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Priserna gäller måndag 9/12 – söndag 15/12 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Köttbullar
Garant, kylda 350 g, jfr-pris 34,29/
kg.  Max 3 köp/hushåll/vecka 50 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Kokt julskinka
Garant, Sverige, ca 2-3 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 50

BONUSKUND

5:-
/st

Lussekatter
Dafgård, flera sorter, 60 g,
 jfr-pris 83,33/kg.

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag

Gräddprodukter
Kelda, gäller kaffegrädde, matlagningsgrädde, 
250 ml, jfr-pris 20,00/liter.
Max 5 köp/hushåll/vecka 50

BONUSKUND

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, hel sida, vaccad, 
ca 1,5 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 50

119:-
/kg

3995
/kg

12:-
/st

BONUSKUND

   5:-
/st

k-bygg.se

FREDAGS 
FRUKOST

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

Demovisning av  
nya produkter
Välkommen!

Baguette och kaffe kl. 7-10

 
Mån-fre 10-18

Lördag 10-16
Adventssöndagar 11-16

 

Julklappstips 

Torsdagen 12e dec 

har vi extraöppet till 

21.00. Det bjuds på

glögg & juliga

 sötsaker Ostset
129:-

Till fröken

89:- Choklad-kit

49:-

Många stora kulor, ljus, granris och julklappar prydde fyrhjulingen som Johan Erving fixat med hjälp av sina söner Liam och Mille och deras kompisar 
Leo och Liam hade pyntat. Evenemanget Jul i Brålanda engagerar och lockar tusentals besökare till bygden varje år.

– Sidan 8–

Magnifikt tomtetåg

Julmarknad 
i Mellerud  

– Sidan 9–

Årets  
brålandabo 

– Sidan 7–

Plan för
kvarteret Ugglan 

– Sidan 20–
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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

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Jumanji: 

The next Level

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

Barntillåten Pris 50 kr

31 min

Black Christmas

Söndag 15/12 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

1 tim 32 min

Stars Wars :  

Rise of Skywalker

Onsdag 18/12 kl. 19.00

Söndag 22/12 kl. 19.00

Onsdag 8/1 kl. 19.00

Lantisar

Söndag 15/12 kl. 17.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 23 min

 
Luciafest

Erikstads bygdegård 
Lördag 14 dec.

kl 16.00 
Traditionellt program 

Välkommen!

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

Torsdag 19/12 
kl 19.00

Endast föranmälan  via 
Swish 0730-51 44 24

 

För mer info 0702-70 40 53 
eller på Facebook 

Hockeybiografens vänner

VSLeksand
Färjestad

Hockeybiografens 
vänner

100:-

Anmälan senast 16/12

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 12/12 kl. 14.00
Stig Arne Larsson 

Sång och musik med jultema

Lucia- och julfest
i Equmeniakyrkan, Mellerud. Lörd 14/12 kl. 16.00

Luciatablå med scouterna. 
Andakt: Thomas Segergren, lussekaffe.
Välkomna!

Melleruds Demensförening 

Måndag 16 december kl. 18.00 på Älvan

JULFEST 
Vi smakar på julmat och lyssnar till Lars Stam 

och pratar med varandra
VARMT VÄLKOMNA!

 

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

11-18 december 2019
Tredje söndagen i advent
”Bana väg för Herren”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 13/12 18:30 Vardagsgudstjänst i Grinstads kyrka med 
  Lucia-tåg, Ewa Widell, Pär-Åke Henriksson 
  och Maria Andersson. Julavslutning efteråt i 
  församlingshemmet med fika, lotterier, sång 
  och dans kring granen samt besök av tomten.
Tis 17/12 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 11/12 10:30 Förmiddagskaffe med Lucia-tåg i Kyrkans Hus.
Tor 12/12 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.  
  Därefter Kafé Kom In. 
Tor 12/12 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Anders Fredriksson. 
Sön 15/12 18:00 Julkonsert med Rongedal och Järns sångkör 
  vid Kulturbruket på Dal. Dirigent Anders 
  Fredriksson. Biljett 100 kr, bokas på 
  ticketmaster.se
Tis 17/12 11:30 Andakt på Fagerlid.
Tis 17/12 14:15 Andakt på Bergs.
Ons 18/12 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Därefter jullunch, pris 100 kr. Anmälan för 
  jullunch senast fredag 13/12 kl. 12 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 till 
  Exp 0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 12/12 15:00 Luciasånger på Skållerudshemmet, Ewa Widell.
Sön 15/12 11:00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
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.
Sön 15/12 16:00 Gudstjänst med små och stora i Dalskogs 
  kyrka, Martin Edström. Luciatåg och 
  medverkan av Örs värsta grymma kör.  
  Därefter fika, lotterier, besök av jultomte 
  med mera i Bystugan.

Hans och Greta
the untold story

inträde: 80 kr
(BILJETTFÖRSÄLJNING ENDAST I ENTRÈN)

19 dec
19.00

KULTURSKOLAN I MELLERUD SAMT ELEVER FRÅN RÅDASKOLAN
& DAHLSTIERNSKA GYMNASIETS ESTET-PROGRAM PRESENTERAR:

ÖRONMAT 2019

KULTURBRUKET PÅ DAL

Kulturbruket på Dal, MELLERUD
Fredag 24 januari 2020 

Show kl 19.30
Förköp: www.tickster.com 0771-477 070

Sveriges bästa nostalgishow

Julklappstips!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 17.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 12/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00
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16:e december släpps vårens program!

Inte hittat de sista julklapparna än?
Köp gärna ett presentkort hos oss!
(Gäller på alla arrangemang där Kulturbruket på Dal står som arrangör.)

             0530-182 78        info@kulturbruketpadal.se      www.kulturbruketpadal.se        
Besökadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud        Postadress: Box 74, 464 22  Mellerud

                 

  

DANSBAND     FAMILJE-MUSIKAL     JAZZ     TEATER-KLASSIKER     60-TAL     KULTURSKOLAN     VISOR

JUBILEUM     KLASSISKT      NYCIRKUS     SYMFONIKER     YOUTUBER     OPERA     COUNTRY

Välkommen 

Ger ut bok om en grävling
Keramikern och konstnä-
ren Lena Bergsman och 

Lena Bergsman, keramiker och 
konstnär har tillsammans med ma-
nusförfattaren Gunilla Rubbestad 
skrivit boken om grävlingen Theo.

Text: Gunilla Rubbestad 
Illustrationer: Lena Bergsman

G
rävlin

gen Th
eo fi

n
n

er ett h
em Grävlingen Theo  

finner ett hem
Theo blir så glad den dag han finner ett bo som passar 
honom precis. 
Han flyttar in och finner sig väl tillrätta. I ladan intill bor 
en gammal grävling och de båda blir vänner. Den gamle 
har så mycket spännande att berätta. Theo kunde inte få 
det bättre.

Men glädjen blir kortvarig. 

En dag upptäcker en stor svart hund Theos bo. En hund 
som gör allt för att jaga iväg honom.
Theo måste hemlös och ensam ge sig iväg. Det blir en 
sorgsen vandring i en höstlik skog. 
En vandring på måfå för att försöka finna ett nytt hem.

Text: Gunilla Rubbestad 
Illustrationer: Lena Bergsman

Lena Bergsman: Keramiker och 
konstnär med verkstad och 
butik i Dals Rostock.

Varför en bok i svartvitt?  
Det ger ett starkare uttryck och 
bilderna smälter samman med 
bokens vita sidor.
Man ser färgerna ändå. Rensa 
undan färg, fart och låt fantasin 
ta över.

Gunilla Rubbestad: Förskollärare 
och manusförfattare som ägnat 
och delat  sitt yrkesverksamma 
liv mellan det som  alltid stått 
henne närmast hjärtat: Barn och 
Teater

Grävlingen Theo  
finner ett hem

Säsongens sista
caféträff

I morgon, torsdag, inbju-
der Idégruppen Älvan till 
säsongens sista cafèträff.
Stig Arne Larsson, välkänd 
musiker och underhållare 
återkommer till caféet och 
denna gång finns också en 
och annan jullåt med i pro-
grammet.

Stig Arne är välkänd för 
många. Han började som 
musiker redan 1973 och kan 
se tillbaka på nio år med Stig-
Inges orkester och 20 år med 
gruppen Accent. Han spelar 
och sjunger fortfarande i 
Hobbygänget. Utöver detta 
har han skrivit många egna 

låtar och är en uppskattad 
underhållare, som här, på 
egen hand i olika samman-
hang. Det är inte att undra på 
att han är välkänd!

Publiken kan se fram mot 
en eftermiddag med en härlig 
blandning av gammalt och 
nytt, egna och andras låtar 
och lite försmak av julen.

Traditionellt
luciafirande

Nu på lördag är det dags 
för den traditionella lucia-
festen i Erikstads bygde-
gård.
De ansvariga meddelar att 
förberedelserna pågår i full 
fart. Lokalen ska julpyntas 
och julgarnen ska hämtas. Ett 
20-tal barn övar in sånger 
och verser till ett stämnings-
fullt program. Bertil Sand-
berg med musikervänner 
kommer och spelar julens 
musik och leder dansen kring 
granen. 

Tomten har lovat komma 
på besök. Lotterivinsterna är 
ordnade och godispåsarna 
ska göras iordning. De hem-
bakta lussebullarna bakas på 
lördag. Allt ser ut att ordna 
sig så det ska bli en lika stäm-
ningsfullt luciatablå och lika 
full fart på dansen kring 
granen som vi har haft i minst 
70 år i bygdegården tillsam-
man med traktens barn och 
alla trevliga besökare.

manusförfattaren Gunilla 
Rubbestad har gjort en 
bok tillsammans. Den 
handlar om en grävling 
vid namn Theo som söker 
ett hem.
Theo blir så glad den dag han 
finner ett bo som passar ho-
nom precis. Han flyttar in och 
finner sig väl tillrätta. 

I ladan intill bor en gam-
mal grävling och de båda blir 
vänner. Den gamle har så 
mycket spännande att berät-
ta. Theo kunde inte få det 
bättre.

Men glädjen blir kortvarig.
En dag upptäcker en stor 
svart hund Theos bo. En 
hund som gör allt för att jaga 
iväg honom.

Theo måste hemlös och 
ensam ge sig iväg. Det blir en
sorgsen vandring i en höstlik 

skog. En vandring på måfå 
för att försöka finna ett nytt 
hem.

Lena Bergsman är kerami-
ker och konstnär med verk-
stad och butik i Dals Rostock.
Hon förklarar att boken är i 
svartvitt för att det ger ett 
starkare uttryck och bilderna 
smälter samman med bokens 
vita sidor.

– Man ser färgerna ändå, 
låt fantasin ta över, säger 
hon.

Manusförfattaren Gunilla 
Rubbestad som också är för-
skollärare har ägnat och delat 
sitt yrkesverksamma liv mel-
lan det som alltid stått henne 
närmast hjärtat: barn och tea-
ter.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Lions Club 
Mellerud
Ej avhämtade vinster
hämtas i Bokhandeln
A 1, 22, 26, 56, 65, 92. 
S 8, 11, 14, 26, 28, 33, 45, 
67, 71.
V 19, 29, 39, 61, 71.
Y 28, 37, 38, 69, 80, 84, 89, 97

 

JULFEST  

på Jessicas  

Delikatesser

Rotary
Mellerud

Måndag 16/12

Elisa Lindström
Minns du sången, kör under ledning av 
Anders Jaktlund

Söndag 15 mars kl 17.00
Kulturbruket på Dal, Mellerud
Beställ dina biljetter via sms  
073-025 44 93

Pris 240 kr/st + 10 kr/st i serviceavgift
Arrangör: Musikföreningen Mellpro

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokt krabba (helt kilo) 129:-
Hälleflundrafilé  29,90

Färska räkor till lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 51    Skolan
Måndag 16/12: Julkorv med hemlagat 
rotmos och rödkål.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 17/12: Thaikycklinggryta, kokt 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 18/12: Köttbullar med Janssons 
frestelse. 
Dessert: Färsk frukt.

Torsdag 19/12: Chilibakad sejfilé med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 20/12: Lindströmslåda, brunsås, 
kokt potatis, skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Päronsoppa.
Lördag 21/12: Stekt strömming, hemlagat 
potatismos, lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Söndag 22/12: Gulaschgryta med kokt 
potatis och romanabönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 51
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Måndag Julkorv* med hemlagat 
potatismos och rödkål.
Alt: Veg. korv med hemlagat potatismos 
och rödkål.
Tisdag Kycklinggryta med thai-
smak*, ris och skivade morötter.
Alt: Rotsaksgryta med thaismak, ris och 
skivade morötter.
Onsdag Julskinka*, prinskorv*, 
köttbullar*, Janssons frestelse,  
potatisgratäng och rödbetssallad.
Alt: Veg. prinskorv, falafel, Janssons fres-
telse, potatisgratäng och rödbetssallad.
Torsdag Risgrynsgröt med 
kanel och socker. Mjukt bröd med 
julskinka.
Alt: Risgrynsgröt med kanel och socker. 
Mjukt bröd med ostpålägg.

Fredag Julavslutning
Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Pepparkaksutställning
6 december besökte barn 
från Kroppefjälls förskola 
biblioteket för att beskåda 
den fina pepparkaksut-
ställningen de varit med 
och skapat. 
De senaste veckorna har bar-
nen på flera olika förskolor 
pysslat med detta. Det doftar 
helt underbar på biblioteket 
sedan den fina pepparkaksut-
ställningen sattes upp bred-
vid lånedisken den 3 decem-
ber. 

Det finns en regnbåge, 
trollgrotta, en gunga och 
mycket mer. Pepparkaksfi-
gurerna är dekorerade med 
paljetter och non stop i glada 
färger. Andra förskolor eller 
avdelningar som varit med är 
vissa avdelningar på Lun-
den, Tallåsen, Blåsippan, 
Trollet, Ugglan med flera. 
Till 13 december finns ut-
ställningen kvar.

Nova och David har delta-
git i baket. David har varit 
med och gjort regnbågen 

och Nova trollgrottan. 

