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God Jul &  
Gott Nytt År

önskar
Johan Magnusson, Michael Edvinsson, Jörgen Baldesjö, Fredrik  

Johansson, Tobias Bertilsson, Håkan Andersson, Jörgen Andersson,  
Mats Andersson, Anders Hedberg, Erik Lundberg, Dan Olsson,  

Bengt-Inge Theodorsson, Dan-Peter Eliasson, David Wennerdahl,  
Mattias Johansson och Eva Persson

Kära kunder!
Istället för att sända Er ett julkort så 
kommer vi att lämna ett bidrag till 
Barncancerfonden. Det blir vår och Er 
gåva i dessa juletider.

Tel. 0530 – 444 40 roybil.se

Priserna gäller måndag 16/12 – tisdag 24/12 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej ekolo-
giskt, koffeinfritt, 425-450 g, 
jfr-pris 44,44-47,06/kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 51 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Kokt julskinka
Garant, Sverige, ca 2-3 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

BONUSKUND

Ägg 15-pack
Lantägg, frigående inomhus, 
stl M/L, jfr-pris 1,33/st.
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

Sill
Garant, flera sorter, 220/110-220 g,  
jfr-pris 22,73-45,45/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 51

3995
/kg

   20:-
/st

5:-
/st

20:-
/st

God Jul 
och Gott Nytt År

önskar Stig med personal
Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 12%, ca 1-2,2 kg.
Max 3 kg/hushåll/vecka 51

/kg

Handla andra 
varor för minst 100 kr, 

köp nötfärs för 

5995
/kg

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00

Öppettider  
jul & nyår
Mån-fre 7-18 
lör. 9-13

Julafton Stängt
Juldagen Stängt
Annandag jul Stängt
Nyårsafton Stängt
Nyårsdagen Stängt
Trettondagen Stängt

God Jul &  
Gott Nytt År
önskas alla!

God Jul och Gott Nytt År

Foto: Stars for Europe
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 18.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 19/12 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Månadsfinal
Annandag jul kl. 16.00

Bolstad
Prästgård
Onsdag 8 januari kl 19
Conny Westerberg 

Mellerud
Mineraler och film 

från gamla gruvhål i 
Dalsland. 

Entré m. kaffe: 80 kr. Arr: 
Bolstads Prästgårds Vänner i 

samarb.  m. SV Väst. 

Välkommen till julens gudstjänster 
4:e advent:  Kl. 14 Julgudstjänst för stora och små  

i Brålanda
Kl. 18 Julkonsert i Gestad

Julafton:  Kl 11 Julbön på Servicehuset
Kl. 23 Julnattsgudstjänst i Brålanda och Timmervik

Juldagen:  Kl. 7 Julotta i Sundals-Ryr
Annandagen:  Kl. 11 Julgudstjänst i Brålanda

För mer info se predikoturer eller hemsida

TRETTONDAGSKONSERT
Med det bästa ur opera och musikal
Frändefors kyrka måndag 6/1 kl. 18.00

Mingel fr. 17.30. Det bjuds på snittar och bubbel

Evelina Stenvall • Isak Stenvall • William Davis Lind
Piano: Emma Davidsson   Orgel: Ruben Bengtson

Fri entré

Frändefors kyrka
Lördag 28 december kl. 18.00

HEMVÄNDARNAS JULKONSERT
Utdelning av Hemvändarnas stipendium 

Kyrkokören 
 Aftonbön Daniel Westin

Insläpp med glöggmingel kl. 17.30 
Välkomna!

 

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

  

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheten Sunnanå 
1:2.

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingarna finna tillgängliga hos Till-
växtenhetens kontor, Kommunkontoret, Storgatan 
13 Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 8 januari 2020.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

 

18 december 2019 - 8 januari 2020
Jul-, Nyår- och Trettondedagshelgerna

Reservation för ändringar. För uppdaterad information, se hemsidan eller 
Kyrkguiden.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 20/12 19:00 Musikgudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Julallsång med
  Lilla Bandet och Bolstads kyrkokör. Flöjt Maria Fredriksson.
Sön 22/12 18:00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Mia Palm. Örs kyrkokör framför
  Mariasånger och några julsånger.
Tis 24/12 23:00 Julnattsgudstjänst i Grinstads kyrka, Mia Palm. Bolstads kyrkokör medverkar.
Ons 25/12 05:00 Julotta i Klöveskogs kyrka, Ewa Widell. Sång Anders Fredriksson.
Ons 25/12 07:00 Julotta i Bolstads kyrka, Ewa Widell. Sång Jonna Ydenius.
Sön 29/12 11:00 Kommenterad högmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson och  
  Martin Edström.
Ons 1/1 17:00 Nyårsgudstjänst i Erikstads kyrka, Martin Edström. Sång Anders Fredriksson.
Mån 6/1 11:00 Gudstjänst med julsånger i Klöveskogs kyrka, Martin Edström. Sång Mona 
  Fransson. ACT-talare Tilda Lidell. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 18/12 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Därefter jullunch. Anmälan till
  jullunchen har gått ut.
Tor 19/12 08:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Sön 22/12 14:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Mia Palm. Sång Katarina Kjörling.
Tis 24/12 09:30 Julbrunch med efterföljande julbön kl. 11 i Kyrkans Hus, Mia Palm. Sång
  av Agnes Palm. Anmälan till julbrunchen har gått ut.
Tis 24/12 23:00 Julnattsgudstjänst i Järns kyrka, Carlo Nielsen. Järns sångkör medverkar.
Ons 25/12 07:00 Julotta i Holms kyrka, Kerstin Öqvist. Sång av Anders Fredriksson.
Tor 26/12 10:00 Högmässa i Kyrkans Hus, Lars-Åke Petersson. Därefter Kafé Kom In.
Tis 31/12 15:00 Nyårsbön i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. Sång Anders Fredriksson.
Sön 5/1 08:30 Frukost med efterföljande gudstjänst kl 09:30, Mia Palm. Medverkan med 
  juldragspel på både frukost och gudstjänst av Lennart Karlsson, Gunnar 
  Gustavsson, Anders Fredriksson och Pär-Åke Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 22/12 16:00 Gudstjänst på Skållerudshemmet, Carlo Nielsen. Sång Katarina Kjörling.
Tis 24/12 23:00 Julnattsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. Skålleruds
  församlingskör medverkar.
Sön 29/12 17:00 Julkonsert i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. Musik av Peter Söderlund,
  Skålleruds församlingskör och solister.
Sön 5/1 15:00 Musikgudstjänst i Skålleruds kyrka, Mia Palm. Vi sjunger ut julen tillsammans 
  med Anders Fredriksson. Därefter gröt i kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 22/12 11:00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Carlo Nielsen. Örs kyrkokör framför Mariasånger.
Tis 24/12 21:00 Julkvällsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Carlo Nielsen. Medverkan av Gun-Britt 
  Gustafsson med kör.
Ons 25/12 07:00 Julotta i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång Staffan Henning.
Tor 26/12 12:00 Gudstjänst på Karolinen, Lars-Åke Petersson. Sång Lars-Åke Petersson.
Ons 1/1 14:00 Nyårsgudstjänst i Örs kyrka, Martin Edström. Sång Anders Fredriksson.
  Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Mån 6/1 17:00 Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka med julens sånger och psalmer, Martin Edström. 
  Sång Sofia Petrén.

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

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

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6, Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

God Jul & Gott Nytt År
önskar

SOPHÄMTNING
Inkörningar jul och nyår 2019

Julafton 24 dec körs måndag den 23 dec
Juldagen 25 dec körs fredag den 27 dec
Annandag jul 26 dec körs lördag den 28 dec
Fredag 27 dec körs söndag den 29 dec, 
Nyårsafton körs som vanligt
Nyårsdagen 1 januari körs torsdag den 2 jan. 
Trettondagsafton 6 jan körs som vanligt

Veckohämtning som skulle skett fredag 27 december  
körs den 29 december
Veckohämtning som skulle skett tisdag 1 januari 
körs den 2 januari

Har du stopp i avloppet 
eller behöver tömma din fettavskiljare!  
Ring oss på 010- 723 23 23

Årsmöte
måndag 6 januari kl. 14.00

Julkonsert 
söndag 22 december kl. 16.00

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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centrumsalongen
Mellerud

En del av mitt hjärta

Onsdag 25/12 kl. 19.00

Söndag 29/12 kl. 19.00

Torsdag 2/1 kl. 19.00

Från 7 år . Pris 100 kr

1 tim 58 min

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

Jojo Rabbit

Söndag 12/1 kl. 19.00

Onsdag 15/1 kl. 19.00

Stars Wars :  

Rise of Skywalker

Onsdag 18/12 kl. 19.00

Söndag 22/12 kl. 19.00

Onsdag 8/1 kl. 19.00

Från 11 år  Pris 100 kr

2 tim 21 min

Frost 2  

(Sv.Tal)  (Sv.text)

Onsdag 25/12 kl. 16.00

Söndag 29/12 kl. 16.00

Söndag 5/1 kl. 16.00

Söndag 12/1 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr

1 tim 43 min

Sune - Bestman

Söndag 22/12 kl. 16.00

Torsdag 2/1 kl. 16.00

Barntillåten Pris 80 kr

1 tim 30 min

 

The Grudge

Söndag 5/1 kl. 19.00

Från 15 år  Pris 100 kr

1 tim 35 min

Det händer på biblioteket

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

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

Medlemsutställning
Konstgrafiska Verkstaden Dalsland

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 11-31 januari 2020
Vernissage lördag 11 januari kl. 11-13

Välkomna!

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

Ta bussen!

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:-
Hollands blommor & 
blomstertåget 22/4, 7 dgr .. 8.550:-
Prag 2/5, 7 dgr ...................... 6.680:-
Ungern – vin, mat & upplevelser
10/5, 11 dgr ......................... 15.890:-
Salzburg med Örnnästet & 
Passionsspelen i Oberammergau
22/5, 9 dgr ........................... 16.750:-

Knytkalas på Kåken i Mellerud

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

Dans
till

 Arr: Kroppefjälls IF

hollyz

Kulturbruket på Dal, MELLERUD
Fredag 24 januari 2020 

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

Sveriges bästa nostalgishow

Julklappstips!

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

En God Jul & Ett Gott Nytt År
önskar vi på Rådahallen

Du vet väl om att du kan köpa presentkort 

hos oss & ge bort i julklapp!

www.radahallen.se • Tel. 0530-183 00

Följ oss på Instagram och Facebook för 
information, nyheter & erbjudanden!

V. 52  23/12 Familjebadet 10.00-16.00
 27-29/12 Familjebadet öppnar 10.00
 Motionssim: Fre. 06.00-08.30
 Rehabbad: Fre. 06.00-10.00
 Julafton, juldagen och annandag jul - STÄNGT 

V. 1 30/12 Familjebadet 10.00-16.00

 2-5/1 Familjebadet öppnar 10.00
 Vuxenkväll: Tors. 19.00-21.15
 Motionssim: Tors. 08.30-10.00. Fre. 06.00-08.30
 Rehabbad: Tors. 09.00-10.00. Fre. 06.00-10.00
 Nyårsafton & nyårsdagen, trettondag jul 6/1- STÄNGT

 Från 7 januari gäller ordinarie öppettider igen

En del av mitt hjärta (Sv. 
text) 35-åriga Isabella är en 
driven affärskvinna inom 
Stockholms finansvärld. När 
hon åker hem till sin barn-
doms småstad för att fira sin 
pappas sextioårsdag känner 
hon sig som en vinnare, den 
enda av det gamla skolgäng-
et som det gått riktigt bra för. 
Isabellas självförtroende 
kommer av sig när hon inser 
att Simon, hennes stora ton-
årsförälskelse, ska gifta sig 
med Isabellas barndoms-

kompis Molly och att hon 
inte ens är bjuden på bröllo-
pet. Isabella är van vid att få 
som hon vill och det stör 
henne att se Simon lycklig 
tillsammans med någon an-
nan. En del av Isabellas 
hjärta kommer alltid att slå 
för Simon. Visas på Cen-
trumsalongen i Mellerud 
onsdag den 25 och söndag 
den 29 december samt tors-
dag 2 januari. Ikväll visas 
Star Wars: Rise of Skywal-
ker.

