Emma Frans
11:25 Rättighetsbärarna
11:55 Limboland
12:30 Matiné: Gycklarnas afton
14:00 Forum, 16:20 Hjärtats vägar
17:10 Tomtens minnesluckor
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken, 17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
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 Nobel 2019: Banketten
23:30 Tomtens minnesluckor
23:35 Rapport, 23:40 Hjärtats vägar
00:30 Lerins lärlingar
01:30 En perfekt förälder
02:00 Landet lyckopiller
02:30 Filip och Mona

06:00 Musikhjälpen
12:00 Rapport
12:03 Musikhjälpen
12:50 Nobel 2019: Fredsprisutdelningen
14:30 Nobelstudion med Emma Frans
15:00 Nobelstudion med Emma Frans
15:30 Nobel 2019: Litteraturporträtten
16:00 Nobel 2019: Fredsprisporträttet
16:15 Noratanten
16:20 Rapport
16:25 Nobel 2019: Prisutdelningen
18:00 Inför Nobelbanketten
19:00 Nobel 2019: Banketten
20:00 Korrespondenterna
20:30 Seriestart: Tornedalsrallyt
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Min egen väg
22:45 Musikliv
23:15 Komma ut
23:55 Musikhjälpen

14:00 UR Samtiden
17:00 Julpynt i särklass
17:05 Studio natur
17:35 Världens broar
18:25 Städernas hemligheter
19:15 Nazismens födelse
20:10 Så smart är elefanten
21:00 Dokument utifrån: Prästernas 
 hemliga sexhandel
22:00	Bollywood	-	Indiens	filmmecka
22:55 Teknikens mästerverk
23:50 Gandhi, mannen bakom myten

20:00 Musikhjälpen
23:55 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
00:55 Andra åket - teckenspråkstolkat
01:25 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat
02:25 Musikliv - syntolkat
02:55 Agenda - teckenspråkstolkat

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Sveriges bästa
21:00 Brottsjournalen
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
00:55 Law & order: Special victims unit
01:50 Badhotellet
02:50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
03:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Husakuten

05:30 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	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 How I met your mother
18:30 UEFA Champions League
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:30 Cops
03:05 The vampire diaries
03:55 American dad
04:40 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

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

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:-

Visning: Torsd 5/12 kl. 16-17

30

SÅLD!

BRÅLANDA – Prästeryr 210
Lantlig läge 1½-plansvilla med garage och inglasad 
altan. 5 rok varav 3 sovrum. Boa 150/15 kvm. Tomt 
1784 kvm. Fint skick, nytt badrum, öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. Luft/luft, braskamin. 
Förråd.

Pris 1.295.000:-

Visning: Torsd. 12/12 kl. 17-18
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Fartfylld modevisning
MELLERUD 
Förra onsdagen anordna-
des en modevisning inne 
på Melleruds Handel.
Konferencier och initiativta-
gare var Monica Andersson, 
som ledde publiken genom 

kvällen. Medverkade gjorde 
både lokala butiker och buti-
ker i angränsande kommu-
ner. Arrangör var Kanyas 
Café och Restaurang, där 
också modevisningen ge-
nomfördes. Mannekängerna 
gick först upp på en scen ut-

anför restaurangen för att 
sedan gå runt bland publiken 
som då kunde ta en närmare 
titt på kläderna. 

Ett uppskattat inslag var 
när två av thaikockarna bjöd 
på en låt från hemlandet. 
Dessutom dök några i perso-

nalen upp från den matbutik 
som finns i köpcentret. 

En trevlig och fartfylld 
kväll som uppskattades av 
publiken i den i stort sett 
fullsatta lokalen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Konferencier Monica Andersson var kvick i replikerna, som vanligt.

Lite festkläder till man, kvinna och även för de yngre, visades på catwalken på Melleruds Handel förra onsdagen.

Stiliga herrkläder och accessoarer, secondhand.

Majoritet för fortsatt 
jour på natten i Bäckefors
BÄCKEFORS 
Vid fredagens samman-
träde hade Norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden 
förslaget om överenskom-
melse angående primär-
vårdsjouren i Bäckefors 
på sitt bord. Nämnden 
valde att gå emot förvalt-
ningens förslag som skulle 
ha inneburit en minskning 
av jourens öppettider nat-
tetid. 
GrönBlå samverkan (M, C, 
L, KD och MP) hade tilläggs-
förslag som innebar att man 
önskade en så kallad ”singel 
responder”, det vill säga en 
ambulans bemannad av en 
specialistsjuksköterska, sta-
tionerad i Bengtsfors kom-
mun och med uppdraget att 
både besöka jourpatienter 
hemma och att stötta hem-
sjukvården vid behov. Man 
önskade också utreda möj-
ligheten att sänka ålders-
gränsen för att få hjälp av 
samverkande sjukvård, som 

Jouren på Dalslands sjukhus i Bäckefors blir kvar. Arkivbild.

idag är 18 år. Förslagen föll i 
votering. 

Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet yrkade på att 
det skulle göras en upphand-
ling i enlighet med nuvarande 
avtal – alltså att det ska vara 
fortsatt nattöppet på jour-
mottagningen.  Detta fick 
majoritet i nämndens vote-
ring. GrönBlå samverkan 
reserverade sig mot beslutet 
till förmån för sitt eget för-
slag.

Beslutet innebär att pri-
märvårdsjouren i Bäckefors 
kommer att fortsätta att vara 
öppen nattetid.

Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden är en av fem 
hälso- och sjukvårdsnämn-
der i Västra Götalandsregio-
nen. 

Nämnden företräder dig 
som bor i Bengtsfors, Dals-
Ed,  Färgelanda, Lysekil, 
Mellerud, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Ta-

num, Trollhättan, Uddevalla, 
Vänersborg och Åmål . 

Nämnden ansvarar för att 
göra behovsanalyser och 
prioriteringar. Kunskapen 
om vilka behov befolkningen 
har styr nämndens beställ-
ningar och avtal om primär-
vård, tandvård, sjukhusvård, 
folkhälsoinsatser och insat-
ser för personer med funk-
tionsnedsättning.

Festival bildar 
förening

Det är nästan åtta år sedan 
mat- och kulturfestivalen 
GLUPSK på Dalsland såg 
dagens ljus. 
Då som ett projekt på initia-
tiv av Dalslands Turist AB i 
syfte att synliggöra dals-
ländsk matproduktion och 
kultur. Sedan dess har festi-
valen gått från klarhet till 
klarhet och GLUPSK på 
Dalsland har vuxit ur sin 
projektkostym.

Den 18 november bildades 
föreningen GLUPSK på 
Dalsland under ett fartfyllt 

möte på Åmåls Stadshotell. 
Att det finns både driv och 
idéer för att utveckla festiva-
len och locka fler till ökad 
kunskap och nyfikenhet för 
hållbara livsstilar och hant-
verksmässiga produkter, rå-
der det inga tvivel om.

Efter tillbörlig byråkrati är 
vid årsskiftet privatpersoner, 
organisationer och företag 
välkomna att bli medlemmar 
i föreningen. Den 22 och 23 
augusti 2020 är det åter fes-
tivaldags för GLUPSK på 
Dalsland.

Den 18 november bildades föreningen GLUPSK på Dalsland. Foto: Su-
sanne Emanuelsson.