Barnen som gjort pepparkaksfigurerna kom till biblioteket och såg ut-
ställningen i fredags. Den pågår till den 13 december.

Lera och måleri i samspråk
MELLERUD 
I lördags var det vernis-
sage för keramikern och 
konstnären Harriet Gul-
lins utställning i bibliote-
kets konstrum.
Fat och skålar i olika former 
och färger står på podier i 
utställningshallen. Några 
rustika i lera, några filigrana  
i porslin,.

På väggarna hänger mål-
ningar gjorda i olika tekniker. 
Slättens himmelsstora land-
skap, stockrosor, fjäll och 

Konstnären och keramikern Harriet Gullin ställer ut i bibliotekets kon-
strum fram till den 3 januari.

Lantisar
Madeleine som lever ett mo-
dernt liv i Stockholm kallas 
hem till sin pappa på lands-
bygden som hon sedan länge 
brutit kontakten med efter en 
tragisk händelse. Madeleines 
upplevelser under ett inten-
sivt veckoslut ger henne en 
ny bild av en landsbygd, ett 
liv och människor hon för 
länge sen lämnat bakom sig. 
En film med hjärta, humor 
och återupptäckt vänskap. 
Visas söndag den 15 decem-
ber på Centrumsalongen. 
Söndag 15 december visas 
också  Black Christmas.  

Aktuellt
 på bio

Elisa till Mellerud
Vänersång är musikfesti-
valen i Mellerud som nu 
växer och körs för fjärde 
året i rad. I år i Kulturbru-
ket på Dal 14 och 15 mars 
med totalt fem konserter.
Årets nyhet är att Anders 
Jaktlund leder en ”Minns du 
Sången” kör där arrangören 
lyckats engagera Elisa Lind-
ström som solist. Elisa är 
känd och har en lång merit-
lista. Just nu turnerar hon 
med Chrismas Night. Hon är 
vinnare av både Guldklaven, 
Körslaget och Let´s dance. 

För våren är hon aktuell i 
teve med ”Stjärnornas stjär-
na” och ”Så ska det låta”. I 
egna framförande och till-
sammans med kören kom-
mer hon att sjunga psalmer, 
sånger, visor och gospels i en 
härlig blandning.

Flera av de övriga artister 
återkommer, bland andra  
norska Synnöve Aanensen 
som i fjol gjorde flera bra 
framträdande i Mellerud. 

Bakom den nybildade 
gruppen High & Low står 

Elisa LIndström kommer att delta i Vänersång på Kulturbruket på Dal 
den 14 och 15 mars. Foto: Rickard L Eriksson.

Föreläsning med Hamid Zafar
Hamid Zafar kommer och 
föreläser om skolan och 
integration på Kulturbru-
ket på Dal den 23 januari 
2020. Föreläsningen är öp-
pen för allmänheten och 
arrangeras av kultur- och 
utbildningsnämnden.
Hamid Zafar har ägnat 
största delen av sitt yrkesliv 
åt skolan. Han är utbildad 
gymnasielärare och har arbe-
tat som både schemaläggare 
samt skolledare.  Nu är han 
barn- och utbildningschef i 

Hamid Zafar, Årets svensk 2019, 
kommer till Mellerud för att före-
läsa om skolan och integration den 
23 januari 2020.

andra som får bli vad de vill 
i betraktarens öga. 

Harriet Gullin bor på dal-
boslätten vid Hvena kvarn 
och insuper gärna landskapet 
utanför ateljén, lika gärna 
som hon inspireras av Öster-
len och Italien, två favorit-
platser förutom dalsländska 
slätten.

Bland objekten som ställs 
ut finns som extra krydda 
små uppmaningar att ta till 
sig. ”Du måste våga”, ”Njut”, 
”Ge mig” är några exempel 
man uppmuntras av.

– Det finns så mycket upp-
rörda känslor och åsikter i 
samhället. Jag vill inte skapa 
debatt. Jag vill inspirera med 
färger och hoppas att männ-
iskor vågar prova på att ut-
vecklas. Här kan man lugnt 
gå omkring och se på allt och 
bli glad av det, säger Harriet.

Hon har jobbat med kera-
mik i åtta år, men inte ställt 
ut det förut. Hon är självlärd 
keramiker som fått en av sina 
produkter designskyddad.

– Rödhakemuggen, den är 
superpopulär, säger Harriet.

Med måleriet är hon vida 
berest. Hon har haft 50-60 
utställningar i Sverige, har 
ställt ut i Bologna och Mad-
rid och dessutom är hon 
varje år med i konstvand-
ringen i Dalsland under 
Kristi himmelfärdshelgen.

Utställningen i biblioteket 
i Mellerud pågår fram till den 
3 januari.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

högstadium i Göteborg, Ha-
mid Zafar”.

I sitt sommarprat 2019 
berättade Hamid om sin flykt 
tillsammans med sin familj 
från Afghanistan till Göte-
borg.

inte bara Alexandra Ougleva 
och Hanna Roos utan även 
Erik Roos som spelar dobro, 
mandolin och gitarr, även 
dessa tre artister var med ifjol 
men under namnet Hanna & 
Alexandra.

Tillsammans med Läkar-
missionen blir det en konsert 
där Richard Niklasson 

sjunger till eget komp samt 
gruppen Vocalsis. Gruppen 
består av fem kvinnor som 
med piano som komp sjung-
er stämsång. Läkarmissio-
nen samlar in pengar till 
viktiga hjälpprojekt i utveck-
lingsländer. 

Allsångskonserter avslu-
tar de båda dagarna.

Mullsjö kommun. Han har 
alltid haft en stark inre kom-
pass om hur skolan ska orga-
niseras för att eleverna ska 
må bäst och få goda studie-
resultat. 

En av milstolparna i hans 
karriär var när han tog över 
rollen som skolledare i ett 
socialt utsatt område i Göte-
borg. Skolinspektionen ville 
kräva Sjumilaskolan på vite 
och detta vände Hamid till-
sammans med personalen på 
skolan. 

Han blev utsedd som 
”Årets svensk 2019” med 
motiveringen: ”Han har an-
vänt sin egen erfarenhet för 
att förstå och försöka lösa de 
problem som uppstått till 
följd av stora invandrings-
strömmar, bristande integra-
tion och en långtgående 
segregation. Han gör det med 
övertygelsen att höga krav på 
den enskilde är det bästa sät-
tet att stimulera mognad och 
framsteg. Han gör det utan 
rädsla för att benämna och 
diskutera det svåra och med 
båda fötterna i den praktiska 
verkligheten. Årets svensk är 
rektorn för Sjumilaskolans 
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 11/12-15/12
MELLERUD 

CHOKLADKAKOR
Marabou. Välj mellan olika sorter. 180-200 g. Jfr-pris 50-55:56/kg. 
Ord. pris 19:95/st.

RISGRYNSGRÖT
Coop. 500 g. Jfr-pris 10:-/kg. Ord. pris 8:95/st.

5  k  �  

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

Lucia 13/12
Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor i 

förbutiken. 

5k�  
3 FÖR

30k

JulmarknadJulmarknad
14 & 21 december ll14 december kl. 10-17

klassisk

21 december kl. 10-15

Melleruds Handel

Melleruds Handel

E45

E45

166

SÖDRA
RONDELLEN

NORRA
RONDELLEN

MELLERUD

Melleruds Handel

JULPYSSEL FÖR BARNEN
kl. 12-16

Fullt med knallar!
• Jultomten på besök kl.13-15
• Julpyssel for barnen kl. 12-16

• Gratis ansiktsmålning för 
alla barn kl. 12-16

 • Glögg och peppar-
             kakor kl. 11-15 

• Buffé inkl. julmat 
hos Kanyas

Fullt med knallar!
• Jultomten på besök kl.13-15

• Glögg och 
pepparkakor kl. 11-15

• Buffé inkl. julmat 
hos Kanyas 

kl. 13-15
TOMTEN KOMMER
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Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

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

Välkommen in till oss!

Måndag 23 december stänger vi kl. 13.00

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller december 2019

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Ann-Marie Karlsson

UPPVAKTNING

Ev. uppvaktning
undanbedes.

Ulf Widell

Vi fick en liten son 
torsdag 14 november. 
Han föddes på Näl, 
vägde 3612 gram, var 
51 cm lång och han 
ska heta Knut. Föräld-
rar är Elin och Björn 
Andersson, Torpane, 
Bäckefors.
Foto: Privat.

FÖDDA

Veckans 
ros...

...till gruppbostaden Gården 
för en jättetrevlig kväll med 
pyssel, god gröt med mera.

Lisbeth

...till all personal på grupp-
bostaden Gården som på ett 
jättefint sätt tar hand om vår 
Helena.

Lisbeth och Hasse

T ttäs akilo åp mos alla re lli  
h  aräk råv va tennim tarde

E tid  L  nossra
v röfmarf gnågtrob senneh di  

v  .kcat amrav tråv i
E tnaicfifo llit kcat tliksäs tt  

L hco nossreteP ekÅ-sra  
s tmas nossrednA airaM tsilo  

F  edneobppurg sdilrega
a  .grosmo dog röf nörG .dv

A  agiröhn

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

SORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Adventsgudstj. Tho-
mas & Anita Granath.
Equmeniakyrkan: Lörd 16 
Equmenias lucia- och julfest. 
Medverkan av scouterna med 
sång och luciatåg. Andakt 
Thomas Segergren. Lusse-
kaffe/saft. Tomtebesök. 

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Pether Åstrand, nattv. Föram-
lingsmöte, kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 15 Brålanda, 
Kongogruppen. 18 Brålanda, 
Bibelsamtal. Sönd 11 Brå-

Bok om Forsebolsbygden 

Vy över Forsebolsbygden. Foto: Jan G. Andersson.

Starten av Karolinermarschen pingstdagen 1961. Platsen är Edstorp/Strömmen bakom kraftstationen Stampen. Foto: Okänd.

Scoutstugan i Forsebol. Fyra unga scouter i patrull Ekorren. Foto: Okänd.

Sven-Erik Arvidsson, uppväxt i 
Forsebol, har skrivit bygdeboken.

”Forsebolsbygden är som alla byar 
och bygder över tid i förvandling. 
Denna bok har som sitt syfte att 
förmedla både de tider som varit 
och de tider vi själva är en del av”.

Sven-Erik Arvidsson

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Margareta Löfgren Vil-
helmsson. Akten inleddes 
med att man lyssnade på 
”Frösöblomster” av Wilhelm 
Peterson-Berger varefter An-
ders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där en del av Margaretas 
många intressen framkom, 
lyssnade man på ”I know him 
so well” med B. Dickson/E. 
Paige. Man spelade upp ”De 
fyra årstiderna” av A. Vivaldi 
och under avskedstagandet 

lyssnade man till tonerna av 
”Cavatina” med J. Williams. 
Som avslutning spelades 
”Gabriellas sång” med H. 
Sjöholm och S. Nilsson samt   
P. Ramels ”The Sukiyaki 
Syndrome”.Gravsättning 
kommer att äga rum på Klö-
veskogs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Edit Larsson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Air” av J.S. Bach. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-

tersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
256 och 289. Man fick också 
lyssna till ”Var jag går i sko-
gar, berg och dalar” av C.O 
Rosenius. Som avslutnings-
musik spelades ”Adagio” av 
T. Albinoni. Till minnet av 
Edit var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning ägde rum på Grin-
stads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Gerd Jakobsson. Som in-
ledning på akten framförde 

kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Akten förrättades av 
Martin Edström och tillsam-
mans sjöng man psalmen 
256. Man fick också lyssna 
till uppspelad musik ”Var jag 
går i skogar, berg och dalar” 
med C. Sjögren och ”Ama-
zing grace” med E. Presley. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Pärleporten” - Folk-
visa. Till minnet av Gerd var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

landa, Gudstj. Himlakul Sig-
ward K. Kyrkkaffe. Sönd 18 
Frändefors, Gudstj. Sång i 
advent , SPF-sångarna, Sig-
ward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. m 
natttv. på Prästkragen, Anette 
J Carlson.
Sundals-Ryr: Onsd 10-11.30 
Luciakaffe i fsh. Luciatåg 
med medlemmar ur Pasto-
ratkören. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J Carlson. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Sönd 16 Gudstj. m 
luciatåg, Anette J Carlson 
och barngrupperna. Efreråt 
julgröt i fsh. och dans kring 
granen. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 19 Mu-
sikskolans luciakonsert. 
Sönd 16 Luciagudstj. lucia-
tåg, krubba och julgröt. Tisd 
14.30 Julsång på Ringhem, 
flera medverkande. Onsd 
(18/12) 12-13 Onsdagslunch 
i fsh. 13.30 -14.30 Bibelstu-
dium.

ÖR 
Sven-Erik Arvidsson har 
skrivit en bok om Forse-
bolsbygden i Ör, där han 
själv växte upp. Bygdens 
historia ligger honom 
varmt om hjärtat, det har 
tagit tre år att samman-
ställa innehållet.
– Jag har alltid haft ett hem-
bygdsintresse och varit ord-
förande i Fjällets hembygds-
förening tidigare, förklarar 
Sven-Erik.

Han har sedan tidigare 
släppt två böcker, en med 
namnet ”Pälsjägaren” och en 
dialektbok med titeln ”Nöa 
ol som de nökkat på Kroppe-
fjäll” (Dalsländsk ordlista).

Anledningen till att Sven-
Erik skrev bygdeboken är att 
ge sina barnbarn (och kom-
mande generationer) möjlig-
heten att få reda på bygdens 
historia.

Materialet har samlats in 
genom intervjuer av grannar, 
arkivsökning och genom 
skrifterna i litteraturförteck-
ningen plus egen kunskap då 
han är barnfödd i bygden.

Han refererar bland annat 
till böckerna ”Fjället” av 
Ingmar Andersson och Rick-
ard Edgrens memoarer.

Bild på alla husen
– Boken innehåller foton och 
beskrivningar av alla hus i 
Forsebolsbygden, det är ett 
50-tal fastigheter, berättar 
Sven-Erik.