Om gruvhål 
På onsdag kväll den 8 ja-
nuari 2020 kommer Conny 
Westerberg, Mellerud, till 
Bolstad Prästgård och 
berättar om mineraler och 
övergivna dalsländska 
gruvhål. 
Man kan säga att norra Dals-
land är översållat med gamla 
gruvhål ute i markerna. På 
senaste tiden har Conny in-
tresserat sig för samling av 
mineraler och dokumenta-
tion om gamla dalsländska 
gruvor. Det blir även film 

från övergivna gruvhål som 
tagits av Mikael ”Samuraj” 
Johansson vilken Conny 
Westerberg har samarbete 
med. 

Conny Westerberg har va-
rit yrkesverksam som musik-
lärare i Mellerud innan han 
som pensionär började in-
tressera sig för dalsländska 
skansar från 2:a världskrigets 
dagar.  Detta  dokumentations-
arbete i skog och mark fram-
kallade även intresse för  
gruvorna i landskapet. 

Aktuellt på bio

Skänker julgåvor

Lions president Kjell Karlsson med gåvan som Lions Club, Mellerud,  
skickar med Hemvården till de äldre i Melleruds kommun. En choklad-
ask och en lott kommer att delas ut lagom till jul. Foto: Karin Åström.

FISKBILEN
Fiskbilens öppettider julveckan

Onsdag 18/12 Säffle kl. 11.30-18 Torsdag 19/12 Åmål kl. 10-18
Fredag 20/12 Mellerud kl. 10-18 Lördag 21/12 Åmål kl. 10-16
Söndag 22/12 Säffle kl. 10-16 Måndag 23/12 Åmål kl. 10-17

99:- 

Vi har allt för julbordet
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Veckans lunch
MATSEDEL

Vecka 52    

Skolan

Måndag 23/12: Fläskköttsgryta med 
lingon, kokt potatis och broccoli.
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 24/12 Jullunch
Dessert: Pepparkaka och struva.

Onsdag 25/12: Lutfisk med vitsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Ris á la Malta med saftsås.

Torsdag 26/12: Revbensspjäll, äppelsås, 
kokt potatis, brysselkål och äppelmos.
Dessert: Pepparkaksbakelse med lingongrädde.

Fredag 27/12: Kassler med potatisgratäng 
och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 28/12: Schnitzel med örtsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 29/12: Fiskgratäng, skaldjurssås, 
kokt potatis och grönsaksblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 52
Mån, ons-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker.

Måndag 30/12: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa. 
Tisdag 31/12 Fläskfilé, skogssvampsås, 
klyftpotatis och värdshusgrönsaker.
Dessert: Fruktsavarin med vispad grädde.

Onsdag 1/1: Stekt kycklingfilé med 
gräddsås, gratinerad potatisstomp, brysselkål 
och gelé. 
Dessert: Vaniljpannacotta med bärsås.

Torsdag 2/1: Seglartorsk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 3/1: Kalops med kokt potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Dessert: Äppelkräm.
Lördag 4/1: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kärleksmums.
Söndag 5/1: Kåldolmar med gräddsås, kokt 
potatis, äppelmos och värdshusgrönsaker.
Dessert: Lingonmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 1
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Tors, lör: Ugns-
pannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Vecka 1    
Måndag 6/1: Lutfisk med vitsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Pepparkakscheesecake. 
Tisdag 7/1 Pannbiff med lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker och 
lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 8/1: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 9/1: Vitkålssoppa med frikadeller.
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 10/1: Köttfärssås med grekiska  
smaker (nötkött från Gröna Gårdar),  
makaroner och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 11/1: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.
Söndag 12/1: Portergryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och morot.
Dessert: Glass med bärsås.
Hemtjänstens alternativ v. 2
Mån, ons-tors, lör-sön: Pannbiff, potatis-
mos och grönsaker. Tis, fre: Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt och grönsaker.

Vecka 2    

Senior

Torsdag Sprödbakad sej** med 
remouladsås, potatis och gröna 
ärtor.
Alt: Broccolimedaljonger med remou-
ladsås, potatis och gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås med grekiska 
smaker* (Gröna gårdar), spagetti 
och vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med grekiska sma-
ker, spagetti och vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Vecka 2 

K R A L L  E N T E R T A I N M E N T  P R E S E N T E R A R

PER ANDERSSON | LISA STADELL | KRISTINA LINDGREN
SARAH DAWN FINER | MARIETTE | TOMMY NILSSON | FRIDA ÖHRN

SANNE SALOMONSEN | DAVID LINDGREN | JESSICA ANDERSSON | THEOZ

SVERIGES ROLIGASTE JULKLAPP!

BILJETTER: DIGGILOO.COM, NORTIC 0455-61 97 00

VÄNERSBORG, SANDEN
31 JULI KL. 19.00

SVERIGES STÖRSTA SOMMARTURNÉ

Erbjuder kultur för alla
I måndags släpptes bil-
jetterna till vårens utbud 
av arrangemang på Kul-
turbruket på Dal. Det är 
ett digert program som 
erbjuds, här finns något 

för alla smaker, såväl för 
yngre som den lite den 
äldre publiken. 
De flesta av vårens arrange-
mang står Kulturbruket för, 
men inte alla. Säsongens 

första föreställning står ban-
det The Mule Skinner Band  
för själva. De gästas också av 
Elvis-tolkaren Henrik Åberg. 

Några av vårens koncept 
känns igen, medan andra är 

Katarina Kjörling, Sofia Petrén och Tina Grenander presenterar, lagom till 
jul,  vårens spännande program som arrangeras på Kulturbruket på Dal.

helt nya. Visklubb -67 hyllar 
för tionde året i rad Evert 
Taube med en konsert i mars.

Nytt på Kulturbruket är 
Vänersång 3:16 som tidigare 
hållit till i Pingstkyrkans lo-
kal och som i år gästas av 
dansbandssångerskan Elisa 
Lindström.

Från Beatles till Mozart via 
standup  
Beatus består av fyra herrar 
som vanligtvis syns runt Ro-
bert Wells och hans produk-
tioner. Som artistnamnet an-
tyder tolkar de The Beatles 
och publiken ges en resa 
tillbaka till 60-talet, då det 
begav sig. 

I april gästar Göteborgso-
peran med Mozarts komiska 
opera Cosi fan tutte och för 
den lite yngre publiken 
youtubern och standupkomi-
kern Hampus Hedström, där 
han talar om att nå sina dröm-
mars mål.

Nycirkus bjuder Kultur-
bruket också på, liksom Au-
gust Strindbergs ”Fröken 
Julie”. 

Carro Anderberg Band är 
inbokat, där för övrigt flera 
av bandmedlemmarna är ti-
digare elever på Kultursko-
lan. 

Kulturskolan, som i år firar 
50 år, firar födelsedagen med 
konsert i maj och har även en 
solistkonsert inplanerad.  

Dessutom blir det barn- 
och familjemusikal i februa-
ri, Earth Hour med Ale Möl-
ler och Göteborg Wind 
Orchestra och lite mer därtill. 

Möjliggöra kultur för alla
– Att erbjuda ett brett kultur-
utbud i olika genrer, för pu-
blik i alla åldrar är Kulturbru-

ket på Dals främsta uppgift 
berättar Katarina Kjörling. 

– Vi ska ge både bredd och 
spets med god kvalité. Kultur 
är ett vitt begrepp och är 
också sammankopplat med 
utbildning. Det gäller att 
göra det hela möjligt, säger 
hon.

Kulturbrukets program är 
satt av en grupp från styrel-
sen. Man har beaktat förslag 
från kommuninnevånare och 
andra, samt även låtit gym-
nasie- och högstadieeleverna 
svara på en enkät om vad de 
vill se.

Ing-Marie Norrman

Äventyr med älg och mus 
Älgen Leif och Musen Lola 
är en fin, frejdig och finurlig 
historia om Älgen Leif, som 
är en stor, snäll och stark älg, 
och Musen Lola,  världens 
smartaste mus. 

Lola och Leif hamnar ofta 
i spännande äventyr och för-
söker lösa problem med ge-
mensamma krafter. I den 
första boken om Älgen Leif 
och Musen Lola seglar de 
vilse i skärgården och ham-
nar på Trollön. Tillsammans 
tar de sig igenom det mesta, 
även om det ibland är väldigt 

besvärligt för dem, inte minst 
när de råkar ut för en bland-
ning av både snälla och elaka 
troll. 

Tempot i historien är högt 
och det spännande äventyret 
illustreras med vackra och 
finurliga bilder. Älgen Leif 
och Musen Lola är en fanta-
sirik och fartfylld bilderbok 
som värmer hjärtat. Den är 
skriven för att passa högläs-
ning och läses med fördel 
tillsammans, uppkrupna i 
soffan. Berättelsen är precis 
lagom spännande för yngre 

Diabetesläkare, forskaren och 
barnboksförfattare Marcus Lind. 
Foto: Privat.

barn och så rolig att den upp-
skattas över generations-
gränserna.

Författaren Marcus Lind 
har fyra barn och bor i Udde-
valla och är sommarboende i 
Näs Sannar. 

Han jobbar som diabetes-
läkare och med diabetes-
forskning i Göteborg och 
Uddevalla och tycker myck-
et om att vara kreativ. För-
utom att skapa målande be-
rättelser för barn skriver han 
egen musik.

Illustratören Yvonne 
Karlsson bor på norra Orust. 
Hon frilansar inom mark-
nadsföring, kommunikation 
och grafisk design. 
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COOP MELLERUD ÖNSKAR ALLA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
18/12–23/12

SAFTSOPPA
Ekströms. 1 liter. Ord. pris 12:90/st.

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

VISPGRÄDDE 36%
Coop. 2,5 dl. Jfr-pris 20:-/liter. Ord. pris 13:10/st.

POTATIS
Sverige/Gården. 5 kg. Ord. pris 49:95-59:95/st.

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

APELSINER
Spanien.

STEKPANNA
Coop. 28 cm. Passar alla spisar. Ord. pris 199:-/st.

VANTAR ONE-SIZE 2-PACK
Pierre Robert. Passar både barn och vuxna. 
Ord. pris 39:90/st.

5 KG

30k   

ÄNDRADE ÖPPETTIDER
JUL OCH NYÅR:

  BUTIKEN                                        
JULAFTON     8–14                         
JULDAGEN   10–18                     
ANNANDAGEN  10–18               
NYÅRSAFTON    6–18                    
NYÅRSDAGEN  10–18                
2 JANUARI   10–22
(PGA INVENTERING)
     
  FISK/DELI                               
22/12      9–18
23/12      8–18                         
JULAFTON   STÄNGT
JULDAGEN   STÄNGT
ANNANDAGEN  10–17
NYÅRSAFTON    8–17
NYÅRSDAGEN  10–17
    
  SPEL
23/12      8–18      
     
ÖVRIGA DAGAR GÄLLER 
ORDINARIE ÖPPETTIDER 06–22

5k�  5k   

2-PACK

29)=   

10k   

99k   
SPARA 100� 

J� � � p� ips! Missa inte att fisken har 
öppet 22/12 och 23/12.

 Välkommen in och 
smaka på Pallens goda 

sillinläggningar.

Fredag och lördag demo 
av Håveruds Lax.

Lördag demo av 
Bohlins Glass.