Den 96-sidiga boken inne-
håller cirka 100 bilder (80-90 
procent färgbilder) och be-
skriver förutom alla bygdens 
hus även vägföreningar, 
gamla skolan, kraftverken, 
jakt och fiske, scoutklubben, 
affären, Borekulle, tvättstu-
gan och bastun med mera.

– Om allt går som planerat 
är boken tryckt och klar nu i 
december, säger Sven-Erik, 
som själv har kvar fastighe-
ten i Forsebol där han växte 
upp.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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10-ÅRS- 
JUBILEUM

NORTH BEND 
BRAGA HOOD

149:
(299:- )

NORTH BEND 
BRAGA PANTS

99:
(199:- )

Kom och fira med oss

10 år sedan  vi tog över butiken

799:
(1 799:-)

DIDRIKSONS 
ONA 
2 färger 179:

(499:- )

FIVE SEASON 
NEILL POLO 
Flera färger

DIDRIKSONS 
MERCEL PARKA 2

1199:
(2799:- )

+ massor av fler fynd

Kvällsöppet torsdag 
12/12 till kl. 21.00

TORSDAG 12/12 

BJUDER VI PÅ 

KAFFE OCH  

GLÖGG

HALVA PRISET
på alla jackor 

från

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

30%
på ytterplagg 
och utvalda 

varor 
Gäller torsdag 12/12 -  

söndag 15/12

RABATT

Torsdag 12 december
öppet till 21.00

JULKLAPPSTIPS!
Nerf
Ord. pris 449:-

199:-

Hidden
Ord. pris 229:-

99:-

LOL
Ord. pris 269:-

99:-

Reservation för slutförsäljning. Gäller torsdag-söndag.

Kvällsöppet  
i morgon till 21.00Årets Brålandabo 2019

BRÅLANDA 
I år ändrade Lions Club 
så att utmärkelsen Årets 
Brålandabo delades ut i 
samband med julmarkna-
den och tomteparaden, 
därmed fick flera vara med 
att se och hylla Gunnar 
Olsson som på olika sätt 
arbetar för landsbygden.
 För 15 år sedan kom fysikern 
och ingenjören Gunnar Ols-
son från Trollhättan, där han 
arbetade med bilutveckling, 
till Brålanda. Han och sam-
bon Kristina Bick ville bo på 
landet och hittade ett trevligt 
hus strax utanför Brålanda.

De märkte skillnaden mel-
lan stad och landsbygd. Både 
nationellt, regionalt och 
kommunalt vill statsmakten 
centrera till större tätorter.

För att människor ska vilja 
bo på orten måste skolor, 
infrastruktur, samhällsservi-
ce och arbete finnas.

– Jag vill vara med och 
vända trenden genom att ar-
beta med landsbygdsutveck-
ling, säger Gunnar.

När kommunen 2011/12 
ville lägga ner landsbygds-
skolor var han och många 
brålandabor engagerade för 
att de skulle vara kvar. Det 
lyckades. 

Sedan 2012 är han ordfö-
rande för infrastrukturgrup-
pen i Brålanda företagarför-
ening. 

När naturbruksgymnasiet 
Nuntorp lades ner engage-
rade han sig 2017 först i en 
förstudie som ledde till att 

Årets Brålandabo 2019, Gunnar Olsson, flankeras av, till höger, Lions 
Club Brålandas president Dan Nyberg och till vänster, vice president 
Lars Karlsson.

stopp i Brålanda. Det är som 
ordförande i Företagarfören-
ingens infrastrukturgrupp 
”Tågstopp i Brålanda” som 
Gunnar Olsson genom sitt 
undersökande arbetssätt och 
jämförelser med andra delar 
av Sverige, har lyckats med-
vetandegöra politiker och 
allmänhet i södra Dalsland 
och i Trestadsområdet om 
vikten att ha tågstopp på or-
ten.

Gunnar Olsson personifie-
rar den kraft och beslutsam-
het som dalslänningar visar 
för att förbättra livsvillkoren 
för befolkningen. Det är un-
der Gunnar Olssons ledning 
av arbetet, som nu lett fram 
till Regionens beslut, att det 
inom en inte alltför avlägsen 
framtid kommer att bli tåg-
stopp i Brålanda.”

 Marianne Karlsson

Yogaprojekt gav mersmak
MELLERUD 
Nyligen avslutades ett 
projekt med medicinsk 
yoga på stol på biblioteket i 
Mellerud. Utställningshal-
len var fylld av deltagare 
som under ledning av Ca-
milla Maae Jensen gjorde 
övningar som skänkte 
både energi och lugn.

Det var femte och sista kurs-
tillfället i projektet. Det har 
finansierats av socialstyrel-
sen med syfte att avhjälpa 
ensamhet hos seniorer.

Samtliga deltagare, nästan 
alla kvinnor (flera över 90, 
den äldsta är 96 år), intygar 
bestämt att detta var bland 
det bästa de gjort. 

”Yoga gör oss både lugna och pigga”. Sittyogaprojektet i bibliotekets 
konstrum har varit en positiv upplevelse för alla deltagare. Ledaren Ca-
milla Maae Jensen sitter längst fram till höger.

– Det har varit fantastiskt! 
Vi känner oss både piggare 
och lugnare. Detta vill vi 
fortsätta med, säger damerna 
som just avslutat sista delen 
av sitt 90 minuter långa yo-
gapass med andningsöv-
ningar.

Camilla Maae Jensen från 
Åmål har varit deras yogale-
dare.

– Det är härligt att få ge den 
här möjligheten. Många av 
dessa kvinnor har tagit hand 
om andra hela livet och inte 
tänkt så mycket på sig själva. 
Nu har de fått övningar att ta 
med sig hem och jag kommer 
tillbaka två gånger till innan 
jul på allmän begäran, i egen 
regi, berättar hon. 

I januari kommer en ny 
kurs i medicinsk yoga på stol  
att startas i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hyror upp 3,6 procent?
För att kunna bygga nya lä-
genheter och klara underhål-
let på äldre fastigheter vill 
Melleruds Bostäder höja 
hyrorna med 3,26 procent. På 
Hyresgästföreningen håller 

man på att granska förhand-
lingsunderlaget och kan 
därför inte i detalj kommen-
tera kravet. 

Organisationen förutsätter 
dock att överenskommelsen 

landar på en lägre nivå med 
hänvisning till fortsatt låga 
räntor och sjunkande infla-
tion, skriver Hyresgästfören-
ingen region BohusÄlvs-
borg-Skaraborg.

Gröna klustret Nuntorp eko-
nomisk förening bildades 
och är numer dess sekrete-
rare.

Hedrande
Med opinionsbildning, mö-
ten med politiker, tjänstemän 
och regionens kollektiv-
nämnd ser det hoppfullt ut att 
ett tågstopp i Brålanda blir 
verklighet mellan 2023- 
2028. 
 – Jag är inte själv i detta. 
Många goda krafter engage-
rar sig och jobbar ideellt, den 
så kallade Brålandaandan. 
Det gör det möjligt. Det 
känns bra och det är hedran-
de att få denna utmärkelse, 
säger en glad Gunnar Olsson.

Motiveringen av Lions 
Club Brålanda är:

”Gunnar Olsson har under 
2019 arbetat med entusiasm 
och målvetenhet för ”Tåg-
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Tomtetåget invigde julen
BRÅLANDA 
Tomtetåget i Brålanda, 
67:e upplagan, lika mag-
nifik och tomterik som 
vanligt. Mycket folk kom 
för att se och vara med, 
dagens mest långväga 
kom från Uppsala. Trångt 
var det på Storgatan, men 
vad gör väl det när det blir 
sådan julstämning, det är 
ju bara tomtetåg en gång 
om året. 
Redan när butikerna öppnade 
på förmiddagen drog jul-
marknaden igång. Lotterier, 
musik och besök av Melle-
ruds lucia. Löpartävlingen 
tomteklassikern avverkades, 
barnen kunde lämna in sin 
önskelista till tomten och 
lyssna på julsaga. 

Precis som vanligt, när det 
började skymma kunde man 
höra att de var på väg, alla de 
medverkande ekipagen i 
årets tomteparad. Det var de 
gamla hederliga vagnarna 
som nu väl känns igen, men 
också några nyheter. Det var 
vinkande tomtar, dansande 
tomtar, sjungande tomtar, 
pepparkaksätande tomtar, 
cyklande tomtar, nercabbade 
tomtar och tomtar på loftet. 
Till detta lucior, tärnor, pep-
parkaksgummor- och gubbar 
och så naturligtvis julkrub-
ban. 

Välfylld vagn
Vid samlingsplatsen innan 

Svampen byggdes till tomtetåget 2018 som ett förslag från Brålanda Skola. Bakom tuffar Transitrötiska Järn-
vägen fram. 

Är det månne självaste tomtefamiljen som kommit till Brålanda och tomtetåget? 

tomtetågets avgång filas det 
på de sista finesserna, barn 
ansluter till de olika vagnarna 
i en strid ström. Nissediscot 
fylls också med barn, Hälges 
vänner är på plats, liksom 
Sundals Ryrs Byalag och 
många, många andra. Precis 
innan man rullar iväg säger 
Gunnar Olsson skrattande; 

– Ja, vi har kanske inte 
dagens vackraste ekipage, 
men väl det mest välfyllda. 
Och så var det, man kunde 
nästan tro att hela Sundals 
Ryr gått man ur huse. Vagnen 

har för övrigt varit med sedan 
tomtetåget 2001, då Gunnar 
snickrade ihop den.

Många timmar av  
förberedelse
Jonathan Olénson är med för 
första gången och traktorn, 
som drar en Ryds Attack från 
sjuttiotalet, har han byggt 
helt själv.

– Växellådan är från en 
Mercedes, bakre diffen är 
från en Gogomobil, fram-
vagnen från en Volvo PV och 
bakvagnen från en SAAB 

V4. Förutom att den har 16 
växlar fram och fyra bak, är 
det dessutom dragstart på 
den säger Jonathan och visar. 

Och det stämmer helt visst 
och sant, så som Susanne 
Broberg, en av dagens kon-
ferencierer, senare säger från 
den för dagen nyinvigda 
scenvagnen. 

– Det ligger många tim-
mar, otroligt många timmar 
bakom alla ekipage som vi 
här ser idag. 

Ing-Marie Norrman

Alla biografer 
är med 2020

Filmfestival på Dal har fått 
två nya biografer. Film-
festivalen 2019 tillkom 
Håfreströms Bio i Åsens-
bruk och nyligen stod det 
klart att även Saga Bio 
i Åmål kommer att vara 
med i Filmfestivalen 2020. 
Därmed är alla biografer i 
Dalsland med och visar 
film under Filmfestival på 
Dal.
 – Vi har under en tid fört 
samtal med Saga Bio i Åmål. 
Både vi i Filmföreningen på 
Dal och Saga Bio har fått 
många frågor och önskemål 
från biopubliken som tycker 
att Saga Bio saknas i Film-
festival på Dal. Så det är 
mycket roligt att de tackade 
ja till vår inbjudan att vara 
med säger Mikael Blom, 
ordförande i Filmföreningen 
på Dal.

Nu kommer arbetet att 
fortsätta tillsammans med 
alla biografer för att ta fram 
ett så varierat och bra film-
program som möjligt med 
många roliga aktiviteter 
kring filmerna för filmfesti-
valen 2020.

Håfreströms Bio i Åsens-
bruk var med för första 
gången under Filmfestivalen 
2019. De kommer att ha hand 
om invigningen av Filmfes-
tivalen 2020.

Filmföreningen på Dal 
förärades med Dalslandsme-
daljen 2019. Utdelningen 
hölls på Bokmässan i Göte-
borg. Motiveringen löd så 
här:

 ”Filmfestival på Dal bil-
dades 1992 och har under 
åren vuxit till en av landets 
största filmfestivaler. Med 
cirka 8 000 besökare som 
tittar på 80 filmer runtom i 
landskapet medverkar festi-
valen starkt till ökat intresse 
för filmkonsten och nyttjan-
det av områdets biografer 
varav flera i sig har kulturhis-
toriska värden. Filmfestival 
på Dal sätter såväl filmkon-
sten som Dalsland på kar-
tan.”

Filmfestivalen 2020 invigs 
den 13 mars på Håfreströms 
Bio i Åsensbruk.

 Filmföreningen på Dal 

Ida Karlsson, boende i Skållerud, är utbildad tågväxlare. Foto: Tommy 
Erlandsson (lokförare på DVVJ).

Ovanligt yrkesval
26-åriga Ida Karlsson är en 
av få kvinnor i Sverige som 
är utbildad tågväxlare. 
Hon är anställd av DVVJ 
och trivs utomordentligt 
med sitt yrkesval.
Ida blev klar med sin utbild-
ning till växlare i höstas, som 
en av få kvinnor i landet.

Vad består dina arbets-
uppgifter av?

– Jag lägger om klotväxlar, 
det vill säga flyttar ett lok 
från ett spår till ett annat. Jag 
kopplar isär och ihop vagnar 
och sätter på loket kan man 
säga Det finns elektriska 
växlar också. Jag trivs som 
fisken i vattnet, men det är ett 
av Sveriges farligaste yrken. 
Man måste vara säker på sin 

sak och tänka på säkerheten 
i första hand. Mycket stora 
krafter är i rörelse när det 
gäller godståg, konstaterar 
Ida.

Hon påpekar dessutom att 
det förekommer mycket 
spårspring på bangården i 
Mellerud.

– Vi ser nästan dagligen 
folk som springer mellan 
vagnar när tåg väntar på möte 
eller så är folk är ute och går 
mitt i spåret. Förr eller se-
nare kommer tåget att börja 
rulla, det säger sig självt vad 
som händer då.  En dag såg 
vi ett par som var ute och gick 
med hund mitt i spåret, fram-
håller Ida.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Brålanda Lions har haft ett 
välbesökt novembermöte 
med bland annat besök av 
medlemmar ur Lions Melle-
rud. Då gavs tillfälle att sam-
manfatta det lyckade gemen-
samma eventet klubbarna 
hade på Kulturbruket på Dal 
i Mellerud.

Vidare diskuterades förbe-

redelserna inför julmarkna-
den 7 december, då minst  
7 000 besökare väntas kom-
ma till Brålanda. Julmarkna-
den börjar torsdagen 5 de-
cember med fackeltåg genom 
byn. Under julmarknadsda-
gen blir det underhållning, 
tävlingar för barnen, stort 
tomtetåg, dans kring granen 

och godis till alla barn. 
Den nya scenvagnen rap-

porterades vara färdigbyggd 
av medlemmarna inför jul-
marknaden och kommer att 
bli en tillgång för marknaden 
och bygden i övrigt.

Mötet beslutade också att 
skänka 10 000 kronor till 
Barnavdelningen på NÄL 

och då samtidigt dela ut nal-
lar till inneliggande barn.

Därtill beslutades att klub-
ben avsätter 4 000 kronor för 
att bjuda boende på service-
husen i Brålanda en jultall-
rik.

Dennis Carlson 
Lions Brålanda

FÖRENINGSREFERAT
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Julklappstips från 
Travskolan!
Travskolan 
har något för 
alla åldrar

Tandemkörning 
för 395 kr

7 veckors kurs 
där du lär dig 
köra häst. 
Gå 2 betala för 1!
Erbjudandena gäller nya kunder 
och bokas senast 20 december.

För mer information
kontakta Iia Abenius
via e-post:
iia.abenius@amal.travsport.se
alternativt ring 076-109 59 98

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

Vi säljer & servar

Julmarknad med körsång, lucia och tomtar

Dansen kring granen lockade många julmarknadsbesökare. Alla barn fick 
som avslutning en godispåse av tomten.

Bettes drängar var en av flera körer som deltog med julsånger. Tomten till vänster är dagens konferencier 
Anders Ljungqvist.

Lucian Alice Wallin med följe anlände till torget med häst och vagn. Ardennerhästen Turbin drog vagnen, vid 
tömmarna hans ägare Lisa Johansson.

Stefan firar tio år som handlare
Stefan Martinsson har va-
rit verksam inom handeln i 
Mellerud i 40 år och firar nu 
tio år i egen regi. Han bör-
jade jobba som 14-åring, 
i sportaffären som då låg 
på Storgatan, förde detta 
Handelsbankens hus, plus 
i en livsmedelsbutik. Det 
vart sport och handel som 
gällde för Stefan då och 
det gäller än idag. 
– Jag minns hur jag kom in i 
Kjell Anderssons sportaffär 
och det låg mängder av skid-
stavar på golvet. Jag frågade 
om han ville ha hjälp och 
hans svarade ja. Sedan dess 
är jag kvar, säger Stefan Mar-
tinsson, som nu drivit buti-
ken vid torget i Mellerud i 
egen regi i tio år. 

Sportutövandet började 
med pingis på 70-talet, sedan 
blev det badminton där Ste-
fan spelade på hög nivå i 20 
år, tio av dem i division 1 i 
Trollhättan.

– Seriespelet var det vikti-
gaste men jag deltog i SM 
också några gånger, berättar 
han.

På somrarna var det fotboll 
som gällde. Stefan spelade 

både i Håfreström, Bäcke-
fors och i Melleruds B-lag. 

Efter elitkarriären fortsatte 
badmintonspelandet i klub-
ben Dalton i Brålanda. Det 
laget blev också framgångs-
rikt under en tid.

Stor förändring
Mycket har förändrats ge-
nom åren när det gäller idrott 
bland unga, menar Stefan.

Som sporthandlare i Mel-
lerud har han koll på läget 
och märker tydligt att färre 
ungdomar tränar. 

– Förr höll de flesta på med 
någon idrott, nu är det betyd-
ligt färre, säger han.

Däremot har tränandet 
ökat rejält bland de äldre. 
Allt fler springer, cyklar, åker 
skidor, eller tränar något an-
nat. Själv åkte Stefan Vasa-
loppet för första gången vid 
50 års ålder, för fem år sedan.

– Det var jobbigt men jag 
ska på det igen, säger han.

Erfarenhet en fördel
Att själv ha idrottat är en stor 
fördel i jobbet som sport-
handlare. Erfarenheten och 
förståelsen för vad som gäl-

Sporthandlaren Stefan Martinsson firar 10-årsjubileum i dagarna.

ler ger tyngd åt råden han ger 
och Stefan får mycket positiv 
feedback från kunder som 
litar på det han säger.

– Egen träning gör att man 
kan ge bra tips. Det är kul att 
hjälpa folk, kundrelationen 
är det roligaste med att vara 
handlare, säger Stefan.

När det gäller handeln i 
Mellerud hoppas han starkt 
på att en skoaffär och en 
elektronikbutik ska komma 
tillbaka och att de lokaler 
som står tomma tas om hand 
på ett vettigt sätt och kan få 
nya hyresgäster.

– Butiker som fungerar är 
de som ger service och kun-

skap, men det är inte så lätt 
att få banklån för att starta 
upp en butik, tillägger han.

35 år som handlare vid 
torget i Mellerud, tio år som 
egen i samarbete med sam-
bon Ann-Marie. Det betyder 
mycket arbete, ofta upp till 
65 timmar per vecka, något 
familjens övriga medlemmar 
får leva med. 

– Det är roligt att vara kvar, 
vi trivs med jobbet och mär-
ker av en ökad förståelse för 
vikten av det lokala, säger 
Stefan Martinsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

MELLERUD 
I söndags höll Lions Club 
julmarknad i Mellerud. 
Tomtar, lottbodar, barn, 
hästekipage och jultrim-
made gäster från Brålanda 
skapade stämning på tor-
get.

Suveräne Anders Ljungqvist 
var konferencier under da-
gen, ledde dansen runt gra-
nen med alla de kända dan-
serna och spred allmän 
trevnad med sina reflektioner 
och goda tillrop. Små gro-
dorna, musikanterna från 
Skaraborg, Grin-Olles visa 
och alla de andra hjälpte till 
att hålla värmen. 

Många passade på att gå 
tipspromenaden och vid 
scenvagnen, där mobila tom-
teorkestern från Brålanda 
fanns på plats, väntade en 
stor räck med julklappar på 
vinnarna i lotteriet. Lions i 
Brålanda ställde upp med 
både scenvagn, tomteorkes-
ter och det lilla tåget som 
körde många roade barn och 
vuxna en tur runt centrum.

Flera körer spred stäm-
ning, bland annat Morgon-
stund, som hade allsång med 
publiken. De följdes av Bet-
tes Drängar och avslutnings-
vis var det luciatåget som 
intog scenen med sitt musik-
program.

16 000 blev den summa 
Lions Club Mellerud, med 
hjälp av alla sponsorer, oav-
kortat kunde skänka till 
Brancancerfonden efter 
2019 års julmarknad.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Det dansades friskt till kända sånger som Björnen sover, Vi äro  
musikanter, Små grodorna och alla de andra.
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Kontakta Christina 
christina@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

www.mellerudsnyheter.se

Nytt år 
nya utbildningar

Utgivningsdag 
22 januari

Annonsbokning 
Senast 16 januari

Studier & utbildning 
– årets första tema i Melleruds Nyheter

Sång och musik med  
jultema avslutade terminen

MELLERUD 
Kulturskolan i Mellerud 
hade julavslutning onsdag 
förra veckan. Stråken-
sembler, blåsensembler 
och sånggruppen spelade 
och sjöng juliga låtar inför 
en sånär fullsatt salong.
Kulturskolan i Mellerud har 
ett brett utbud. Instrument att 
välja bland är blockflöjt, ba-
ryton, cello, fiol, viola, elbas, 
kontrabas, gitarr, valthorn, 
klarinett, piano, saxofon, 

slagverk, trombon, tvärflöjt 
och trumpet. Det erbjuds 
undervisning i ensemble-
spel, sång och dans.

Resultatet kunde man höra 
och se under avslutningskon-
serten i onsdags. Sångargläd-
jen och musicerarglädjen var 
smittande och julstämningen 
steg i takt med applåderna. 

De olika ensemblerna och 
skolans eget husband stod för 
musiken. Sånggruppen var 
aningen decimerad på grund 

av förkylningar, men de unga 
sångare som var där klingade 
härligt. 

Kända låtar som Jingle-
bells, Nu tändas tusen julejus 
och Tomtarnas julnatt, blan-
dades med mer för publiken 
okända låtar, lagom avance-
rade för den som inte spelat 
sitt instrument så länge. 

Cirka 280 elever utvecklas 
och blomstrar i Kulturskolan 
i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jag såg mamma kyssa tomten och flera andra svängiga jullåtar framfördes av Kulturskolans sånggrupp.

Unga stråkelever visade vad de kunde under Kulturskolans julkonsert i Kulturbruket på Dal. I bakgrunden  
skymtar blås- och stråkorkestern.

Informerade om Dalslands 
Miljö- och Energiförbund

Dan Gunnardo, förbundschef på Dalslands Miljö- och Energiförbund 
informerade om förbundets verksamhet.

Vid kommunfullmäktige-
mötet 27 november fick 
ledamöterna information 
om Dalslands Miljö- och 
Energiförbunds verksam-
het. Dan Gunnardo är 
sedan januari 2017 chef i 
förbundet.

Han gav en översiktlig be-
skrivning av allt förbundet 

sysslar med, från energiråd-
givning, myndighetsutöv-
ning som tillsyn och pröv-
ningar, att administrera 
kalkning till att bistå kom-
muner med expertkunskap, 
med mera.

Han framhöll all kunskap 
som finns i organisationen  
som hanterar många kom-
plexa frågor. Den största ut-

maningen beskrevs vara att 
bibehålla kompetent perso-
nal.

Avgifter finansierar tillsyn
Tillsynen finansieras genom 
avgifterna och ett exempel 
presenterades på hur man 
räknar. En inspektör kostar 
900 000 kronor per år att ha 
anställd (lön, arbetsgivarav-
gifter, lokaler, bilar). För att 
finansiera 900 timmar per år 
som läggs på tillsyn behöver 
varje timma kosta 1 000 kro-
nor.

– Avgifter är nödvändiga 
och ska följa kostnadsut-
vecklingen, sade Gunnardo.

Han nämnde också projek-
tet ”Hållbarhetskompass 
Dalsland”. I projektet samar-
betar dalslandskommunerna 
kring hållbarhet både  när det 
gäller miljö och ekonomi.

Ett exempel som gavs var 
när man tillsammans med 
lantbrukare på Dalboslätten 
förbättrar vattenkvalitén i 
Dalbergså och Holmsån 
samtidigt som produktionen 
bibehålls och förbättras.

För detta projekt har man 
fått 7,3 miljoner från Havs- 
och Vattenmyndigheten och 
Länsstyrelsen. Projektet på-
går fram till 2023.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

IOGT-NTO Mellerud hade 
sitt medlemsmöte 24 novem-
ber på Templargården. Ord-
förande hälsade 20-talet 
medlemmar välkomna. Pro-
grammet för kvällen var att 
Evert Magnusson visade 
bilder och berättade om en 
resa till Andalusien. Delta-
garna flög till Malaga, men 
bodde hela tiden Almunecar, 
det var därifrån dagsresor 
gick ut till olika resmål. Be-
sök gjordes på de världsunika 
droppstengrottorna i närhe-
ten av Nerja. En dag var vi 
Malaga, med guidad tur i 
staden, besök på bland annat 
på Picasso-muséet, romerska 
amfiteatern samt renäs-
sanskatedralen ”La Mangui-
ta”. 

En dag åkte vi norrut ge-
nom bergskedjan Sierra Ne-
vada till Granda. Ett unikt 
palatsområde med islamisk 

arkitektur, med besök på 
Alhambra, som finns med på 
UNESCO:s världsarvslista. 
Ett område från 1200-talet, 
ev. tidigare, hela omgiv-
ningen omfattade historia 
från olika härskare som 
byggde ut och satte sin prägel 
på bland annat morernas in-
flytande. Alla rum och bygg-
nader var fyllda av reliefer 
och stuckaturer. Mycket se-
värt, går inte att beskriva på 
några rader. Vi besökte även 
Las Alpujarras, beläget på 
södra sidan av Sierra Nevada. 
Här träffade vi på underbara 
hantverk från de små bergs-
byarna. Husen är renodlat 
arabiska i sin arkitektur med 
platta tak utan tegel och lig-
ger i småklungor som för-
binds med broar. I blick-
fånget såg vi också Spaniens 
högsta bergstopp, Mulhacén. 
I Alpujarras fick vi bekanta 

oss med ett familjeföretag 
som tar in runt 25 000 skin-
kor årligen. Dessa lufttorkas 
och behandlas under en 
längre tid. Vi köper dem med 
namnet serranoskinka.

Längre upp i bergstrakten 
finns den sydligast belägna 
orten med slalom och vinter-
sporter i Europa. Endast 33 
km skiljer skidbacke och 
badstrand åt under vinterhal-
våret. 

All fritid gick åt till bad, 
sol, besöka marknader och 
avnjuta detta subtropiska 
klimat vid Medelhavet.   

Ordf. Ingvar Asp tackar för 
en intressant skildring från 
södra delen av Spanien. Fort-
satte sedan med ett kortare 
möte, kaffeservering avslu-
tade kvällen.

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT
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Kerstins Ateljé

0530-206 80     0730-58 68 47
www.rostock.se

 
med annorlunda 

julklappar!
Öppet för det mesta

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar
tomas@dgt.se • 070-343 90 67

God Jul och Gott Nytt År
önskar Stefan och Christoffer

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

önskar alla en

God Jul och

God Jul&
Gott Nytt År

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Bringsrov. 14, Dals Rostock • 0530-203 59, 070-646 86 54

Finn Högbergs 
Gräv & Schakt

önskar sina kunder

God Jul & Gott Nytt År 

önskar
God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar vi på

God Jul & Gott Nytt År

önskar

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar  ITAB

God Jul och 

Gott Nytt År 
önskar

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Välkommen in i vår julstuga 
och smaka på julgröten! 
Kroppefjälls 
Hembygdsförening 

Lotteri!

God Jul & Gott Nytt År!