10–18               
6–18

8–17
10–17

                     

6–18
10–18
10–22

                            
9–18
8–18

STÄNGT
STÄNGT
10–17

               
6–18                    

10–18                
10–22

                            
9–18
8–18                         

STÄNGT
STÄNGT
10–17
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Tack
till Er alla som hedrade 
minnet av min käre bror

Runo Eriksson
”Rulle”

vid hans bortgång.  
Tack till personalen på 
Bergs och Fagerlids för 
god vård och omsorg. 

 Bengt 
Görgen och Roland  

med familjer

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Gunnar Johansson 
Torp

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Gunnel Johnsson 
Östra Järn

MELLERUD
Smyrna: Sönd 16 Julkon-
sert, flera medverkande 
sångare och musiker, kaffe. 
Onsd (25/12) 10.30 Jul-
andakt på Fagerlid. Sönd 
(29/12) 11 Gudstj. ”Ny 
början - med guds löften”. 
Månd (6/1) 14 Församlings-
möte - kaffe. Sönd (12/1) 

11 Gudstj. ”Klimatångest? 
- vad säger bibeln?”
Equmeniakyrkan: Sönd 
16 Julkonsert i Smyrna. 
Torsd Annandag jul 11 Mis-
sion- och julpsalmsgudstj. 
m Anders Pahlén. Offer för 
mission i andra länder. Ser-
vering med skinksmörgås. 
Nyårsafton 15 Nyårsbön 
i Kyrkans Hus. Måndag 6 
Trettondedag jul 16 Julfest 
m gruppboende, FUB, för-
samling och vänner. Sång 
och musik med Musikska-
parna, Camilla Berglöv-
Hermansson, Anna-Lena 
Forsman. Andakt Thomas 
Segergren. Julsånger med 
Anna-Lena Forsman. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på servicehemmet Thomas 
och Anita Granath. Sönd 
11 Gudstj. Julevangeliet i 
ord och ton, Maria Kjörk 
m.fl. kyrkkaffe. Juldagen 07 
Gemensam julotta i Equme-
niakyrkan. Sönd (29/12) 
11 Gudstj. Pether Åstrand, 
kyrkkaffe. Nyårsdagen 16 
Gudstj. Gott Nytt År! Tho-
mas och Anita Granath. 
kyrkkaffe. Fred (3/1) 15 
Andakt på Servicehemmet 
Thomas och Anita Granath. 
Sönd (5/1) 11 Gudstj. Tho-
mas och Anita Granath, 
kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Fre 10 Frändefors, bi-
belsamtal. Sönd 11 Frände-
fors Gem. gudstj. om vårt 
internationella arbete, medv. 
Cecilie BS Larsen, Sigward 
K, kyrkkaffe Månd 18 Brå-
landa. Julen sjungs in av 
ungdomar, Himlakul m Sig-
ward, julgröt. Juldagen 07 
Brålanda, Sigward K, sång 
Maria Bartens, servering.
Brålanda: Sönd 14 Jul-
gudstj. för alla åldrar. Dra-
get, solister och barngrup-
perna medverkar. Bibel till 
5-åringar. T. Holmström. 
Kyrkbil 308 70. Tisd (24/12) 
11 Julbön på Prästkragen, 

T. Holmström. 23 Julnatts-
gudstj. T. Holmström och 
Julkören. Kyrkbil 308 70. 
Torsd (26/12)11 Gudstj. m 
julens sånger, T. Holmström. 
Sång Jonna Ydenius. Kyrk-
bil 308 70. Sönd (29/12) 
15 Gudstj. på Prästkragen, 
T. Holmström och Alva 
Glimstrand m.fl. Servering. 
Onsd (1/1) 17 Nyårsgudstj. 
m nattv. A J Carlson. Sång 
& musik: Fredrik Johans-
son och Ann-Britt Jacobs-
son. Kyrkbil 308 70. Månd 
(6/1) 11 Gudstj. A J Carlson. 
Kyrkbil 308 70. Onsd (8/1) 
19-21 Bonekväll fh. .
Sundals-Ryr: Onsd (25/12) 
7 Julotta, T. Holmström och 
kyrkokören m.fl. Kyrkbil 
308 70. Tisd (31/12) 15 Ny-
årsbön m ljuständning för 
de under året avlidna. A J 
Carlson och Pastoratskören. 

God Jul & Gott Nytt År önskas
Hemvården, Nattpatrullen, Larmtjänsten, 

Rehab, Köket för god mat och  
Biståndsenheten
från Åke Stolth

Snart är det jul igen = juletwitter

Så var det tajm för kulor, gran och glitter.
Här gives oss ej längre nån pardon.
Inget ”Exit” här, sånt gör väl bara Britter.
Ett julbrev kräver rim som har reson.
På julen ska man självklart vårda rimmet,
så att det landar skönt och mjukt i sinnet,
och sitter liksom nitat utav limmet,
som kalven när den ammar Mamma Kon.

Vi blir som barn, som utav iver spritter,
när Tomten klampar in på förstubron.
Klapprim sen skanderas under allmänt fnitter
från plats i stora salens lädertron.
Poesi av klass, envar ses här som vitter.
Akademin är bara enkla kritter
jämfört med ”turerna i egen litter”.
Vi borde sitta i De Aderton.

Nytt år vankas, så nytt att det är ”splitter”.
Vi gör som den där Tony Richardsson.
För just den kisen han är aldrig bitter.
Han lattjar livet runt på vänsterskon.
Må holkarna oss bjuda idogt kvitter!
Må drömmarna ock bjuda sköna ritter!
Så lyder årets julbrevs önsketwitter.
Från oss i glödhet vänskapsexplosion.

Lundell, Ingribyn

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Equmeniakyrkan i 
Brålanda för Elvy Utter. In-
ledningsvis lyssnade man på 
”Strövtåg i hembygden” med 
Mando Diao varefter officiant 
Sigward Karlsson hälsade väl-
kommen. Tillsammans sjöng 
man psalm 172. Efter grifteta-
let, där bland annat Elvys 
många och långa vandringar 
beskrevs, lyssnade man på 
”Koppången” med Helen Sjö-
holm. Under tonerna till 
”Amazing grace” togs avske-
det vid urnan av de närmaste. 
Som avslutning spelade spela-
des ”Vem tänder stjärnorna” 
med Eva Dahlgren samt ”Sång 
om syrsor” med Zarah Lean-
der. Efter ceremonin ägde 
gravsättning rum på Brålanda 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Runo ”Rulle” Eriksson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Nocturne” av E. 
Taube. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psalmerna 
251, 249 och 248. Avsked togs 
av släkt och vänner. Efter av-
skedet fick man lyssna till 
”Amazing grace” med Christer 
Sjögren. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Till minnet av 
Rulle var koret vackert deko-
rerat med blommor. Gravsätt-
ning ägde rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Kyrkbil 308 70. Månd (6/1) 
Gudstj. i Gamla kyrkan. A 
J Carlson och Pastoratskö-
ren. Grötfest i fsh. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 18 Julkon-
sert m Pastoratskören. Solist 
Delia Ionescu. Andakt T. 
Holmström. Kyrkbil 321 18. 
Sönd (29/12) 11 Gudstj. 
m nattv. T. Holmström. 
Kyrkbil 321 18. Sönd (5/1) 
11 Gudstj. T. Holmström. 
Kyrkbil 321 18. 
Timmervik: Tisd (24/12) 
23 Julnattsgudstj. A J Carl-
son och Hembygdskören 
m.fl. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 Hög-
mässa, Daniel Westin. Tisd 
23 Midnattsmässa. Musik 
av Isak Stenvall, Emma 
Davidsson, Daniel och Re-
becka Westin. Onsd 07 Jul-
otta, Kyrkokören och solist 
Anna K. Larson. Enklare 
frukost i FH. Daniel Westin. 
Torsd 11 Gudstj på Ringhem 
sammanlyst med Ringhem. 
Daniel Westin. Lörd 18 
Hemvändarnas Julkonsert. 
Sönd 11 Högmässa Daniel 
Westin. Onsd 18 Nyårs-
bön, sång Evelina Stenvall. 
Rebeqah Villandt. Sönd 
11 Högmässa. Margareta 
Olsson. Månd 18 Tretton-
dagskonsert, Glamorös och 
glittrig. Snittar och bubbel. 
Medv. Isak Stenvall, Wil-
liam Davis Lind och Eve-
lina Stenvall samt Emma 
Davidsson. Rebeqah Vil-
landt. Tisd 14.30 Gudstj på 
Ringhem, Rebeqah Villandt.

Veckans 
ros...

Medan jag ännu är så pass 
klar i knoppen så att jag kan 
tänka och känna vill jag till 
Bergs sjukhem, Hemtjänsten, 
Rehab Melleruds Vårdcentral, 
Melleruds kommun och min 
familj ge veckans ros till er, 
för er strävan att få mig på 
fötter igen. Ingen personli-
gen nämnd men därför ingen 
glömd. Hanna och jag vill öns-
ka er alla en God Jul och Ett 
Gott Nytt År.

Sune
IOGT-NTO Mellerud ord-
nade med lussefirande söndag 
8 december. Ordf. Ingvar Asp 
hälsar välkommen. I väntan på 
att årets lucia med tärnor kom 
på besök, bjöds på kaffe med 
fika. Kjell Sanding berättade 
om föreningen, Templargår-
dens tillkomst mm. Försälj-
ning av bland annat bingolot-
ter, har bidragit till att 
investeringar har gjorts under 
tiden. Det är många medlem-
mar som på olika sätt jobbar 
med medlemsvård, ordnar re-
sor samt besöker övriga loger 
i distriktet. 

Så hördes klamp av hästar 
utanför, luciatåget avslutades 
vid Templargården. Lucia och 

tärnor har under flera år, träf-
fats och byter om till ”vinter-
dräkten” hos IOGT-NTO. 

Nu till kvällens höjdpunkt, 
nämligen framträdandet av 
årets lucia  Alice Wallin med 
sina tärnor. De framförde alla 
kända advents- och julsånger. 
Alla med klara sångröster. 
Alltid lika välkommet i ad-
ventstid. Sara Sannebro ack-
ompanjerade på pianot. Lucia-
tåget avtackades med en 
adventskalender.
Kvällen avslutades med drag-
ning av lottköp. Ordf. tackar 
alla för en stämningsfull kväll.

Text och foto
Evert Magnusson 

Regntunga skyar låg över 
Dalslands västliga nejder då 
karlarna i Dalslands Skogs-
karlars Klubb samlades till 
blot. Väl framme vid brasan i 
en vindskyddad grop bjöds på 
gemyt, värme och historier 
medan regnet alltmer tilltog. 
Efter grillandet vid brasan hyl-
lades åldriga ”födelsedags-
barn”. Berndt Bryngelsson, 90 
år och Per-Ove Ahlstedt, 80 år. 
Parentation och ljusceremoni 
för avlidna karlar under året 
vidtog. Anders Dahlström, 
Åmål, Linné Henriksson, Ed 
och Karl-Oskar Leandersson, 
Bengtsfors. Även hövitsman-
nen i Nordrådet, Rune Harald-
sson hedrades.

Nyskalingarna Linus Länn-
hult, Jim Mattsson och Joakim 
Gustafsson prövades. De hade 
under dagen huserat i Eds när-
område. Risken fanns annars 
att det skulle gå som för paret  
från Klevmarken som skulle ta 
sig till julottan i Eds kyrka och 
gick vilse. De nya befanns ef-
ter viss tvekan värdiga att 

upptas i klubben. Deras orien-
teringsmässiga och skogliga 
meriter vägde tungt. Återsam-
ling i Eds SK:s klubbstugan. 
Tavlan med förhandlingar och 
omval av rådet. 

Det beslutades att stödja O-
ligeklubbarnas läger som ska 
hållas i Ed till sommaren. 
Dessutom går ett bidrag till en 
kulturaktivitet under resan till 
den populära ungdomstäv-
lingen Daladubbeln. 

Under aftonen serverades 
mat och kaffe med tårta före-
dömligt av edskarlarna med 
hjälp av de nyintagna. Må-
hända blev det lika mycket 
som för Karl XII som fikade i 
Ed under sin krigarresa till 
Norge. Ryktet säger att han 
också blev så väl undfägnad att 
han blev en större måltavla 
under belägringen av Haldens 
fästning. Under talman Sven 
Carlssons ledning avslutades 
blotet för femtiotalet karlar i 
tidig kväll. 

NG Karlsson

FÖRENINGSREFERAT

Nöjda nya skogskarlar pustar ut efter väl utförda uppgifter för Dalslands 
SKK. Från vänster: Jim Mattsson, Joakim Gustafsson och Linus Lännhult.
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Nu under vinterperioden kommer kyrkvaktmästeriet att röja snö på kyrkans parkeringar, runt våra kyrkor 
och på en del av huvudgångarna på våra kyrkogårdar. Halkbekämpning sker kontinuerligt. Vi ber alla våra 
besökare att ändå ta det lugnt och försiktigt så att ingen kommer till skada under vår isiga årstid.

Från 20 december och framåt, så uppmanas ni gärna vid dålig väderlek att ta del av uppdaterad och 
aktuell information på vår Facebook-sida för Melleruds pastorat om vad som gäller för tillfället angående 
våra förrättningar.

Från 7 januari till sista mars så träffas och firar vi våra söndagsgudstjänster i församlingshemmen istället 
för i kyrkorna. Detta gör vi för att spara på både energi och därigenom ekonomi.

Nu lever vi i adventstid och vi närmar oss julen 2019. Vi lämnar ett år bakom oss och vi blickar framåt med 
nya steg. Nu är det här på riktigt, det mörka vinterhalvåret med mörker och kyla i bagaget. Vårt land sluts in 
i mörker allt tidigare på kvällarna. Vissa av oss känner att det är gott med mysiga kvällar hemma med mycket 
tända ljus och liknande. Andra upplever vinterhalvåret som en jobbig tid som påverkar sinnesstämningen och 
orken negativt. 

Nu stundar adventstiden och julen. Då får vi anledning att tända många ljus. Mysigt! Denna för många mycket 
efterlängtade månad, får fönster och utemiljöer att lysa upp och förhoppningsvis även våra sinnen. 

I dagens samhälle förväntas vi prestera max oavsett årstid. Många är dem som känner igen sig i att projekt med 
mera ofta ska vara klara under hösten och vintern. Det är då som många deadlines läggs, fast egentligen skulle 
de vara klara före jul! OM vi jämför detta med dåtidens bondesamhälle. Förr när de flesta av oss arbetade inom 
lantbruk och skog, var arbetstopparna istället under den ljusare delen av året. Nu är det tvärtom. 

Julens budskap om det lilla barnet som i all anspråkslöshet kommer med försoning, hopp och ljus till världen 
har egentligen ytterst lite att göra med alla de förberedelser, konsumtionshetsen, och mängden av evenemang  
och aktiviteter som vi förknippar med julen. De flesta människor önskar att julen ska få innebära gemenskap, 
lugn och frid i sinnet. Ge dig tid den här julen och läsa en god och uppbygglig bok! Ge dig tid den här julen att 
ta en extra promenad! Ge dig tid den här julen att lyssna in vaggans sång från Nasareth, den fridfulla sången 
med glädje och frid! 

Kanske firar du i lugn och ro, kanske firar du på jobbet, kanske vill du fira den där alldeles perfekta julen. 
Oavsett hur du firar julen 2019 så vill jag önska dig en riktigt god och fin julhelg 2019! För några veckor sedan 
önskade vi varandra Gott Nytt Kyrkoår. Nu får vi om någon vecka önska varandra ett Gott Nytt och Välsignat 
2020!

Hoppas vi ses vid något tillfälle under alla helger i kyrkan! 

Pär-Åke Henriksson 
Kyrkoherde Mellerud

Ge dig tid att känna frid!

Alex & Martin /IKON

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

Optimeras
öppettider 

under helgerna:
Den 23/12 & 30/12
stänger vi kl 15.00. 

I övrigt ordinarie öppettider (mån–lör) 

Helgdagar stängt. 

God jul &
Gott nytt år

ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ OPTIMERA

God
jul!

God
jul!

God
jul!

Fann kärleken genom 
”Bonde söker fru”

Karin Nordström, från 
Wässby i Mellerud, sökte 
kärleken i teveprogram-
met ”Bonde söker fru”, 
och fann den.
Mjölkbonden Pelle Hansson 
Edh, boende i Mo utanför 
Söderhamn i Hälsingland,  
vann Karins hjärta och hon 
vann hans.

– Egentligen känner man 
inte varandra efter den vecka 

inspelningen varar. Att jag 
fick stanna på gården hos 
Pelle efteråt har varit avgö-
rande. Jag har bott här sedan 
inspelningen i somras. Allt 
har gått väldigt, väldigt bra. 
Ett halvår har gått så fort, 
men det har varit lite knepigt 
att inte få avslöja något för-
rän nu, säger Karin från sitt 
nya hem på gården hos Pelle. 

Nu arbetar hon i en ladu-

gård hos en av hans bästa 
vänner som driver en större 
gård med mjölkproduktion 
tillsammans med sin familj.

Hemma på gården i Mo har 
inte bara Karin utan också 
hennes två två hästar flyttat 
in. Alla trivs.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Karin och Pelle under sin resa till Island. Foto: tv4.
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En natt i november 2016 förändras 
tillvaron totalt för en småbarnsfa-
milj i Lilla Edet. Isabell, Tobias och 
deras barn Oliver och Felix får ett 
chockartat uppvaknande.

Det börjar med att en bil hos grannen fattar 
eld. Husen på gatan sitter nästan ihop via gara-
gen och den brinnande bilen står oroväckande 
nära familjens ena yttervägg. Alla sover lugnt 
i sovrummet på andra våningen när lågorna 
börjar slicka träfasaden. De väcks av bank-
ningar på ytterdörren och en kvinna  ropar att 
det brinner. I sitt sömndruckna tillstånd fam-
lar Isabelle efter sin telefon för att ringa larm-
centralen. 

ELDBOLL EXPLODERAR I TAKET
De får ut barnen och nu brinner det i husväg-
gen. Isabell återvänder snabbt in i huset för 
att hämta lite kläder från övervåningen. Hon 
ser en eldboll i taket och lågorna tar fart. Hon 
springer ut och på vägen har hon sinnesnärva-
ro nog att få med sig en usb-sticka med foton 
de sparat. Hon hinner tänka en tacksamhetens 
tanke till sin far som alltid påpekat värdet av  

att spara alla bilder på en lättillgänglig plats om 
något skulle hända. Nu exploderar fönstren!

TÅRARNA RINNER AV LÄTTNAD
Nästa morgon ringer Tobias försäkringsbola-
get och känner sig orolig för hur det kommer 
att gå. Han har gruvat sig i timmar över samta-
let. Familjen har ju mist allt. Vilken hjälp kom-
mer de att få? När han förklarat situationen för 
Mikael på Dina Försäkringar är det första han 
säger:
–Oroa dig inte, vi hjälper dig.
Då brister det för Tobias och tårarna flö-
dar av lättnad efter den skräckfyllda natten.  
Ett par timmar senare får de besök av Mikael 
och Tony från försäkringsbolaget. Familjen får 
omedelbart pengar för att köpa det nödvändi-
gaste för att klara vardagen. De får också hjälp 
med ett tillfälligt boende och arbetet med att 
planera för ett nytt hus tar sin början

OVÄNTAT FYND I ASKAN
En tid efter branden går man och letar i husets 
aska efter saker i hopp om att hitta något som 
klarat sig trots allt. Där köket en gång varit hit-
tar de en mobiltelefon som otroligt nog fung-
erar. Dolt under askan ligger också en iPad. 

Den är väldigt skadad men tas ändå tillvara. 
Den blir liggande i ett och ett halvt år innan 
de lämnar in den till ett företag som lyckas 
återskapa otaliga bilder och filmer på barnen. 
Vilken lycka!

Drygt  ett år efter katastrofen står ett nytt hus på  
tomten och familjen kan flytta in. De är oerhört  
tacksamma över hur allt löst sig och att de kunnat  
vara med och påverka sitt nya boende så som de  
vill ha det och är väldigt nöjda med resultatet. 

Det är många detaljer som påverkar utgången 
av en stor olycka och det som händer medan 
den pågår kan vara svårt att förutse. Däremot 
kan man själv se till att ha så bra skydd som 
möjligt ifall det värsta händer. Lilla Edet-fa-
miljen kan inte nog understryka vikten av en 
bra försäkring och känner att de inte bara fått 
ekonomisk hjälp utan också ett stort personligt 
stöd från sitt försäkringsbolag under resans 
gång.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN DINA FÖRSÄKRINGAR

Vänersborg: 0521-308 20. www.dina.se

VI FINNS DÄR NÄR DU BEHÖVER OSS

         När Isabell och Tobias hus brann ner till grunden
          2016 fanns ingen tid till eftertanke. Det handlade om   
         att rädda det som räddas kunde. I det läget var det
        skönt att de tidigare gått igenom  sitt försäkringsbehov
       med en engagerad och kunnig rådgivare hos försäk-  
     ringsbolaget.

BRANDEN TOG LILLA EDET-
FAMILJENS HEM 

SE FILMEN PÅ dina.se/vast

ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

Välkomstceremoni för nya medborgare
MELLERUD 
Förra tisdagen, på no-
beldagen, höll Melleruds 
kommun en medborgar-

skapsceremoni i Kultur-
bruket på Dal.

I år har 116 invånare i Mel-
leruds kommun blivit svens-

ka medborgare. De flesta är 
syrier men även holländare 
och danskar finns bland dem.
På Kulturbruket på Dal hög-

Alaa Samara och Mohammad Matar med barnen Mohammad och Laya inför ceremonin i Sparbanksalongen. Elvaårige Yusuf Suliman, hämtade sitt och brodern Ibrahims minnesbevis

fram och ta emot sitt min-
nesbevis och varje familj fick 
därtill en liten svensk flagga 
i trä. Kommunfullmäktiges 
ordförande Roland Björn-
dahl och vice ordförande 
Christina Andersson stod för 
utdelandet.

Att det var en högtidlig dag 

för alla nya svenska var up-
penbart.

Elvaårige Yusuf Suliman, 
född 2008 i Damaskus, Sy-
rien väntade otåligt på sin tur.
– Det känns bra. Jag har bott 
här i fem år nu, berättade han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

tidlighölls dagen med tårta i 
foajén, utdelning av minnes-
bevis, tal av kommunchefen 
Sophia Vikström och mu-
sikunderhållning av Kultur-
skolans stråkelever. 71 per-
soner hade anmält sitt 
deltagande och de flesta 
kom, med familjemedlem-
mar.

Sophia Vikström började 
sitt tal med en reflektion över 
nobeldagen. Hon frågade 
publiken om de kände till 
Alfred Nobel och en liten 
pojke långt upp i bänkrader-
na svarade ja. Han fick 
komma ner på scenen och 
berätta för alla närvarande 
vem Nobel var och vad han 
ville med sitt instiftade no-
belpris.
Applåder följde på hans mod 
och vetskap.

Varje ny medborgare blev 
uppropad och fick komma 

Möte med direktionen för Fyrbodals kommunalförbund
Förbundsdirektionen för 
Fyrbodals kommunalför-
bund höll sitt sista möte 
för året den 12 december. 
Direktionen är kommu-
nalförbundets högsta 
beslutande organ.
På dagordningen stod bland 
annat en politisk dialog med 
representanter från Västra 
Götalandsregionen om den 
regionala strukturbilden. 

Syftet med en regional struk-
turbild är bland annat att ut-
veckla dialogen mellan olika 
parter i regionen kring fy-
siska planeringsfrågor, att 
öka förståelsen kring Västra 
Götalands utmaningar och 
möjligheter, samt att enas om 
gemensamma övergripande 
förhållningssätt för regional 
fysisk planering.