KROPPEFJÄLLS IF
önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År!
www.kroppefjallsif.se

Kroppefjälls Vandrare
önskar medlemmar och sympatisörer

God Jul & Gott Nytt År

Välkomna in till 
f.d pastorsexpeditionen

ÖRS FÖRSAMLING

Nyutkomna barnboken ”Grävlingen Theo finner ett hem”, skriven 
av Gunilla Rubbestad och bilder av Lena Bergsman, finns att köpa 
hos Rostocks Keramik under klappjakten.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar 

Rostocks Keramik

Välkomna till klappjakten/julmarknad
 Brunnsparken, Dals Rostock lördag 14 december kl. 12.00-16.00

MUSIK MUSIK
önskar en riktigt 
god jul & 

ett gott nytt år

OK KROPPEFJÄLL
önskar alla en 
God Jul och ett 

Gott Nytt år!www.okkroppefjall.se

FÖRENINGSREFERAT

Trubaduren Dan Johansson från Tösse underhöll.

Onsdagen den 10 juli reste 
20-talet glada PRO:are från 
Mellerud för att delta i som-

marfesten his PRO Åmål.  Vi 
besökte våra vänner vid de-
ras klubblokal i Skogshyd-

Klubbstugan ligger naturskönt vid en vik av Vänern.

dan, strax norr om stan. Den 
ligger naturskönt vid en vik 
av Vänern. 

Bibbi Moberg Aregarn 
hälsade alla välkomna till 
den årliga träffen. Förening-
arna turas om att ordna dessa 
träffar.

Trubaduren Dan Johans-
son, Tösse, underhöll med 
örongodis, allt som vi minns 
från förr varvat med senare 
musik. Han framförde även 
en visa, den enda som lär fin-
nas om Vänern, skriven av 
Ove Thörnqvist. 

En tipstolva finns alltid 
med på träffarna, många 
kluriga frågor. När allt var 

rättat, kan jag nämna att PRO 
Mellerud tog alla priserna.

Medhaft kaffe och fika 
avnjöts, korvförsäljning och 
dricka tillhandahölls.

Så var det dags för den 
traditonella spiktävlingen, 
inför dagens övning var det 
lika 8-8. Betty, Börje och 
Evert kämpade hårt, vilket 
resulterade i att Mellerud 
vann. Efteråt kom vi överens 
om att vandringspokalen ska 
stanna i Mellerud för all 
överskådlig tid. 

Dan återkom med mer 
musik och muntrationer.

Börje Skoogh, ordförande 
för PRO Mellerud, tackade 

för trevlig samvaro samt 
hälsade Åmåliterna välkom-
men till Mellerud nästa år.  

Text och foto: 
Evert Magnusson 
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Sverige ska vara ett tryggt land 
för alla. Att öka tryggheten i 
samhället är en av socialdemo-
kratins viktigaste priorite-
ringar. Det kräver ett hårt och 
beslutsamt arbete över lång 
tid, både med brottsbekämp-
ning och med insatser för att 
människor inte ska dras in i 
kriminalitet. Det förebyggan-
de arbetet kan inte nog under-
strykas.

 Den enskilt viktigaste sats-
ningen för att öka tryggheten i 
Sverige är fler poliser på gator 
och torg, och fler polisanställda 
som kan klara upp brott. Där-
för genomför regeringen den 
största satsningen någonsin. 
År 2024 ska vi ha 10 000 fler 
polisanställda i hela landet. Vi 
har byggt ut polisutbildningen 
så att det idag utbildas tre 
gånger fler poliser jämfört med 
under den borgerliga reger-
ingen. Vi har sett till så det 
startats en polishögskola i 
Västsverige som ligger i Bor-

ås. Nu har 546 nya poliser gått 
till jobbet i landet för första 
gången efter att ha fullgjort sin 
utbildning. Enligt tillgänglig 
statistik är siffran för Västra 
Götalandsregionen 125 poli-
ser och 19 i Fyrbodal. Vi vill 
önska alla er som påbörjar ert 
nya arbete varmt välkomna till 
en stor och viktig uppgift i vårt 
samhälle ni är efterlängtade. 
Det kommer att följas av 
många fler under de kom-
mande åren. Sedan vi inledde 
vår offensiva satsning på poli-
sen år 2019 är snart 3000 fler 
anställda. I år förstärks Polis-
myndigheten med 1100 nyut-
bildade poliser, vilket är den 
högsta siffran på 9 år.

 Steg för steg, med beslut-
samhet och uthållighet ska vi 
trycka tillbaka kriminaliteten 
och göra Sverige tryggare.
 Socialdemokratiska   riks-
dagsledamöterna Jörgen 
Hellman, Paula Holmqvist, 
Mats Wiking

Nu kommer det 
fler poliser

Vi Sverigedemokrater är soci-
alkonservativa, vilket bland 
annat innebär att vi skyndar 
långsamt, genomtänkt, an-
svarsfullt och faktabaserat. 

Därför avvaktade vi med att 
avisera vårt slutliga ställnings-
tagande om nattöppen jour på 
Bäckefors sjukhus eftersom 
nya fakta, omständigheter och 
förhållanden hade fram till 
beslutsfattandet kunnat kom-
ma att påverka detta beslut. 
Inte heller fann vi därför någon 
mening med att innan taget 
beslut delta i diverse mediala 
känsloyttringar.

Som nu är känt röstade vi nej 
till att stänga jouren nattetid. 
Detta baserat på en rad sam-
lade, väl grundade argument 
vilka vi framförde på hälso- 
och sjukvårdsnämndens möte 
och då inte minst att vi inte 
betraktar jourcentralen i 
Bäckefors som ett problem 
utan tvärtom som en utveck-
lingsbar resurs. 

Samtliga partier i Västra 
Götalandsregionen har ju ställt 

sig bakom en ”omställning” av 
vården, vilken syftar till att 
kunna erbjuda god, nära, lik-
värdig och jämlik vård till alla 
oavsett var i regionen man bor.
Utöver detta har samtliga par-
tier tidigare också, av vissa 
uppenbarligen lättsinnigt, gett 
invånarna i Dalsland en utfäs-
telse att under mandatperioden 
inte stänga nattjouren på 
Bäckefors sjukhus.

Dessa två faktorer var avgö-
rande då vi tog ställning för att 
bidra till att stärka sjukvården 
i norra Fyrbodal.

Norra Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden,

Rose-Marie Antonsson, 
Ljungskile. Gruppledare 

(SD) 
Ove Kaye, Åmål.  

Ledamot (SD)
Ulf Rexefjord, Mellerud,   

Ersättare (SD)
Jan Palmqvist-Appelqvist, 

Vänersborg. Ersättare 
(SD)

Angående jourcen-
tralen i Bäckefors

Framtida entreprenörer 
i samverkansprojekt

MELLERUD 
Förra tisdagen var det 
invigning av samverkans-
projektet Trappa Upp som 
har sin lokal i före detta 
Rymans Livs. Här lär sig en 
grupp kvinnor att utveckla 
affärsidéer med målet att 
starta ett socialt företag    
– ett kooperativ likt Veris 
som funnits i Mellerud i 
många år.
Trappa Upp är ett nationellt 
samverkansprojekt där sex 
Coompanionkontor (lokala 
kooperativa utvecklingscen-
tra) samverkar med Yalla 
Trappan i Malmö, som som 
ger utbildning och process-
stöd och deltar i projektet 
som mentor.

I varje delprojekt ska ett 
socialt företag och arbets-
kooperativ med utrikesfödda 
kvinnor som målgrupp ut-
vecklas och startas. Fokus i 
projektet i Mellerud ligger på 
sömnad och matlagning. 
Något de flesta av de elva 
kvinnorna som sökt till pro-
jektet tidigare sysslat med. 

I sex månader står entre-
prenörskap, företagande och  
yrkessvenska på schemat 

Mat och sömnad i fokus när elva kvinnor deltar i projektet Trappa Upp med målet att starta ett kooperativ. 
Åsa Salomonsson, t.v, är ledare för projektet i Mellerud.

Hala, Seham, Amira, Etidal och Rasha är några av deltagarna i projektet 
Trappa Upp. Sömnads- och matkunniga samt tårtmakare i särklass finns 
bland dem.

Projektdeltagarna försåg gäster med delikatesser från buffén.

Vill bryta normer med sin bok
Angelica Håkansson sitter 
på en restaurang i Eksjö 
och väntar på en buss när 
vi talas vid. I Eksjö har 
hon varit på Campus 12 
och föreläst för blivande 
behandlingspedagoger. 
Angelica är 27 år och vill 
bryta normer. Hon är 
rykande aktuell med en 
nyskriven bok som fått 
mycket uppmärksamhet. 
Vägen till att vara föreläsare 
och författare har sitt ur-
sprung i ett brev hon skrev 
som en hyllning till sin hjärn-
skadade lillebror Andreas 
och som fick stor spridning 
på sociala medier 2015. 

I brevet skriver hon:  ”Lil-
lebror, du är så duktig på att 
bygga broar och klättra över 
murar. Vi andra, vi är sjuka. 

Vi är sjuka, för vi får panik 
när vår väg blockeras av ett 
hinder. Vi ser inte alla de tu-
sentals andra stigar som 
finns, inte alltid. För oss är 
murar stora, kalla och skräm-
mande. Vi förstår inte att de 
är till för att klättra över, men 
det gör du”.

– Jag skrev det en dag när 
jag var uppgiven och arg över 
hur vi människor krånglar till 
det för varandra. Min bror 
gör inte så. Han går rakt emot 
normer, han visar vad han 
känner och säger det han vill 
säga rakt ut.

Andreas är ett år yngre än 
sin storasyster Angelica. Han 
fick en blodpropp i hjärnan 
när han bara var några dagar 
gammal, vilket bland annat 
ledde till en CP-skada och en 
intellektuell funktionsvaria-

Angelica Håkansson bor i Dalsland 
och är aktuell med boken ” Det är 
inte du som är sjuk lillebror-det 
är vi som är det!”. Foto: Max Pas-
tuhoff.

tion som gjort honom bero-
ende av andras hjälp resten 
av livet.

Brevet Angelica skrev till 
Andreas fick enorm sprid-
ning på sociala medier både 
i Sverige och Norge. Kort 
därefter blev Angelica kröni-
kör på Skaraborgs läns tid-
ning. Även hennes krönikor 
berörde läsarna.

– Responsen jag fick gjor-
de det klart för mig att det är 
viktigt att lyfta hur vi påver-
kas av normer och grupp-
tryck och hur det präglar våra 
tankar, säger hon.

Boken ”Det är inte du som 
är sjuk lillebror- det är vi som 
är det!” är till stor del baserad 
på brevet och hennes kröni-
kor.

– Den handlar inte bara om 
Andreas. Den handlar i sin 

helhet om det han lärt mig, 
säger Angelica Håkansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

och förhoppningarna är stora 
på att det ska leda till arbete 
och/eller företagande.

Under invigningsdagen 
stod en härlig färgglad buffé 
uppdukad i lokalen, med 
smakprov på det som det 
framtida kollektivet kan 
åstadkomma.

Gratulanter, både från, 
Röda Korset, med vilka man 
har ett samarbete, kommun-
representanter och vänner 
droppade in med blommor 
och gratulationer.

Åsa Salomonsson är ledare 
för projektet i Mellerud. Hon 
berättar att ledarna haft fyra 

workshops och bland annat 
varit i Malmö och studerat 
organisation och ekonomi.

Melleruds kommun och 
statliga Tillväxtverket finan-
sierar projektet som pågår i 
två år.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

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.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se  
OBS! Max 2000 tecken.

DEBATT

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation Golv

Städ

VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare
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Förser bygden med livsmedel

Åsebro IFs damlag 1980. Agneta längst fram som lagets målvakt. Stående fr.v: Berith Ohlsson, Britt Andersson, Kerstin Andersson, Linnéa Karls-
son, Carina Broberg, Eva-Lena Jonsson, Eva-Lena Svensson. Sittande fr.v: Carina Johansson Elisabeth Johansson, Eva Ottosson, Anette Svensson, 
Anna-Karin Scherdin. Foto: Privat.

Agneta växte upp på en 
bondgård på slätten. Hon 
gick på Åsebro skola och 
Rådaskolan. Parallellt hjälp-
te hon till på gården hemma. 
När det var dags för gymna-
siestudier blev det lantbruks-
utbildning på Nuntorp. 

– Vi som hade haft praktik 
innan gick 40 veckor på sko-
lan.

På andra sidan klotet
1983-84 fick hon chansen att 
delta i ett internationellt ut-
byte för unga lantbrukare. 
Hon tillbringade åtta måna-
der i Australien och arbetade 
åtta månader på en gård i 
Tasmanien, ön sydost om 
kontinenten. 

– Gården hade får och så 
odlade de potatis och vallmo.

Det var totalt tio till tolv 
praktikanter från olika länder 
som var utplacerade på olika 
gårdar, men regelbundet träf-
fades. Agneta säger att hon 
lärde sig mycket. 

– Bland annat att vi har det 
bra här i Sverige, och så 
växte mitt självförtroende en 
hel del. Men jag och fåren 
kom inte överens.

PORTRÄTTET

Agneta vid smörgåsmontern i butiken. Smörgåsarna görs på plats.

Agneta under vistelsen i Tasma-
nien. Foto: Privat.

Den sista månaden gjorde 
gruppen en safari på den 
australiensiska fastlandet. 
Bland annat besökte man 
Ayers Rock. 

– Det var intressant att se 
hur urinvånarna levde.

Butiksägare
1986 köpte hon lanthandeln 
i Grinstad, som hade funnits 
där sedan 1861. 

– Jag hjälpte till hemma på 
gården och butiken var till 
salu.

Sex år senare byggde hon 
en helt ny butik på andra si-
dan från den gamla. 

– Jag hade stöd från byg-
den, kommunen och Läns-
styrelsen.

I samband med ombygg-
naden öppnade hon en rit-
hörna i butiken. 

– Nu är det andra genera-
tionen som ritar där.