Några inspel från för-
bundsdirektionen var vikten 

av att vara enade i frågor 
kring nyttjandet av mark och 
vatten från kommunernas 
sida när det gäller frågor där 
statliga myndigheter har rå-
dighet, samt när det gäller 
investeringar i vägar, järnvä-
gar och cykelvägar. Även 
behovet av bättre kollektiv-
trafik både i och mellan stä-
der och landsbygd är viktigt 
att enas om.

Andra frågor som för-

bundsdirektionen gärna ser 
ett ökat samarbete kring är  
biogas, översiktsplanering, 
näringslivsfrågor och kom-
petensförsörjning.

Ledamöterna fick även en 
genomgång av den verksam-
het kommunalförbundet be-
driver inom området Affärs-
driven miljöutveckling, med 
särskilt fokus på områdena 
marina och skogliga näring-
ar.

Under dagen hölls även 
möte med Delregionala kol-
lektivtrafikrådet, vars leda-
möter utgörs av förbundsdi-
rektionen och representanter 
för Kollektivtrafiknämnden 
och Västtrafik. På mötet dis-
kuterades bland annat  Väst-
trafiks nya zonindelning som 
träder i kraft den 4 november 
2020.

Fyrbodals kommunalför-
bund är ett av fyra regionala 

kommunalförbund i Västra 
Götaland. Genom oss samar-
betar våra 14 medlemskom-
muner för en hållbar utveck-
ling av vår delregion samt en 
enkel och rationell hantering 
av de mellankommunala 
frågorna. Förbundets ordfö-
rande är Martin Carling, Dals 
Ed.

Morgan Ahlberg, 
kommunikationsansvarig, 

Fyrbodals kommunalförbund



Öppettider

Shopping & mat i 
Melleruds centrum

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

MBWMODE

FOR YOU

Restauranger • Pizzerior • Caféer • Frisörer • Fri parkering

Torget

Julklappstips

Luvtröja 

300:-
Flanellskjorta

200:-

Stickat

280:-

Jeansskjorta

400:-
Top

249:-

ALLT FÖR JUL & NYÅR
Öppet alla dagar fram till julafton

ALLT FÖR 

NYÅR! 

Överraska 
med ett

presentkort

Julklapps-
leken!

TIPS TILL

#JULKLAPPSTIPS

(1695:-)

1295:-

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

249:-
Värde 447:-

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar Pia, Sefika, Angelica & Mikaela

Vardagar 10.00-18.00 
Lördag 10.00-16.00
Söndag 12.00-16.00

Välkommen att handla 
din julklapp här

Vi finns nu i ny lokal på Storgatan 17

MODE

FOR YOU

Storgatan 17, Mellerud
Tel. 0530-400 47 

179:
(499:- )

FIVE SEASON 
NEILL POLO 
Flera färger

NORTH BEND 
CORE BASELAYER 

SET

299:
(399:- )

Julklappstips
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Lev livet lite grönare

Röd snittamaryllis Ord. pris 6990/st

3 FÖR 99:-

JULGRUPPER
I STOR SORTERING

Solrosfrö 20 kg.  
Ord. pris 199:-

Kungsgran
179:-249:-

Från

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-16
Julafton 9-13, Juldagen Stängt, Annandagen 10-16, Nyårsafton 10-15 Nyårsdagen Stängt

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

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Kawasaki Mule SX 4*4 nu 
med HYTTVÄRME som tillval
Hög/Låg, diff, tippbart flak, lastar 180 kg.
Kan utrustas tak/ruta el. hel hytt  
med värme.
Pris från 82 320:- ex moms

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch. Terräng el. 
traktorreg. 3 års garanti 53 520:- +moms

Kampanj CFMOTO Vinterpaket!

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

Köper du en ny CFMOTO så får du plog 
och handtagsvärme för 2.495:-. 
Ord. pris 7.900:-

Passa på att serva din ATV, MC el. gräsklippare, så den  
är redo inför våren! Vi hämtar utan kostnad inom 3 mil.

Storslagen luciakonsert

MELLERUD 
I torsdags kväll var det 
luciakonsert på Kultur-
bruket på Dal. Både det 
stora luciatåget och alla 
instrumentalister glänste. 
Det var hög kvalitet på allt, 
från början till slut.
Stolta föräldrar och syskon, 
släkt vänner och alla andra 

Ida och Charlie spelade Blinka lilla stjärna på Valthorn.

Kulturskolans luciatåg var ett sambete med elever från Nordalsskolan, Rådaskolan och Dahlstiernska Gymnasiet. De bjöd på ett klassiskt och skön-
sjunget program på Kulturbruket på Dal i torsdags.

Lucia firades i Grinstad

I Grinstad kyrka firades lucia i fredags. Kyrkan var fullsatt och det skönsjungande luciatåget bjöd på för högti-
den  traditionell musik och sång. Miniorer och juniorer ur Bolstad barnkör samt 2019 års konfirmander deltog 
under ledning av kantor Maria Andersson. Luciafirandet på luciadagen i Grinstad kyrka är en 40-årig tradition.

som sett fram emot en kväll 
med äkta luciastämning fylle 
salongen. 

Kulturskolans rektor Clas-
Göran Jansson presenterade 
kvällens olika nummer och 
det startade med två flickor 
vid namn Ida och Charlie 
som klockrent spelade Blin-
ka lilla stjärna på valthorn.

De följdes av trumpetaren 
Oscar Alfredsson och sedan 
en stråkensemble med fioler 
och cello som spelade tre 
korta stycken av Johan Se-
bastian Bach, därefter ska-
pade en tvärflöjt julstämning.

Stämningen var redan satt 
när dörrarna slogs upp för 
lucia med följe. Denna kväll 
var det Tilde Kirkegaard som 
fått äran att bära kronan med 
de fladdrande ljusen. 

De bjöd på en fantastisk 
luciatablå. Luciasången och 
en rad andra klassiska sånger 

med jul- och luciatema fram-
fördes. Men även Carola 
Häggqvists ” Himlen i min 
famn” och Lucia själv glän-
ste som solist i sången Kopp-
ången.

Kulturskolans luciatåg var 
ett sambete med elever från 
Nordalsskolan, Rådaskolan 

och Dahlstiernska Gymna-
siet. Även Lions Club i Mel-
lerud var samarbetspartner 
och istället för inträde till 
denna höjdarkonsert kunde 
publiken skänka en slant till 
Lions vid utgången.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Öppettider under jul & nyår:
Lördag 21 december  kl. 10.00-16.00
Söndag 22 december  kl. 10.00-16.00
Måndag 23 december  kl. 09.00-20.00
Julafton      STÄNGT
Juldagen    STÄNGT
Annandagen  kl.10.00-14.00
Nyårsafton  kl. 10.00-14.00

Tack alla kunder för det gångna året!

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Det lilla varuhuset i Brålanda 
Järnvägsgatan 3, Brålanda   www.westlundhouse.se
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önskar Christian & Marie-Lie

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

Glada besökare när tomten
kom till Brunnsparken

I lördags var det klappjakt 
och julmarknad i Dals Ro-
stock och många lämnade 
stugvärmen för att vara 
med.
I Brunnsparken rök grillen, 
julgranen var tänd och det 
var varmt och gott i gula vil-
lan där det serverades julgröt.

Glädjen var stor när tomten 
dök upp och många ville hälsa 
på honom. Bakom tomten  
står Anders Ljungqvist som 
både var dansledare och kom-
pade luciatåget.

6-årige Almer Fredriksson spelade julmusik på dragspel tillsammans med 
morfar Stig-Arne Larsson. Mamma Jennifer Larsson sjöng tillsammans 
med sin syster Louise Larsson.

Dansen kring granen 
är ett stående inslag 
när det är klappjakt 
och julmarknad i Dals 
Rostock.

Inne i röda längan fanns de 
flesta utställarna, några hade 
även hittat plats utanför. Här 
fanns både julgranar, lotter 
korv , hantverk och mathant-
verk att köpa. 

I Kerstins ateljé flockades 
besökare och många hittade 
även till antikvariatet och 
fyndade böcker.

För musiken stod familjen 
Larsson, Stig- Arne med 
döttrar och barnbarnet Almer 
Fredriksson. Luciatåget från 
Mellerud kom förbi som 
sista stopp på sin turné till 
äldreboenden i Dals Rostock.

 Det dansades friskt kring 
granen under ledning av An-
ders Ljungqvist. Alla glada 
dansare belönades med en 
godispåse av självaste tom-
ten, den gråmulna dagen till 
ära iförd solglasögon. 

Dennes entré till Brunns-
parken var mycket välkom-
men, barn flockades runt den 
rödklädde, skakade hand och 
lämnade sina önskelistor. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Förskolebarn spred 
ljus i vintermörkret

Lucia firas på många plat-
ser runt om i kommunen, 
likaså på Åsens förskola i 
Åsensbruk.
Barnen på avdelningarna 
Nyckelpigan (1-3 år) och 
Fjäriln (3-5 år) tågade in och 
bjöd på ett knippe jul- och 
luciasånger inför publiken 
som bestod av föräldrar och 

andra familjemedlemmar. 
Med hjälp av personalen 
sjöng barnen bland annat 
Santa Lucia, Midnatt råder, 
Blinka lilla stjärna och Sock-
erbagaren.

Luciatåget bestod inte bara 
av lucia och tärnor, utan 
också av en julgran med en 
lysande stjärna i toppen, pep-

parkaksgubbar- och gummor 
samt flera söta tomtenissar.  

Det går totalt 28 barn på de 
två förskoleavdelningarna.

– Vi sjunger mycket, det är 
ju vägen till språket, säger 
förskolläraren Susann Ed-
qvist.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Barnen från de två avdelningarna sjöng så fint, här syns både lucia, tärnor, tomtar, julgran och pepparkaks-
gubbar- och gummor.



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 18 DECEMBER 2019

Melleruds Handel

Parkas herr 599:- (1599)

Piké herr 2 för 399:- (699 st) Yngmar mössa 2 för 99:- (399 st) Stiga pulka 99:- (199)

Tofflor Lamu 199:- (399) Parkas dam 699:- (1299)

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 

10.00 - 19.00
Lördag - 10.00 - 17.00
Söndag - 10.00 - 17.00

21 december - 10 - 18
22 december - 10 - 18

Julafton - STÄNGT
Juldagen - STÄNGT
Nyårsafton - 10 - 15

Nyårsdagen - STÄNGT

Handlare i Mellerud sedan 40 år
Bengt Johansson började 
jobba i pappans järnhadel 
när han var 14 år. Men 
intresset för affärer bör-
jade lång tidigare. – Ända 
sedan jag kunde prata har 
jag sålt grejer, säger han.
– När jag var nio eller tio år 
gick jag till Gustavsson på 
Konsum och köpte tio julkort 
för en krona. Sedan gick jag 
runt och sålde dem för 25 öre 
styck. Då kunde jag köpa 

fyra gånger fler kort som jag 
sedan sålde. Likadant med 
kuverten som jag köpte tio 
stycken för femtio öre. Dem 
sålde jag för tio öre styck, 
berättar Bengt.

Jobbade i järnhandeln
I järnaffären som fadern Ture 
Johansson ägde, som låg i 
backen på Norra Kungsga-
tan, mittemot Närhälsan, 
sålde Bengt mopeder.

– Mopeder var stort på 

Bengt Johansson vid inflyttningen i den nya butiken på Västerråda 1989.

Bengt Johansson har varit handlare i Mellerud i 40 år. Nu, vid 65 års 
ålder, har han ingen tanke på att gå i pension. Han vill fortsätta länge 
än, för det är roligt.

sextiotalet. vi sålde väldigt 
mycket, berättar han.

1973 lades järnhandeln 
ner. Bengt ville sälja större 
grejer och började med köks-
inredning. 1979 köpte han 
affären av sin far.

– Jag fick betala ett högt 
pris, men hade lyckats få ett 
lån i banken, vilket överras-
kade min far, säger Bengt.

Tidig på Västerråda
Han köpte redan 1980 en 
tomt på Västeråda och bygg-
de ett lager. 

Efter tio år i trähuset på 
Kungsgatan var det dags att 
tänka nytt angående butiken 
och Bengt  köpte ännu en 
tomt på Västerråda. Där 
byggdes butikens nya lokaler 
1989.

– Då tänkte jag att E45 
skulle dras väster om Mel-
lerud, vid Bröttorp, och 
tänkte mig att infarten till 
Mellerud skulle gå via 166, 
förbi min affär. Ingen trodde 
på det. Jag pratade med en 
handlare i centrum, han var-
nade för Västerråda och 
menade att det inte fanns 
någon framtid därute på gär-
det. Men det blev mycket 
lättare hantering med både 
gods och transporter och jag 
kunde halvera antalet arbets-
timmar, berättar Bengt.

Ett minne från den tiden är 
när han hyrde Folkets hus i 
Halden och bjöd på öl och 

korv. Syftet var att visa köks-
inredningar och Folkets hus 
fylldes av köksluckor och allt 
annat som hör till. Kunderna 
kom i massor.

– Vi gjorde det två gånger 
och fick många norska kun-
der. Butiken sålde runt 200 
kök per år och vi hade två 
snickare anställda, berättar 
Bengt. 

– Vi vann mycket säljtäv-
lingar på den tiden, jag och 
frugan Ing-Britt har på så vis 
rest till Hawaii, Västindien, 
Florida och Californien, be-
rättar han.

För att säkra de norska 
kökskunderna köptes en bu-
tik i Ed. Den behölls i fem 
eller sex år.

Båtintresse
Butiken på Västerråda utö-
kades även med båtar och en 
stor del av Bengts familj, 
både fru och två söner är sys-
selsatta i företaget.

– Jag flyttade från centrum 
för 30 år sedan. Jag kunde 
inte vidareutveckla verk-
samheten där och utan att 
kunna det är det inte stimule-
rande för mig att vara hand-
lare, säger han.

Båtar har varit ett intresse 
i familjen redan från början.

– Vi har alltid åkt båt, hela 
livet. Båt utan mobiltelefo-
nen, det är grejen. Man 
måste få vara ifred mellan 
varven. I familjen pratar vi 

aldrig om jobbet efter att 
klockan är fem över sex, sä-
ger Bengt.

Man måste hänga med!
Under sina 40 år som hand-
lare i Mellerud har Bengt 
upplevt både upp och ned-
gång. 

Han har också upplevt och 
välkomnat den tekniska ut-
vecklingen.

– Jag tyckte det var fantas-
tiskt när faxen kom, visserli-
gen fanns inte många att faxa 
till i början, men ändå, och 
knapptelefonen, den var bra! 
Jag köpte en ritdator 1989, 
det var helt revolutionerande 
och den kostade 108 000. Det 
var dyrt men sparade tid. Jag 
var ensam i södra Sverige 
med ritdator då. Man måste 
hänga med för att det ska gå 
bra!

Bengt är 65 år men tänker 
inte gå i pension på länge än.  
Han uppskattar den sociala 
biten av jobbet, alla männ-
iskor som kommer ner och 
pratar. Sju timmar om dagen 
tänker han fortsätta jobba, 
för det är roligt.

– Det allra roligaste är när 
kunder kommer in och bara 
ska titta, och så blir det affär. 
Man får aldrig truga och man 
måste hela tiden bredda sor-
timentet.

Bengt Johansson tror abso-
lut att handeln i Mellerud får 
ett uppsving genom det nya 
köpcentret.

– Det märks redan. Folk 
kommer från Färgelanda och 
Säffle till exempel. Vi kan få 
hit hela Dalsland för att 
handla mat, med mera, me-
nar han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tack alla besökare och sponsorer
för en fin höstsäsong.

GOD JUL!
önskar

Nyss släpptes programmet för våren 2020!
Välkommen till vårt kontor för att hämta ett ex,

eller läs mer på www.kulturbruketpadal.se.

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

                 

  

Välkommen 

Dalslands Sparbank
Melleruds Nyheter
JOAB Försäljnings AB
Emballator Mellerud Plast AB
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Reveda i Mellerud AB
Ulla-Britt Abrahamsson Revision AB
BLOMS Varuhus AB
LIONS Club
Modehuset Börsen, Tjejer & Killar AB
Niklassons Tryckeri AB
Wärdshuset på Dal/Gruzzolo
SunLike AB, Mellerud
MellerudsMäklarna AB
Hagsgård Revision AB
LRF Konsult, Mellerud
Norgrens Plåt AB
Vita Sandars Camping
Axima i Erikstad AB
Stefanssons Fastighetsbyrå
Boab Hjuldelar AB
Ute&inne AB
J. Lundgrens Bygg
Dal Rostads småbruk
Däckarna i Mellerud AB
Tilia Redovisning AB
Team Sportia Mellerud
Dalslands Butiksinredningar AB
Foderspecialisten AB
TV-service Bäckefors-Mellerud AB
DA Ljusteknik
Musik Musik
S-Å VA-teknik AB

..samt alla Stolsponsorer

Verksamheten stöds av:
Melleruds kommun
Västra Götalandsregionen

Biografi över kontroversiell kvinna

Lilian Perme presenterade sin bok under bokmässan i Göteborg.  
Foto: Privat.

Lilian Perme från Ör har 
skrivit boken ”Hilma 
Angered-Strandberg En 
levnadsteckning”, som 
nyligen släpptes. Boken 
på 500 sidor är den första 
större studien av Hilma 
Angered-Strandbergs liv 
och skrivande.
Hilma Angered-Strandberg 
(1855-1927) föddes i Stock-
holm. Hennes far var ständig 
sekreterare i Svenska Akade-
mien, diktare och justitieråd.
Hon blev föräldralös vid nit-
ton, arbetade som sällskaps-

dam på ett slott i södra Sve-
rige, trivdes illa och fick 
utbildning till telegrafist.

Som sådan arbetade hon 
bland annat i Fjällbacka, där 
hon fick många vänner. Men 
de vände henne alla ryggen 
och hotade henne på olika 
sätt när hon publicerade no-
veller om livet där, då perso-
nerna i novellerna dels talade 
dialekt och dels lät sig styras 
av strängt schartauanska 
präster. Fjällbackaborna me-
nade att hon skämde ut dem.

Motståndet fick henne att 

Verk av Hilma Angered-
Strandberg:
3 I dur och moll (dikter) 1886.
3 Västerut, 1887, noveller från västkus-
ten.
3 Den nya världen, 1898, nyutgiven av 
Korpens förlag 2019, amerikaroman.
3 På prärien, 1898, nyutgiven av Kor-
pens förlag 2019, amerikaroman,
3 Lydia Vik, en själshistoria, 1904, en 
självbiografiskt inspirerad roman som 
skildrar en ung kvinnas liv från barndo-
men till cirka trettio års ålder. Nyutgiven 
av Korpens förlag 2019.
3 Hemma, 1912, en stor roman om en 
svensk mans upplevelser efter hem-
komsten till Sverige, efter en tid som 
emigrant.
3 Barbarens son, 1925, den sista ro-
manen utspelas i historisk tid och har 
ett andligt-religiöst tema.
3 Till detta kommer några novellsam-
lingar och spridda noveller med motiv 
från Amerika, Italien och Sverige.

FAKTA

år 1888 emigrera till Ameri-
ka, dit hennes fästman Hjal-
mar Angered redan rest. Sex 
svåra år i Amerika, då hon 
förlorade två barn, levde fat-
tigt och insjuknade i TBC, 
ledde till att hon med Ellen 
Keys hjälp tog sig hem igen.

Hon vårdades på sanatori-
um och skrev där två roma-
ner om Amerika (de enda 
som finns, skrivna av en 
svensk, kvinnlig emigrant), 
och gjorde succé. 

Hennes man kom hem och 
de bosatte sig en tid i Alings-

ås, men blev efter en miss-
lyckad italienresa, där han 
skulle lära sig sätta mosaik, 
tvungna att lämna huset och 
i stället hyra en stuga i parken 
till kurortshotellet på Möss-
seberg i Falköping. Där blev 
hon kvar, men hon dog på ett 
sanatorium i Merano, då hen-
nes TBC återkommit.

Dalslandsanknytning
– Idén till biografin fick jag 
redan 1983, efter en artikel i 
Ord & Bild, då jag blev nyfi-
ken på hur det kom sig att 
familjeflickan från Stock-
holm levde fattigt i en hyrd 
stuga de sista decennierna av 
sitt liv. Något år senare var 
jag på en auktion i Bäckefors. 
Det var hett och barn skrek 
efter glass och bråkade, 
medan jag upptäckte ett bord 
i skuggan där det låg några 
böcker, bland dem en inbun-
den årgång av Ord & Bild 
från 1895, berättar Lilian 
Perme.

Hon bläddrade i registret 
och fann Hilma Angered-
Strandbergs namn. Texten 
hon skrivit handlade om ett 
ungt emigrantpar i Amerika.

– Jag visste att hon bott där, 
men inte att hon skrivit något 
om det. Texten var fylld av 
målande beskrivningar, satir 
och temperament. Jag blev 
nyfiken på allvar!

Ett par år senare, en sen 
eftermiddag på en bokdag i 

Håverud, då besökarna fick 
plocka gratis i de stora hö-
garna av antikvariska böcker, 
hittade Lilian en inbunden 
årgång av kvinnotidsskriften 
Dagny från 1898. 

Vägde den i handen
– Jag vägde den noga i han-
den. Vad skulle jag med den 
till? Kunde den komma till 
nytta? Till sist bestämde jag 
mig för att behålla den.

När Lilian Perme, efter 
många arbetsfyllda år, bör-
jade forska om Hilma Ange-
red-Strandberg och fann så 
gott som ingenting i de lit-
teraturhistoriska böcker hon 
hade, kom hon på att hon 
kunde bläddra i Dagny. Där 
fanns recensioner av båda 
hennes amerikaromaner och 
artiklar om dagsaktuella 
kvinnopolitiska frågor så-

som kvinnors rösträtt och 
myndighetsålder. 

– Aldrig har jag haft så stor 
användning för en enda bok, 
och tänk så många resor till 
universitetsbibliotek den har 
besparat mig, konstaterar 
Lilian Perme. 

Själv kom Hilma Angered-
Strandberg inte till Dalsland, 
men besökte många gånger 
Vänersborg där hon hade 
släkt, bland annat en präst 
och en lärarinna. Eftersom 
Vänersborg var en lärdoms-
stad för dalslänningar för inte 
så länge sedan, har nog en 
och annan undervisats av 
Emmy Helander, betydligt 
yngre än Hilma Angered-
Strandberg, men mot slutet 
av hennes liv en förtrogen 
vän, då familjen Helander 
vid den tiden bodde i Falkö-
ping.  

Kontoret stänger 
onsdag 18 december kl. 12.00

Öppnar åter  
torsdag 2 januari kl. 8.00 

Första numret 2020 
kommer 8 januari
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
önskar Dalslands Sparbank

Vi vill tacka för ett trevligt 
samarbete under det gångna året och önska dig  

en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg. 

 Vi syns nästa år! 

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

och tack till alla gamla  
och nya kunder  

för året som gått

God jul & 
 Gott Nytt År 

God Jul & Gott Nytt År
Rosenvägen 7
Dals Rostock
073-503 84 27
info@ak-e.seTel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

Försäljning och 
reparation

God Jul & 
Gott Nytt år

önskar

Öppet julveckan: Mån-fre 9-19, lörd-sönd 9-16
Julafton 9-13 • Juldagen stängt • Annandag jul 9-15

önskar alla kunder

God helg!