Utmärkelser
Grinstad Lanthandel har bli-
vit mer än en butik, det är 
också en träffpunkt på slätt-
ten. Det har uppmärksam-
mats av många. 1998 blev 
Agneta utsedd till ”Årets 
företagare” i Melleruds kom-
mun.

2005 kom nationellt be-
röm. ICA genomförde sin 
enkät ”Guldkompassen” om 
hur kunderna upplevde sin 
butik. Bland cirka 600 ICA 
Nära-butiker i landet utsågs 
Grinstad Lanthandel till en 
av tre finalister. Agneta fick 
åka till Västerås för prisut-
delning. Hon stängde buti-
ken för en dag och tog med 
hela personalen. 

– Vi vann inte, men kom på 
en hedrande andraplats.

Sju år senare fick hon en 
silverbrosch av Hushåll-

ningssällskapet. Den delas ut 
till kvinnor som verkar för 
landsbygden.

För två år sedan, samtidigt 
som butiken helrenoverades, 
tilldelades denna eldsjäl 
LRF:s hedersutmärkelse 
Gröna Hjärtat för sin sats-
ning på landsbygden.

Fotboll
I årskurs nio var Agneta med 
och startade damfotbollsla-
get i Åsebro. Hon var mål-
vakt och mittfältare. 

– Jag höll på en bit in på 
1990-talet.

Idag har hon släppt spelan-
det, men är en av de företa-
gare som sponsrar sin gamla 
klubb.

Hon sitter också med i 
Bolstad-Grinstads Byalags 
styrelse. Byalaget är bland 
annat ansvarigt för Bolstad 
bygdegård och biljetter till 
evenemangen där kan givet-
vis köpas i Agnetas butik.

Butiken idag
2012 slutade hennes man 
Christer sin anställning på 
Bilprovningen och började 
arbeta mer regelbundet i af-
fären. I samband med det 
förlängdes öppettiderna 
både vardagar och helger.

Förutom Christer har Ag-
neta tre anställda som delar 
på två heltider. Under som-
marperioden har hon extra-
personal. På slätten finns gott 
om fritidshus och de som bor 
där har Grinstad som när-
maste butik.

Agneta känner gott stöd 
från de kringboende. 

– Folk är beundransvärda, 
väldigt köptrogna.

Hon känner viss oro för 
öppnandet av det nya köp-
centret, men konstaterar: 

– Det vi kan slåss med är 
vår service, har så bra tjejer 
som jobbar här så där hänger 
vi med.

Hennes råd till alla är att 
slå vakt om det vi har och 
bevara servicepunkterna på 
landsbygden. Själv säljer 
hon en hel del lokalt produ-
cerade varor, som honung, 
potatis och grönsaker.

För många är Agneta och 
hennes butik en institution, 
en fast punkt på slätten. 

När jag lyssnar på Agneta 
misstänker jag att institutio-
nen kommer att bestå många 
år framöver, eller som Ag-
neta skämtsamt säger: 

– Butiken är jag.
 Lars Nilsson

En gång i tiden fanns det nio lanthandlare enbart i Grin-
stad socken. Idag finns bara en kvar i hela området söder 
om Melleruds centralort. Den drivs sedan 33 år tillbaka 
av Agneta Johansson.

Trafikförseelser
4/12 En bilförare på väg söderut i norra rondellen i Mellerud 
förlorade kontrollen över sitt fordon och körde ner en flagg-
stång hos TLAB. 5/12 stoppades en bilförare i Åsensbruk. 
Han misstänks för drograttfylleri, narkotikainnehav för eget 
bruk och grov olovlig körning. 5/12 i Mellerud stoppas en 
bil med körförbud. Föraren misstänks för drograttfylleri, eget 
bruk och olovlig körning. 8/12 Misstanke om rattfylleri på 
Landsvägsgatan i Mellerud. Mannen körde omkull med mo-
ped och fick kraftiga skallskador. 9/12 stoppades en förare i 
centrala Mellerud. Han misstänks för drograttfylleri.

Viltolyckor
2/12 kolliderade tåget med en örn utanför Mellerud. 3/12 
kolliderade tåg med rådjur, Mellerud. 3/12 kolliderade fordon 
och rådjur på väg 2135. 3/12 kolliderade bil och rådjur på 
E45 vid Mossebol

Stöld 
29/11-2/12 stals 700 liter diesel ur tankar på Eldaregatan på 
Västerråda.

Anlagd brand 
4/12 anlagd brand i en soptunna på Mellerudsgatan.

Misshandel 
5/12 överfölls en hästägare i Dals Rostock när hon skulle 
fodra hästarna i stallet på morgonen. En man hade gömt sig 
bakom en box och stack kvinnan med ett vasst föremål i 
benet. Han försvann från platsen i en skåpbil. När polis kom 
till platsen var ambulans på plats och vårdade kvinnan. Po-
lisen har vissa spår att gå efter.

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

Ny polischef 
i Fyrbodal
Det är nu klart att Lars Eck-
erdal är ny chef för polisom-
råde Fyrbodal. Han har varit 
tillförordnad på tjänsten se-
dan september 2018.

I polisområde Fyrbodal 
ingår 17 kommuner: Orust, 
Stenungsund, Tjörn, Färge-
landa, Lysekil, Munkedal, 
Strömstad, Sotenäs, Tanum, 
Uddevalla, Bengtsfors, 
Dals-Ed, Lilla Edet, Melle-
rud, Trollhättan, Vänersborg 
och Åmål.

Lars Eckerdal är ny polischef i 
Fyrbodal.

En solig och härlig onsdags-
eftermiddag 17 juli företog 
ett 40-tal medlemmar i Mel-
leruds PRO en resa till Sa-
lebols sockenstuga. Vi sam-
lades vid Österrådaplan för 
att ordna resan med egna 
bilar. Börje Skoogh, vår ord-
förande, hade förvarnat om 
att ställa i ordning rejält med 
våffelsmet. Det har blivit en 
tradition för vårt PRO-gäng 
att besöka denna pärla, belä-
get på västra sidan av Ånim-
men. I omgivningarna och 
främst på Sörknatten spela-
des scener ur filmen Ronja 
Rövardotter in. Det är några 
år sedan, men man kan 
skönja i naturen var det be-
gav sig.

Föreningen som driver 
verksamheten i sockenstu-
gan har verkligen satt sin 

prägel på detta café. Folk 
vallfärdar hit hela tiden när 
det är öppet över säsongen, 
för att få njuta av dessa goda 
våfflor.  

De flesta nöjde sig inte 
med en våffla, utan persona-
len fyllde på allt eftersom vi 
vinkade och önskade flera.

Börje Skoogh informerade 
om kommande program och 
verksamheter. Närmast, ja i 
november, står en resa till 
Säffle för att uppleva musi-
kalen Chess. Många skrev på 
anmälningslistan direkt. 
Övrig verksamhet startar upp 
efter hand under tidig höst.

Efter någon timmas sam-
varo, var det tid för hemresa.

Text och foto: 
Evert Magnusson  

FÖRENINGSREFERAT
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Nyanlända som 
landsbygdsföretagare

NUNTORP 
Att få fler nyanlända före-
tagare och med underrub-
riken hur kan det bli lättare 
att driva företag som ny i 
Sverige, var huvudtemat 
på en integrationsträff 
som hölls på Nuntorp 
för en tid sedan. Träffen 
var ett samarbete mellan 
Landsbygdsnätverket, 
Tillväxtverket, Fyrbodal 
samt Leader – Framtids-
bygder i Dalsland, Årjäng 
och Munkedal.
Många nyanlända har in-
tresse av att starta, driva och 
utveckla företag. Samtidigt 
vet man att dessa inte tar del 
av de befintliga stöd som 
finns i samma utsträckning 
som andra företagare. Här 
finns både kompetens och 
affärsidéer som bättre kan 
tillvaratas. 

Under denna måndag ville 
man lyfta vilka erfarenheter 
som finns från väl fungeran-
de företagsfrämjande meto-
der, vilka stöd som finns och 
vilka aktörerna är som kan 

Mohamed Al-Mansour, som deltog under integrationsdagen för att berätta om sina erfarenheter av att starta 
företag i Sverige, flankeras här av Kerstin Carlsson och Kerstin Söderlund, båda representerande Leader-
Framtidsbygder.

Vukica Bosnjak, Tillväxtverket, Per Hasselberg, Fyrbodals Kommunförbund, Lejla Babajic Löfgren, Tillväxtverket, Nils Lagerroth, Landsbygdsnät-
verket samt Kerstin Carlsson, Framtidsbygder har gemensamt jobbat för den integrationsträff som hölls på Nuntorp förra veckan.  

Innebandy 
Division 6

Rådahallen
Fredag 13 december kl. 20.00
Melleruds IBK - Grundsunds IF

MELLERUDS IBK

GIANT

S

underlätta för nyanlända att 
etablera sig som företagare 
på landsbygden. 

Deltagarna på träffen kom 
från företagsfrämjande orga-
nisationer, kommuner och 
myndigheter. Inbjudna var 
också ett par nyanlända före-
tagare som berättade om sina 
erfarenheter.

En av två till Dalsland
Landsbygdsnätverket arbe-
tar som en plattform för 
landsbygdsutveckling. Idén 
till träffen initierades häri-
från, i nära samarbete med 
Tillväxtverket som arbetar 
för hållbar tillväxt och kon-
kurrenskraftiga företag i hela 
Sverige. Man planerade för 
två regionala sammankoms-
ter, med liknande innehåll, 
där Dalsland blev den ena 
och Lycksele den andra. Nu 
ville man veta hur möjlighe-
terna ser ut här i området, 
utbud, efterfrågan och vem 
som har koll på marknaden. 

– Det finns en stor outnytt-
jad potential bland nyanlän-
da. Det är väldigt viktigt att 

vi som myndighet stöttar 
dem och de aktörer som 
främjar företagande på olika 
sätt och i olika delar av landet 
så att vi inte missar goda af-
färsidéer, fler företag och 
möjligheter till jobb. Att un-
derlätta företagande så att 
alla som vill också ska kunna 
etablera sig som företagare 
på landsbygden främjar sys-
selsättningen och ger bättre 
förutsättningar för konkur-
renskraftiga företag i alla 
delar av landet, menar Lejla 
Babajic Löfgren, program-
ansvarig på Tillväxtverket.

– Nuntorp är en bra mötes-
plats att vara på i ett sådant 
här sammanhang, här finns 
en utvecklings- och företags-
anda. Genom de här träffarna 
vill vi få fram en pilotmodell 
hur vi ska jobba framgent, 
säger bland annat Nils Lager-
roth från Landsbygdsnätver-
ket.

 – Det finns många möjlig-
heter i vårt område, speciellt 
inom hantverksyrkena, fyller 
Kerstin Carlsson från Lead-
er-Framtidsbygder i och 

menar också att den som vill 
starta, inom ett område som 
saknas, måste få allt stöd i 
världen.

 – Vi måste vara lite mer 
öppna för nya idéer, lands-
bygden har stora möjlighe-
ter, det gäller att ge våra ny-
anlända en inbjudan, lägger 
Per Hasselberg till och påta-
lar även behovet av praktik, 
utbildning i yrkessvenska 
samt information om bland 
annat den svenska affärskul-
turen. 

Viktigt att förstå varandra
Bachir Sulaiman arbetar som 
jobbcoach i Bengtsfors kom-
mun. Han efterlyser en pro-
cesskarta, en guide, om hur 
man går till väga för att 
starta företag och vilka regler 
och förordningar som gäller. 
Det är mycket att hålla koll 
på, det finns otroligt mycket 
regler i vårt land, var hittar 
man hjälp och information? 
Bolagsformer, budget, af-
färsplan och sist men inte 
minst språket. 

– Det är mycket viktigt att 
vi har ett öppet sinne, att vi 
tänker vitt och brett. Det är 
mycket stor skillnad på att 
driva företag här i Sverige 
och till exempel Syrien, som 
jag kommer ifrån, förklarar 
han och pekar på vikten av 
att vi alla försöker förstå or-
saken till att vi tänker och 
reagerar på olika sätt. 

Dagen på Nuntorp avsluta-
des med en workshop där 
man hade att diskutera olika 
behov och stödformer, lands-
bygdens villkor och förut-
sättningar samt hur man nu 
kommer att gå vidare. Goda 
förslag kom upp under da-
gen, vilka många handlade 
om samverkan och förenk-
lingar. 

Ing-Marie Norrman

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION

Årets sommarresa lördagen 
24 augusti för IOGT-NTO 
Mellerud gick till Halland. 
Drygt 20-talet resenärer 
mötte upp. Första stoppet 
blev i Göteborg med besök 
på Ramberget. Medhavd fika 
intogs, vi passade på att ”se 
ner” på göteborgarna från 
denna vidsträckta utsikt. Det 
ger en bra bild över allt som 
sker med all byggnation och 
vägleder. Evert Norrman 
guidade oss vidare ur staden 
och fortsatte sedan till Tjolö-
holms slott. Här välkomna-
des vi av guiden Nova som 
berättade och tog oss med på 
en rundvandring i detta mag-
nifika slott. 

Det var svensk-brittiska 
familjen Dickson från Göte-
borg, som lät uppföra slottet.

Byggtiden var sex år och 
slottet stod färdigt 1904. Det 
sägs vara en av Sveriges 
märkligasta byggnader. Re-
dan då fanns ett överdåd av 
toppmoderna bekvämlighe-
ter, till exempel rundspolan-
de duschar och en av Sveri-
ges första dammsugare, med 
vikten av ett ton. En guide 
gav oss en god inblick i his-
toria och verksamhet under 
en timme.

Så fortsatte vi till Kugga-
viksgården/Åsa vandrarhem, 
En anläggning som ägs och 
drivs av IOGT-NTO rörelsen 
i Västsverige. Samarbete 
även med STF som vandrar-
hem. Vi hälsades välkom-
men av föreståndaren Calle 
Wennerstrand              som 
berättade om verksamheten, 
bland annat som kurs-och 
konferensgård. Den ligger 
naturskönt med goda möjlig-

heter till bad och rekreation. 
Här fick vi lunch bestående 
av grönsaksgryta, kaffe och 
kaka,

I början av 1900-talet till-
kom kolonin Solvik på initia-
tiv av Östersunds kommun. 
Många barnfamiljer bodde 
trångt och osunt. Lungtuber-
kulosen var en stor folksjuk-
dom. Tack vare kolonin fick 
många barn möjligheter till 
miljöombyte med bland an-
nat salta bad  

Sista stoppet för dagen var 
besök på Derome Trä & Nos-
talgimuseum. Sedan 1991, 
när Erling Andersson starta-
de museét, har det vuxit ut till 
Sveriges största samling av 
verktyg och maskiner för 
träbearbetning. Hans Jo-
hansson guidade oss genom 
anläggningen. Här finns cir-
ka 8 000 handverktyg och 
omkring 300 större och min-
dre maskiner. En ny avdel-
ning visar många historiska 
objekt från svenska hem från 
1700- och 1800-talet. Vidare 
besöks muséet av Europas 
främsta motorsågskonstnä-
rer som sågar unika träfigu-
rer. Märkliga världsrekord 
visas upp: en 25-vånings få-
gelholk, en nästan 14 meter 
lång trälänk med 75 maljor, 
utsågad ur en enda stock för 
att nämna några. Hans ord-
nade även kaffe och fika 
innan vi lämnade Derome. 
En innehållsrik dag närma-
des sitt slut, tack framfördes 
till Evert och Inger Norrman 
för arbetet med resan.

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

SPF Mellerudsbygden hade 
tisdag den 8 oktober anti-
krunda med Sten Torstens-
son och Patrik Strid på Temp-
largården. Medlemmarna 
fick ta med sig max två före-
mål som Sten och Patrik fick 
värdera. Det var skiftande 

föremål från en hundralapp 
till uppemot 15 000  – 20 000 
kronor som medlemmarna  
hade med sig. Nästa gång, 
den 12 november, kommer 
Gubes och underhåller med 
musik och historier. 

SPF Webmaster
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.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 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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

Köpes

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
mån-fre 10-18,

lör 10-15 sön 11-15
0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
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 

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

Tel. 0521-402 58

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

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.

Vassvikens Loppis
14/12 finns på 
julmarknaden

i Melleruds Handel
Stängt för säsongen

073-828 80 26

11/12

Vassvikens Loppis
21/12 finns vi i 

Melleruds Handel
Stängt för säsongen

073-828 80 26

18/12

Vassvikens Loppis
Stängt för  
säsongen

öppnar åter 26/1

073-828 80 26

8/1, 15/1, 22/1

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

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

Stor europeisk konferens

Europeiska organisationen Trans Europe Halles håller sitt höstmöte år 2022 på Not Quite i Fengersfors. Detta   
innebär minst 175 delegater från 30 länder som kommer till Fengersfors för fyra dagar av möten, workshops 
och kulturevents. 

FENGERSFORS 
Not Quite kommer att 
arrangera den europe-
iska organisationen Trans 
Europe Halles, höstmöte 
år 2022. Det innebär att 
minst 175 delegater från 
30 länder kommer till 
Fengersfors för fyra dagar 
av möten, workshops och 
kulturevents. 
Mötet, det 94:e i organisatio-
nens historia, är det första 
som arrangeras på ett kultur-
center på landsbygden.

– Konferenserna är som 
viktiga europeiska minifesti-
valer i oberoende kultur och 
viktiga för kunskapsutbyte 
och lärande. Mötet är en stor 
chans för profilering av 
Fengersfors och Dalsland. 
En fin möjlighet att driva på 
för hållbar kulturproduktion 
på landsbygden och ett kvitto 
på kvaliteten i vårt långsik-
tiga internationella arbete, 
säger Marcus Haraldsson, 
ansvarig för internationella 
frågor på Not Quite.

Trans Europe Halles, TEH, 
samlar över 100 oberoende 
kulturcenter i före detta fa-
briker i hela Europa. Bland 
medlemmarna märks några 
av de viktigaste musik-, tea-
ter-, och cirkusscenerna i 
London, Kiev, Amsterdam 
och Wien men också många 
mindre kulturcenter såsom 
Not Quite. 

I Sverige är bland andra 
Röda Stens konsthall i Göte-
borg och Subtopias kultur-
center i Stockholm medlem-
mar. Huvudkontoret ligger 

på kulturcentret Mejeriet i 
svenska Lund. 

30 000 besökare
Not Quite, ett av Dalslands 
viktigaste turistmål med 
30 000 besökare per år som 
grundades på fabriken i 
Fengersfors 2002, har varit 
mycket aktiva medlemmar i 
TEH i ett decennium. Man 
har bland annat drivit ett stort 
EU-finansierat gemensamt 
projekt, deltagit i personalut-
byten och varit med på över 
ett dussin tidigare europeiska 
konferenser. 

Nätverket ger idag viktig 
inspiration och kunskap i den 
process där Not Quite arbetar 
med andra aktörer för att ta 
över ägarskapet av bruket i 
Fengersfors, en fråga som 
förväntas vara löst i god tid 
innan den europeiska konfe-
rensen.

Trans Europe Halles beslu-
tade att Not Quite skulle få 
arrangörskap för höstmötet 
2022 på sitt vårmöte i Dres-
den i maj. De tre årens fram-
förhållning krävs för att få 
partnerskap och logistik på 
plats. Så här långt har samtal 
förts bland annat med Åmåls 
kommun och Dalslands Tu-
rist AB. Stenebyskolan i Dals 
Långed är klara som medar-
rangörer. I höst arrangerar 
Not Quite en medlemsresa 
till TEH:s höstmöte i Timi-
soara, Rumänien.

– Mötet i Timisoara i Ru-
mänien i oktober har tema 
GROW - växa, öka, utveck-
las - vilket passar bra då Not 

Quite är i ständig utveckling, 
säger Malin Robertson Ha-
rén.

Deltar på mötet
Det är sju medlemmar som 
åker och deltar på mötet; 
Malin Robertson Harén 
(marknadsföring och led-
ningsgrupp 20 procent på 
Not Quite, fotograf), Malin 
Palm, (ekonom och led-
ningsgrupp 50 procent på 
Not Quite, konstnär), Miklós 
Fözö (smed, skulptör), Kata-
rina Aneer (konstnär), Eme-
lie Rygfelt Wilander (konst-
när), Ulrika Aneer (smed, 
metallkonstnär, textilkonst-
när, skräddare) och Karl 
Hallberg (metallkonstnär, 
ordförande i Not Quite eko-
nomiska förening). 

Det blev en försmak av julen 
när Sundals Ryrs byalag 
bjöd in till den sista torsdags-
lunchen för hösten. Röda 
dukar, tända adventsljussta-
kar och på bordet fanns både 
sill, skinka, köttbullar och 
Janssons frestelse. Precis 
som det ska vara på en jul-
buffé.

Nytt för i höst har varit den 
korta andakten med tid för 
eftertanke som prästen An-
nett Jarsved Carlson hållit i 
en stund innan lunchen. 
Många har kommit till denna 

samling och luncherna har 
också varit mycket välbe-
sökta och uppskattade. 

Maten har som vanligt la-
gats av byalaget, som på 
sista lunchen för hösten med-
delade att det blir en fortsätt-
ning till våren. Sista torsda-
gen i januari, februari och 
mars hoppas man att alla 
trogna lunchgäster vill kom-
ma tillbaka. 

Susanne Borssén

FÖRENINGSREFERAT
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ALLTJÄNST

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

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

BILSERVICE

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

STÄD

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

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

AKTIEBOLAG

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

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

VI KÖPER FORDON KONTANT 
Personbilar 2010-2019
Lätta lastbilar 2010-2019
HUSBILAR 2005-2019
Oscarssons Bil AB
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILAR/HUSBILAR

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

Inramning
Konstnärsmaterial lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.50 - 14 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. 50 – 14 december

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 Go‘kväll, 10:55 Robins
11:25 Dom kallar mig Miss 
 Mermaid
11:30 Arvinge okänd
12:30 Matiné: Åh, en sån onsdag
14:00 Forum, Hjärtats vägar
17:25 Tomtens minnesluckor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern, Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 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 Svensson, Svensson
01:15 Allt för Sverige
02:15 Kurs i självutplåning

06:00 Musikhjälpen
12:00 Rapport
12:03 Musikhjälpen
16:00 Rapport
16:05 Musikhjälpen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Musikhjälpen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Fråga veterinären
20:30 Tornedalsrallyt
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Farliga beroenden
23:00 Good gaming
23:15 Good gaming
23:30 Musikhjälpen

14:00 UR Samtiden
17:00 Lagens längsta arm
17:40 Nationalskattens 
 hemligheter
18:25	Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
19:15 Gandhi, mannen bakom 
 myten
20:10 Japan med Sue Perkins
21:00 Behöver vi verkligen 
 vitaminpiller?
21:50 Livet, kärleken och företaget
23:05 Rovdjur i Karpaterna
23:50 Nazismens födelse

20:00 Musikhjälpen
23:30 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
00:00 Andra åket 
 - teckenspråkstolkat
00:30 Rättighetsbärarna 
 - teckenspråkstolkat
01:00 Limboland 
 - teckenspråkstolkat
01:30 Jakten på dyslexin 
 - syntolkat
02:00 Strömsö
02:30 Värsta listan

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
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Bonde söker fru
21:00 Hela Sverige bakar
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
23:55 Law & order: Special 
 victims unit
01:50 Badhotellet
02:55 En plats i solen: Vintersol
03:55 En plats i solen: Vintersol
04:50 Husakuten

05:05 Pawn stars
05:25 Kevin can wait
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	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
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Independence day
23:55 How I met your mother
00:55 Family guy
01:55 American dad
02:45 Cops
03:35 The vampire diaries
04:20 American dad

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 Go‘kväll
10:55 Dom kallar mig The Wild 
 Bunch
11:00 På spåret
12:00 Sveriges mest beundrade man
13:00 En perfekt förälder
13:30 Landet lyckopiller
14:00 Riksdagens frågestund
15:15 Forum
15:55 Vår tid är nu, Strömsö
17:25 Tomtens minnesluckor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern, Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Arvinge okänd
21:00 Veckans brott
22:00 Opinion live
22:45 Korrespondenterna
23:15 Tomtens minnesluckor
23:20 Rapport
23:25 Vår tid är nu
00:25 Svensson, Svensson
01:25 Skavlan

06:00 Musikhjälpen
12:00 Rapport
12:03 Musikhjälpen
16:00 Rapport
16:05 Musikhjälpen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Musikhjälpen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Kulturveckan
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 120 slag i minuten
00:35Musikhjälpen

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikduellen
17:30	Att	flyga:	Staden	
 bland molnen
18:25 Björnungar på rehab
19:15 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan
20:05 Mandela, mannen bakom 
 myten
21:00 Studio natur
21:30 Rovdjur i Karpaterna
22:20 Så smart är elefanten
23:10 Livet, kärleken och 
 företaget

20:00 Musikhjälpen
00:35 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
01:35 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
02:35 Limboland - syntolkat
03:05 Värsta listan

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 Jul med Ernst
21:00 Expeditionen
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: Vintersol
03:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Husakuten

05:05 Last man on earth
05:30 Pawn stars
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	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
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Independence day
23:20 How I met your mother
00:20 Family guy
01:20 American dad
02:20 Cops
03:10 The vampire diaries
03:50 American dad
04:35 Last man on earth

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Strömsö
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 The Graham Norton show
11:15 Dom kallar mig Insta-rappare
11:20 Skidskytte: Världscupen
12:50 Arvinge okänd
13:50 Filip och Mona
14:10 Skidskytte: Världscupen
15:45 En stad - en historia
15:55 Hemlös på Instagram
16:25 Engelska Antikrundan
17:25 Tomtens minnesluckor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern, Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 På spåret
21:00	Seriestart:	World	on	fire
22:00 Leif och Billy, Twin
23:15 Kurs i självutplåning
23:30 Tomtens minnesluckor
23:35 Rapport, Veckans brott
00:40 Svensson, Svensson
01:10 Vår tid är nu
02:10 Hemlös på Instagram

06:00 Musikhjälpen
07:00 Luciamorgon från Gränna
08:00 Musikhjälpen
12:00 Rapport
12:03 Musikhjälpen
16:00 Rapport
16:05 Musikhjälpen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Karaokekväll med Lasse
18:30 Luciamorgon från Gränna
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Filmstjärnan Anna Magna-
ni
20:55 Tones dockhus
21:00 Aktuellt
21:18 Kulturnyheterna
21:23 Väder
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Hateship loveship
23:25 Musikhjälpen

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Behöver vi verkligen 
 vitaminpiller?
18:10 Antikduellen
18:40 Lagens längsta arm
19:20 Världens broar
20:10 Seriestart: Människan med 
 Mosley
21:00 Historiska hemligheter
21:45 Teknikens mästerverk
22:40 Nationalskattens hemlig-
 heter
23:25 Dokument utifrån: Präst-
 ernas hemliga sexhandel

20:00 Musikhjälpen
23:25 Lucia - syntolkat
00:25 På spåret - syntolkat
01:25 Engelska Antikrundan
02:25 Hjärtats vägar
03:15 Andra åket - syntolkat

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 V75-klubben
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
20:00 Diggiloo
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Florence Foster Jenkins
00:30 Zookeeper – djurens hjälte
02:30 Robocop 3

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
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Natt på museet 2
23:05 Babylon A.D
01:10 American dad
02:10 The Lizzie Borden chronicles
02:55 The vampire diaries
03:40 Scream queens

06:00 Fråga doktorn
06:30 Opinion live
07:15 På spåret
08:15 Leif och Billy
08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09:15 Vinterstudion
09:30 Alpint: Världscupen
11:30 Skidskytte: Världscupen
13:00 Alpint: Världscupen
14:00 Längdskidor: Världscupen
16:00 Skidskytte: Världscupen
17:00 Skicross: Världscupen
17:30 Vinterstudion
17:45 Tomtens minnesluckor
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt, Rapport
18:15 Sverige!, Julkalendern
19:00 Svenska tv-historier
19:30 Rapport, Sportnytt
20:00 Robins
20:30 Andra åket
21:00 Killing Eve
21:45 Filip och Mona
22:05 Lördagsbio: Johnny 
 English reborn
23:45 Tomtens minnesluckor
23:50 Rapport
23:55	Nattfilm:	Dracula	untold
01:25 På spåret