GRINSTAD 
LANTHANDEL Jessica’s

Delikatesser

en God Jul & 

ett Gott Nytt År

önskar alla

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

Skriver vetenskaplig 
artikel med stöd från 
spädbarnsfond

Sjuksköterskorna Emmy 
Tegelström, Mellerud, 
och Amanda Staf, Dals 
Långed, går distriksskö-
terskeutbildningen på 
Högskolan Väst. De skrev 
som en del i utbildningen 
en studie om kvinnor som 
mist barn innan födseln, 
hur de bemöts nästa gång 
ett barn är på väg. Nu har 
de fått pengar för att skri-
va en vetenskaplig artikel 
om ämnet.
– Vi sökte något ingen hade 
skrivit om tidigare och som 
vi brann för. Vi ville under-
söka vilket proffessionellt 
stöd dessa kvinnor får när de 
kommer till BVC nästa gång. 

Det handlar om cirka 400 
kvinnor om året och vi fann 
ingenting om detta, säger 
Amanda och Emmy. 

Båda två är mammor och 
Emmy har själv erfarenhet av 
att förlora ett barn sent i gra-
viditeten.

Gjorde intervjuer
Emmy och Amanda inter-
vjuade 16 mammor från hela 
Sverige som förlorat barn i 
vecka 22 till 42.

– Fler än vi trodde hade 
upplevt stöd, men det visade 
sig bero på den person de 
mött, det finns inga rutiner 
för hur man ska bemöta en 
person som upplevt en sådan 

Amanda Staf och Emmy Tegelström skrev en studie under sin utbildning till distriktssköterskor. Nu har de 
fått pengar för att skriva en vetenskaplig artikel om ämnet.

Vi önskar våra hyresgäster
God Jul & Gott Nytt År!

Blomgrens Fastigheter AB
Tel. 0703 - 44 25 84

Mikaelas 

Hovslageri

önskar 

God Jul & 

Gott Nytt År!

Håfreströms Idrottsförening

önskar

God Jul &
Gott Nytt År!

förlust. Många upplevde att 
de behandlades som efter ett 
missfall, att man inte vågade 
beröra ett ofött barns död 
efter födseln av nästa barn. 
Det finns ingen riktig kom-
munikation kring detta mel-
lan mödravården och BVC, 
säger Emmy och Amanda.

Deras studie väckte upp-
märksamhet och deras pro-
fessorer på Högskolan Väst 
tyckte att de skulle gå vidare 
och göra en vetenskaplig ar-
tikel om ämnet. 

Ett aktuellt ämne
Emmy och Amanda sökte 
pengar från spädbarnsfon-
den och fick 30 000 kronor. 
Artikeln ska vara klar om ett 
år. 

– Vi har ju inga forskarutbild-
ningar men får stöd av pro-
fessorerna på Högskolan 
Väst. En vetenskaplig artikel 
ska följa en viss mall där vi 
ska beskriva metod, diskus-
sion och resultat, säger de.

Amanda är just nu föräld-
raledig med sitt tredje barn. 
Hon har tidigare arbetat som 
sjuksköterska på jourcentra-

len i Bäckefors, Emmy läser 
till barnmorska och har ett 
barn. Hon var tidigare sjuk-
sköterska i hemsjukvården i 
Mellerud. Båda har en termin 
kvar på distriktssköterskeut-
bildningen. Att skriva arti-
keln kommer att ta sin tid, 
men de ser redan fram emot 
vad den kan få för spridning 
och betydelse.

– Vi hoppas att vår artikel 
blir publicerad, att vi får 
komma ut och prata om detta 
och att det kommer ett PM 
om det. Ämnet är i ropet just 
nu då man pratar om tidig 
igångsättning när mammor 
går över tiden, säger Emmy 
Tegelström och Amanda 
Staf.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seGod jul och 
Gott Nytt År

070-334 50 02

Callhs
Åkeri & Entreprenad AB

önskar
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Tel. 0530-124 00

God Jul &
Gott Nytt År
önskar Kanya med personal

Storgatan 1, Mellerud Melleruds Handel
Kornsjögatan 1

Vi vill önska alla våra kunder en

Ann-Sofie, Marina, Annica och Kristina

Mellerud 0530-100 23 • Ed 073-805 50 02
www.fothalsanidalsland.se

Gott Nytt År!
Trevlig  jul och Eldaregatan 4, www.varmdal.com 

Tel. 0530-511 85 

önskar
God Jul & Gott Nytt År

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi på

Storgatan 13 • Brålanda • 0521-314 50

God Jul och  
Gott Nytt År

                   önskar

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

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

önskar
       RASTA

med personal

k

God Jul &

Gott Nytt År 

Storg. 17, Mellerud, 0530-135 20

God Jul & 
Gott Nytt År

Telefon: 0521-315 90

God Jul & Gott Nytt År God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0521-430 11

Pernilla är god man
Pernilla Ceder, boende 
i Frändefors, är ”God 
man”, ett uppdrag det 
finns många fördomar 
och missuppfattningar 
kring. Vad är en god man 
egentligen? Det mesta 
som skrivs om dem är 
negativt, tycker Pernilla. 
En skev bild svärtar ett 
viktigt uppdrag som gör 
stor skillnad för den som 
har behov av stöd.
– Jag satt med kollegor och 
fikade och läste tidningen om 
en god man som svindlat till 
sig pengar av personer han 
skulle hjälpa. Det man läser 
om gode män är oftast just 
negativa saker tyvärr. Vad en 
god man är, vilket uppdrag 
denne har och vad det kan 
betyda för den som är i behov 
av stöttning är det få som 
känner till, säger Pernilla 
Ceder, god man åt tio huvud-
män och stolt över sitt upp-
drag.

Hon har jobbat med akut-
sjukvård och och på medi-
cinsk äldrevårdsavdelning. 
Just nu går hon en specialist-
utbildning i palliativ vård på 
Högskolan Väst. I jobbet 

med äldre hade Pernilla då 
och då stött på gode män och 
sett vilket arbete de gör. En 
bild i stark kontrast till det 
som oftast skildras i media.

– Jag tog reda på mer om 
uppdraget att vara god man. 
Det slutade med att jag gick 
en kurs genom Bohusläns 
God Man-förening och själv 
blev en. Föreningen, som fi-
rar tio år 2020, håller varje år 
i utbildningar för den som 
vill bli god man. Det är stor 
brist på goda män, säger hon. 

Frivilligt att söka 
– En god man är något man 
frivilligt ansöker om att få. 
Det behövs ett läkarintyg på 
att man är i behov av hjälp. 
Man kan själv föreslå vem 
man vill ha som god man och 
har man inget förslag själv 
bestämmer Tingsrätten vem 
som ska bli god man för dig. 
Att vara god man handlar 
väldigt lite om att fördela 
pengar. Det handlar mest om 
att bevaka rätt, söka pengar i 
form av bidrag, ur fonder och 
stiftelser eller att överklaga 
beslut från Försäkringskas-
san. Allt som görs redovisas 

hos överförmyndaren i 
Uddevalla, förklarar Pernil-
la.

– Ett steg till är att bli för-
valtare för någon. Den som 
blir tilldelad en förvaltare har 
oftast inte begärt det frivil-
ligt, tillägger hon.

Tio i Mellerud
En 18-årig pojke i Mellerud  
som får stöd genom LSS 
ansökte om god man och fick 
Pernilla.

– Han blev så förvånad när 
vi träffades första gången, 
han hade förväntat sig en 
äldre sträng man, skrattar 
hon.

18-åringen presenterade 
Pernilla för sina vänner, vil-
ket ledde till att hon fick fler 
uppdrag i Mellerud. Pernilla 
är idag god man åt tio huvud-
män i Mellerud. Hon har 
även en huvudman i Väners-
borg och en i Dals Ed. Det 
handlar om personer med 
funktionsnedsättning, miss-
bruk, psykisk ohälsa eller 
demens.

– Här i Mellerud fungerar 
allt väldigt bra, både med 
bank, socialtjänst, Mellbo 

Pernilla Ceder från Frändefors är god man. Ett viktigt uppdrag som behöver fler utövare.

och alla andra man jobbar 
med, säger hon.

Fler goda män behövs

Pernilla träffar sina huvud-
män cirka en gång i måna-
den. 

– När man går in i ett nytt 
uppdrag tar det lite tid, men 
sedan rullar det på. Vi sätter 
det mesta på autogiro när det 

gäller räkningar till exempel. 
Hon berättar att den som 

vill bli god man granskas 
noga. Man får inte vara dömd 
för något brott, inte ha betal-
ningsanmärkningar och inte 
vara aktuell hos socialtjäns-
ten.

Ett arvode betalas ut en 
gång om året. Överförmyn-
daren beslutar om personen 

själv kan betala eller om 
hemkommunen får göra det. 

– Det är ett roligt uppdrag 
att vara god man åt någon och 
för mig passar det bra i kom-
bination med studierna. Man 
får träffa många olika männ-
iskor, tacksamma huvud-
män, personal och anhöriga, 
säger Pernilla Ceder.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Välkommen till tandläkarna 
Jannis Kapagiannidis och Elena Kapagiannidou 

Hos oss tar vi väl hand om våra patienter
Vi står för högkvalitativ tandvård med inriktning 
på frisk munhälsa och ett vackert leende genom 
hela livet.
Här kan vi erbjuda all form av tandvård på vuxen 
och barnpatienter.

Hos oss bemöts Du av professionell, utbildad 
och erfaren personal inom tandvård.

Vi är alltid lyhörda för dina önskemål vad gäller be-
handlingar eller tider och gör vårt bästa för att uppfylla 
dina behov.      

Kliniken finns sedan 2004 i centrum, vid gågatekrys-
set.  Mottagningen ligger 1 trappa upp men är handi-
kappanpassad och hiss finns. 

TAND TEAM KAPAGIANNIDIS
Sundsgatan 12, 462 33 Vänersborg
0521-12336 
Mer information hittar Du på vår hemsida 
www.ptj.se/tandteam-kapagiannidisTveka inte att kontakta oss!  

God Jul & Gott Nytt År

önskas alla patienter

AB Melleruds bostäder • 0530-360 80
www.mellbo.se • mellbo@mellerud.se

God 
önskar er alla

Jul 
och Gott Nytt År

Kurt Hellbergs gata 4 
Lollo: 070-265 47 46 STÄD

God Jul & Gott Nytt År
God Jul & 

Gott Nytt År!
önskar vi alla våra  
kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År
               önskar

Magnus 0702-80 44 86

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

God Jul 
och

Gott Nytt År
önskar

Varmt välkommen på  
premiär i helgen! 

Ed
Jordbrovägen 6
Tel: 0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
Tel: 0626-605 00

Bertils Bil AB
www.bertilsbil.se

lörd 2 april och sönd 3 aprilkl 10-15

Verso-S är en stor liten bil. Pris 157.900kr. Fördelslån 1.835 kr/mån.*  
Trots sina knappt fyra meter bjuder Verso-S på förvånande stor flexibilitet och rymlighet. Med ett enkelt handgrepp kan du fälla baksätet till  
ett plant lastgolv och vips har du hela 1.388 l i bagageutrymme. Naturligtvis finns Verso-S som miljöbil, i kombinationen 1.33 l bensinmotor 
och steglös automatväxellåda. Utrustar du den med Plus-paketet får du ett smart och utbyggbart multimediasystem, Toyota Touch, där du 
har radio, cd/mp3-spelare, färddator och backkamera på behändigt avstånd i en 6-tums pekskärm. Bluetooth för anslutning av mobiltelefoner 
och USB-port för musikspelare ingår också. Välkommen på premiärhelg i helgen!
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Boktips från biblioteket på barn/ungdomsböcker
Titel: Allt mod jag har
Författare: Lisa Broberg
Jag ser hur Amira skriver något. Sen slutar 
hon. Hon skriver igen. Och tar bort. Men 
sen kommer det. Det susar i mina öron. 
Mina ögon svider. Varför skrev hon så? 
VARFÖR SKREV HON SÅ? Mitt hjärta 
är på väg att banka sig ur bröstet och 
handflatorna är iskalla. Jag loggar ut. 
Bara sådär. Rakels kompisar är bäst på 
att bevara hemligheter. Ändå kan hon 

inte berätta exakt allt för dem. En del 
saker är nämligen privata, som mamma Tove 

säger.
Personalens kommentar:
“Detta är en fin och viktig berättelse 
som berör alla, både barn och 
vuxna.”