06:00 Musikhjälpen
14:50 Skidskytte: Världscupen
15:35 Musikhjälpen
16:10 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16:20 Rapport
16:25 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16:35 Musikhjälpen
17:35 Studio Sápmi
18:05 Bilderna alla tog - doktor 
 Land och hans kamera
19:00 Kulturstudion
19:05 Bang
20:4 0Kulturstudion
20:45 Nobel 2019: Nobelkonser-
ten
22:15 Kulturstudion
22:20 Countrymusikens historia
23:15 Musikhjälpen

09:00 UR Samtiden
15:00 Kallbad i Trondheim
15:10 Världens broar
16:00 Asiens gröna öar
16:50 Teknikens mästerverk
17:45 Historiska hemligheter
18:30 Japan med Sue Perkins
19:20 Behöver vi verkligen 
 vitaminpiller?
20:10 Björnungar på rehab
21:00 Seriestart: Djurvärldens 
 långpendlare
21:55 Nazismens födelse
22:50 Människan med Mosley
23:40 Mandela, mannen bakom 
 myten

20:00 Musikhjälpen
23:15 Andra åket - syntolkat
23:45 Hjärtats vägar
00:35 Tornedalsrallyt
01:05 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
01:35 Veckans brott

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Diggiloo
13:25 Solsidan
14:00 Hela Sverige bakar
15:00 Halv åtta hos mig
15:30 Marley och jag
17:55 Keno
18:00 Trav: –
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Pernilla Wahlgren – kort, 
 glad och tacksam
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Bodyguard
00:55 Every secret thing
02:55 A guy thing

05:10 Last man on earth
05:30 Pawn stars
06:00 Simpsons
07:15 Kevin can wait
08:00 My name is Earl
09:00 Pawn stars
10:00 Brit cops
13:00 Nitro Circus: All Access
14:00 Bilprovningen
15:00 Man with a plan
16:00 Great news
17:00 Fresh off the boat
18:00 Lethal weapon
19:00 Brooklyn nine nine
20:00 Simpsons
20:30 Simpsons
21:00 Stolen
22:55 Welcome to the jungle
00:55 Priest
02:35 Extinction
04:25 Cops
04:45 Fresh off the boat

Med en annons i  
Melleruds Nyheter
når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina

Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06:15 Sverige!
06:45 Robins
07:15 Vår tid är nu, 08:15 Andra åket
08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09:15 Vinterstudion
09:30 Alpint: Världscupen
10:45 Längdskidor: Världscupen
12:00 Skidskytte: Världscupen
12:40 Alpint: Världscupen
14:15 Skidskytte: Världscupen
15:45 Längdskidor: Världscupen
16:30 Alpint: Världscupen
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 Barnmorskan i East End - julspecial
22:20 Militärligan
22:50 Hemlös på Instagram
23:20 Tomtens minnesluckor
23:25 Rapport
23:30 Killing Eve
00:15 Twin
01:00	World	on	fire
02:00 Sveriges mest beundrade man

06:00 Musikhjälpen
10:00 Gudstjänst
10:45 Musikhjälpen
14:50 Längdskidor: Världscupen
15:45 Musikhjälpen
16:05 Sverige idag på romani chib/
 kalderash
16:15 Rapport
16:20 Sverige idag på meänkieli
16:30 Musikhjälpen
17:00 Sista terminen i nian
17:09 Dövas historia genom tiderna
17:25	Kortfilmsklubben	-	spanska
18:00 Språkkampen
19:00 Världens natur: Kenyas dolda 
 paradis
19:55 Bollhunden Pax
20:00 Musikhjälpen - utsläppet
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån: De försvunna 
 kvinnorna
22:55 Värsta listan
23:25 Gudstjänst
00:10 Fråga veterinären
00:40 Musikliv
01:10 Komma ut
01:50 Karaokekväll med Lasse

09:00 UR Samtiden
15:00 Nationalskattens hemligheter
15:45 Människan med Mosley
16:35 Björnungar på rehab
17:25 Dox: Eldsjälen
19:15	Att	flyga:	Staden	bland	molnen
20:10 Ökenlejonens hårda liv
21:00 Japan med Sue Perkins
21:55 Städernas hemligheter
22:45 Livet, kärleken och företaget
00:00 Asiens gröna öar

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat
22:00 Filip och Mona
22:20 Militärligan - syntolkat
22:50 Farliga beroenden
23:40 Vår tid är nu - syntolkat
00:40 Tornedalsrallyt
01:10 En perfekt förälder
01:40 Landet lyckopiller

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Jul med Ernst
12:30 Sveriges bästa
13:30 Bonde söker fru
14:25 Halv åtta hos mig
14:55 Expeditionen
15:55 Pernilla Wahlgren – kort, glad 
 och tacksam
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 Jack Ryan: Shadow recruit
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Jack Ryan: Shadow recruit
23:50 Anders och knarket
00:50 Brottsjournalen
01:50 Kalla fakta
02:50 Stockholmspolisen
03:50 Loch Ness

05:10 Fresh off the boat
05:30 Kevin can wait
06:00 Simpsons
06:50 Kevin can wait
07:35 My name is Earl
08:00 Man with a plan
09:00 Bilprovningen
10:00 Brit cops
12:00 Simpsons
13:00 Natt på museet 2
15:05 Brooklyn nine nine
16:00 Simpsons
16:30	Tattoo	fixers
17:35 Twilight
20:00 Ink master
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Den som dräper: Mörkret
23:00 The gunman
01:30 NCIS: Los Angeles
02:25 American dad
03:10 Bordertown
03:30 Sex & drugs & rock & roll
04:20 NCIS: Los Angeles

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Sverige!
10:10 Julkalendern- teckenspråkstolkat
10:25 Sportspegeln
10:55 Landet runt, En perfekt förälder
11:55 Tänk till talkshow
12:10 Robins, Hemlös på Instagram
13:10 Leif och Billy, Allt för Sverige
14:40 Det söta livet - jul
14:55 Matiné: Två sköna juveler
16:40 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, Fråga doktorn
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Vår tid är nu
21:00 The Talented Mr. Ripley
23:15 Tomtens minnesluckor
23:20 Rapport
23:25 The Graham Norton show
00:15	Nattfilm:	Inside	Llewyn	Davis
01:55 Hjärtats vägar
02:45 Svensson, Svensson

07:40 Sverige idag på romani chib/arli
07:50 Sverige idag på romani chib/lovari
08:00 Sista terminen i nian
08:09 Dövas historia genom tiderna
08:25	Kortfilmsklubben	-	spanska
09:0016.15 Forum
12:00 Rapport
16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Övergivna rum
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Muitte mu - Minns mig
18:30 Filmstjärnan Anna Magnani
19:25 Vallhundsvalpar lämnar boet
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Nobel 2019: Snillen spekulerar
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Dox
23:15 Good gaming
23:45 Agenda
00:30 Språkkampen
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Rallykonditor
17:05 Asiens gröna öar
17:55 Människan med Mosley
18:45 Behöver vi verkligen vitamin-
 piller?
19:35 Historiska hemligheter
20:20 Nationalskattens hemligheter
21:00 Världens natur: Kenyas dolda 
 paradis
21:55 Björnungar på rehab
22:45 Nazismens födelse
23:40 Städernas hemligheter
00:30 Enastående människor

20:00 Vår tid är nu - syntolkat
21:00 Agenda - teckenspråkstolkat
21:45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22:15 Strömsö
22:45 Militärligan - syntolkat
23:15 Karaokekväll med Lasse
23:45 Jakten på dyslexin - syntolkat
00:15 Syssna

05:10 Världens häftigaste tårtor
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Agatha Raisin 
 – privatdetektiv
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
14:30 Ring så städar vi
15:00 En plats i solen: 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 Kalla fakta
21:00 Rhapsody in rock
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: Vintersol
03:50 Fixer upper
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
03:10 The vampire diaries
03:55 American dad
04:45 Den som dräper: Mörkret

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Fråga doktorn
10:10 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10:25 Alpint: Världscupen
11:30 Strömsö, 11:55 Rättighetsbärarna
12:25 Limboland, 12:55 Andra åket
13:25 Alpint: Världscupen
14:20 Svenska tv-historier: TV2-starten
14:50 Matiné: Hip hip hurra!
16:35 Hjärtats vägar
17:25 Tomtens minneslucko
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, 18:33 Lokala nyheter
18:45 Julkalendern, 19:00 Go‘kväll
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Berättelsen bakom Vår tid är nu
21:00 Hundra procent bonde
22:00 Plus, 22:30 Program ej fastställt
23:30 Tomtens minnesluckor
23:35 Rapport, 23:40 Hjärtats vägar
00:30 Svensson, Svensson
01:00 En perfekt förälder
01:30 Landet lyckopiller, Filip och Mona
02:20 Kurs i självutplåning

08:40 Sverige idag
09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Agenda
17:00 Övergivna rum
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Muitte mu - Minns mig
18:30 David Attenborough: Klimatkrisen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 När sjukvården stannade
20:30 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	Kortfilmsklubben	-	finska
00:15 Filmstjärnan Anna Magnani
01:10 Good gaming
01:45 Sportnytt, 02:00Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Studio natur
17:30 Världens broar
18:20 Städernas hemligheter
19:10 Nazismens födelse
20:05 Djurvärldens långpendlare
21:00 Dokument utifrån: De försvunna 
 kvinnorna
21:55 Japan med Sue Perkins
22:45 Teknikens mästerverk
23:40 Mandela, mannen bakom myten
00:35 Enastående människor

20:00 Snöröjningsbalett på Gardermoen
20:10 Skicross: Världcupen
21:35 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
22:35 Beatles forever
22:45 Musikliv - syntolkat
23:15 Andra åket - teckenspråkstolkat
23:45 Agenda - teckenspråkstolkat
00:30 Syssna
00:45 Syssna

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Agatha Raisin
11:00 Agatha Raisin
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Downton Abbey
15:00 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 Mandelmanns jul
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: Vintersol
03:50 Fixer upper
04:45 Husakuten

05:35 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops, 08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:00 Kung av Queens
10:30 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 The night before
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:00 Cops
02:50 The vampire diaries
03:30 American dad 
04:15 Last man on earth
04:40 Pawn stars

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

Villor i  
Brålanda  
sökes av  
köpklara 

kunder FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

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:-

Boka visning!

SÅLD IN
NAN VISNING!

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

Pris 575.000:-

Boka visning!
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Termoleggings
L/XL

119:-

Allt för luciafirande

Magiska vantar
Till barn

10:-

Stickade  
fingervantar
Herr

1990

1990

Fingervantar
Dam Jultallrik

inkl. dricka och kaffe

3490

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

JULKLAPPSTIPS!

20% 
RABATT PÅ PRESENT-
KORT FRÅN OPTIMERA!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Proffsröjsåg 
FS 460 C-EM K

KAMPANJ

NU 

8.990:-  

I januari ska planen för Ugglan klubbas

Marken där Torstenssons-
husen stod ägs av Mel-
leruds kommun. Sedan 
husen revs är marken obe-
byggd. Nu kan det snart bli 
ändring på det, i januari 
ska detaljplanen klubbas i 
kommunfullmäktige.
Under november månad har 
förslaget till detaljplan varit 
ute på granskning. Grannar 
och myndigheter har tyckt 
till. I fredags var sista dagen 
att komma in med synpunk-

ter och förslag. Planen ska nu 
godkännas av byggnads-
nämnden, för att sedan antas 
vid januari månads kom-
munfullmäktigemöte. 

–– Myndigheterna är nöj-
da, ett fåtal grannar av de 78 
vi tillfrågat, har haft syn-
punkter på förslaget. Det 
handlar mycket om hur be-
byggelsen kommer att bli. 
Flexibiliteten i den nya pla-
nen gör att det är möjligt att 
bygga både flerfamiljshus 

och enbostadshus samt att 
placeringen av byggnationen 
inom området är friare jäm-
fört med den idag gällande 
detaljplanen. I och med att 
planen medger flera typer av 
byggnationer är det svårare 
att föreställa sig hur området 
kan komma att se ut. Det 
oroar de som vill veta på 
förhand vilken typ av bygg-
nader som kommer att byg-
gas i området. Det ligger i 
människans natur att vara 

varsam inför förändringar 
säger Kart/GIS-ingenjör Jo-
nas Söderqvist på Plan- och 
byggenheten, Melleruds 
kommun. När man ser på 
yttrandena kommer små jus-
teringar att göras i planen, 
tillägger han.”

Attraktivt område
Syftet med den nya detaljpla-
nen är att möjliggöra utbygg-
nad av bostäder av olika typer 
och därmed göra området 

attraktivt för exploatörer och 
boende, samt bereda möjlig-
het att bygga förskola/skola 
i kvarteret. Förslaget är i 
enlighet med kommunens 
översiktsplan.

– Det finns en intressent 
som är intresserad av att 
bygga här, avslöjar Jonas 
Söderqvist som hoppas att 
gatumiljön, med en mix av 
bilparkeringar och träd, ska 
bli verklighet. Det vore vik-
tigt att få in en stadskänsla 

som kan berika området, 
menar han. 

– Vi ser positivt på det och 
hoppas att det ska bli bra. Vi 
hoppas att det ska lossna så 
att ungdomar får möjlighet 
att flytta hemifrån till eget 
boende och äldre kan lämna 
sina villor för boende i lägen-
het, vilket många önskar, 
säger Jonas Söderqvist. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Idébild från Liljewall arkitekter.

Idébild från Liljewall arkitekter.Idébild från Liljewall arkitekter.

kommer onsdag 18 december
Första numret 2020 kommer 8 januari

Kontoret stänger onsdag 18 december kl. 12.00
Öppnar åter torsdag 2 januari kl. 8.00

Boka annons nu!
Kontakta Christina tel. 0530-125 40 eller maila christina@mellerudsnyheter.se

Sista numret 2019 av