Titel: Barr är bäst
Författare: Anna Bengtsson 
I denna myllrande rika och roliga 
bilderbok blandas myrfakta med 
fantasi och myrornas rop skallar: 
Barr är bäst! Mera barr! Men vad 
är det som är så bra med barr? 
Personalens kommentar:
“En vacker bilderbok om myror.”

Titel: Pianot på vin-
den
Författare: Katarina 
Genar 
Följ med till skolan 
där det händer kusliga 
saker. Ibland kan man 
höra väsande andetag 
i korridoren, lätta 
steg bakom sig eller 
något kallt mot 
nacken. Det är spö-
kena! Lättläst, rysmysigt och la-
gom läskigt i Katarina Genars serie för 
nybörjarläsare, med magiska illustratio-
ner av Alexander Jansson. 

Titel: Hästpojkarna
Författare: Johan Ehn
Anton har nyligen tagit studenten 
och fått jobb inom hemtjänsten. En 
av dem han besöker är Alexander 
Kovac, en snart hundraårig man 
som inte pratar och som vägrar 
lämna sitt kök. Under ett arbets-
pass upptäcker Anton att gubben 
svarar honom -- genom att stöta 
med käppen i golvet. De börjar 
kommunicera, och i vardags-
rummet hittar Anton foton på 
hästar och cirkusartister, och ett brev från 
Gestapo. Vad har den gamle egentligen levt för liv? 

Personalens kommentar: “En fantastisk och grym berät-
telse i nutid och dåtid.”

Titel: Hemligheten
Författare: Catrin Ankh
Anna är med barn. Hon var på 
fest och hade sex med Leo. Anna vill göra abort, 
men hon vill inte berätta för Leo. Det tycker 
Sara är fel. Leo har också rätt att få veta. Eller 
...? Vänskapen mellan Anna och Sara är stark. 
Men den sätts på hårda prov. 
Personalens kommentar:
“Hemligheten som ingen kan bevara.”
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Boktips från biblioteket på barn/ungdomsböcker

Titel: En tiger i trädgården
Författare: Lizzy Stewart
När mormor säger att hon 
sett en tiger i sin trädgård tror 
inte Nora på henne. Nora är 
för gammal för att leka mor-
mors löjliga lekar! Alla vet 
att tigrar bor i djungeln, inte 
i trädgårdar. Eller?

Titel: Ninja Timmy och de 
stulna skratten 
Författare: Henrik Tamm
I staden Elyzandrium sträck-
er sig bambuskraporna mot 
en himmel fylld av ångdrivna 
luftballonger och andra 
märkliga maskiner. Nere på 
gatan trängs ytterligare ett 
miljontal fordon av olika 
slag. Och genom denna stad 
kånkar katten Timmy, min-
ken Simon och grisarna Jas-
per och Kasper på en jättelik 
apelsinskalarmaskin, som de 
själva har uppfunnit och nu 
önskar sälja. Och det blir 

Titel: Boken om Mademio-
selle Oiseau
Författare: Andrea De La 
Barre De Nanteuil och Lo-
visa Burfitt
”Mitt i Paris, inte långt från 
floden Seine, ligger avenue 
des Temps Perdus. Där, allra 
högst upp i ett vackert gam-
malt hus, bor Mademoiselle 
Oiseau. Lyfter man på hakan 
och tittar upp mot våningen 
svajar huset nästan. Inte bara 
för att det är så högt utan 
också för att Mademoiselles 
alla fåglar och katter och 
konstiga balkongmöbler gör 
att det känns lite snurrigt. Det 
ser ut som om det ligger en 
hatt på huset. En somrig, 

rolig halmhatt som vill 
flyga i väg med fåg-
larna och katterna 

Titel: En liten prinsessa
Författare: Frances Hodg-
son Burnett, återberättad 
av Maj Bylock 
En liten prinsessa (1905) är 
Frances Hodgson Burnetts 
snyftarklassiker om den eng-
elska överklassflickan Sara 
Crewe. Hon skickas av sin 
far till en engelsk internat-
skola som drivs av den in-
ställsamma fröken Minchin. 
Saras far är rik och hon be-
handlas som en riktig liten 
prinsessa. Men en dag för-
ändras hela hennes tillvaro, 
Sara måste flytta från sin 
eleganta våning på internatet 
till ett dragigt rum på vinden 

Titel: Junos vlogg; kaos och katastrofer
Författare: Linda Skugge

Juno går i skolans stökigaste klass, 7A. Hon är den enda som gör som lärarna säger, 
och håller sig mest för sig själv. Tillsammans med sin kompis Fairy har Juno en 

Youtube-vlogg, men ingen annan vet om den. En dag råkar Juno lägga ut fel video, 
där hon dissar klassens tuffa tjejgäng. Videon var verkligen inte menad för andra 
att se, men snart har verkligen alla sett den. Allt blir extra jobbigt eftersom hon 
inte ens känner någon i klassen och är lite rädd för sina klasskamrater. Juno 
beslutar sig för att be en schysst lärare om hjälp och tillsammans med Fairy 

startar hon skam-vloggen där folk kan få prata om när de gjort bort sig och om 
sina misstag. En rolig, tänkvärd och inspirerande berättelse med perfekt gehör för 

ungas digitala liv. Sociala medier kan få misstag att förvärras, men kan också vara en superkraft när 
man vill hjälpa varandra. 
Personalens kommentar:
“Youtube-drama.”

och de svarta balkongräcke-
na som ett spetsbroderat 
band.” En dag råkar nioåriga 
Isabella av misstag trycka på 
våning sex istället för fem 
när hon kliver in i hissen. 
Först när hon sätter nyckeln 
i låset märker hon att något 
inte är som det ska. Men då 
är det redan för sent. 
Personalens kommentar:
“Om vänskap, självkänsla 
och magiska knappar.”

och börja jobba för fröken 
Minchin. En pärla bland 
flickböcker!
Personalens kommentar:
“En spännande klassiker 
med mycket girlpower”.

början på ett actionfyllt även-
tyr.
Personalens kommentar:
“En perfekt högläsningsbok 
som hela familjen kan njuta 
av.”
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Titel: Drömlistan
Författare: Julien Sandrel
När den tolvårige Louis ska-
das i en trafikolycka och ham-
nar i koma, är hans mamma 
redo att göra vad som helst för 
att han ska vakna igen. Under 
madrassen i hans säng hittar 
hon en anteckningsbok där 
han har skrivit upp allt han 
drömmer om att någon gång 
få uppleva. Hon bestämmer 
sig för att förverkliga drömmarna i hans ställe, en efter en, 
och berätta allt för honom. Om han får höra om hennes 
äventyr, om hur vackert livet kan vara, kanske han återfår 
krafterna. Men det är inte alltid lätt att leva en tonårings 
drömliv när man är nästan fyrtio år.
Personalens kommentar:

“En allvarlig feelgood-roman”.

Tips från biblioteket på böcker för vuxna
Titel: 1793 och 1974 (Del ett och två i 
serien Bellman noir) Författare: Nik-
las Natt och Dag
År 1793 styrs Sverige med järnhand av 
friherre Gustaf Adolf Reuterholm. 
Överallt frodas paranoia och konspira-
tioner. I oktober hittas ett stympat lik i 
sjön Fatburen på Södermalm i Stock-
holm. Kroppen saknar både armar och 
ben och är totalt vanställd. Trots sin 
lungsot åtar sig Cecil Winge vid Stock-
holms poliskammare att lösa fallet. 1974: En mor sörjer sin 

dotter, dräpt på sin bröllopsnatt. När ingen 
annan vill utreda dödsfallet frågar hon den 
ende som återstår, en enarmad palt som 
sörjer sin döde vän. På Danvikens hospi-
tal, i utkanten av Stockholm, sitter en ung 
ädling och våndas över det vidriga brott 
han anklagas för. Här får vi följa Mickel 
och Anna Stina och den myllrande och 
ruttnande värld som är deras.
Personalens kommentar:
“En annorlunda deckare”.

Titel: Köpenhamn bakom por-
tarna.
Författare: Isabel Andersson
408 inspirerande sidor med text 
och vackra bilder på anrika bak-
gårdar, pampiga palats, torg, 
parker, trädgårdar och nya, 
spännande projekt. Följ bokens 
tidslinje från biskop Absalons 
lilla by Havn på 1100-talet och 
fram till våra dagars nya platser och stadsdelar. Köpen-
hamn bakom portarna handlar om staden, dess utveckling, 
bebyggelse, kultur och historia. Läs berättelser om platser 
och människor som format staden under olika tider. 

Hämta inspiration och tips, adressuppgifter och hemsidor 
som hjälper dig att finna intressanta och oftast okända plat-
ser mitt i Köpenhamns centrala delar. 

Personalens kommentar: 
Varför inte en liten jul- eller nyårsresa till Köpenhamn i 

verkligheten eller i fantasin? I båda fallen kan Isabell An-
derssons fantastiska bok Köpenhamn bakom portarna 

vara en stor inspirationskälla. God Jul, trevlig resa 
och njutbar läsning önskar Lennart Åberg.

Titel: Nuckan
Författare: Malin Lindroth 

Malin Lindroth är 52 år, barnlös och 
har levt ensam i nästan trettio år. När 
hon presenterar sig som ofrivilligt 
ensam blir reaktionerna starka och 
hon frågar sig vilka historier om li-
vet utanför tvåsamhetsnormen som 
är möjliga att berätta. Hon bestämde 
sig för att skriva om sin livserfaren-
het och om begreppet nucka. Hon 
vill ta tillbaka ordet nucka, tvätta 
skammen ur det och ifrågasätta de normer som samhäl-
let fortfarande är så knutna till.

Personalens kommentar: “Gripande om att inte känna 
sig accepterad och inkluderad.”

Titel: Blekingegatan 32
Författare: Lena Einhorn
En roman om kvinnan som blev Greta Garbo. Det 
börjar i ett fattigt hem på Södermalm 1920. Greta 
har nyligen förlorat sin far, och har fått arbete på 
varuhuset PUB, som hennes mor kallar himmelriket 
. Men Greta kan inte finna sig till rätta, hon längtar 
bort. Och hon lyckas som sjuttonåring komma in 
på Dramatens elevskola, som den yngsta av teater-
skolans studenter. Första dagen i skolan möter hon 
klasskamraten Mimi Pollak. Vi får följa Greta under 
tiden på Dramaten, som hon senare skulle komma 

att kalla för sitt livs lyckligaste. Och så, en dag i slutet av första läsåret, 
gör mästerregissören Mauritz Stiller entré i hennes liv.
Personalens kommentar: “Greta Garbo från ett nytt perspektiv.”

Titel: Ungjävlar
Författare: Gerda Antti
I titelnovellen möter vi 
dem, “ungjävlarna”. Barn 
som fötts till världen utan 
att ha den kupade handen 
över sig -livlinan som ger 
själen näring- och vars 
väl och ve istället avgörs 
i domstolarna. Vuxna 
barn finns också här, som 
dottern som ständigt krä-
ver att lilla mamsen ska ställa upp med kort varsel. 
Men drivna för långt kan också mödrar göra upp-
ror.  
Personalens kommentar:
”Kvicktänkt och insiktsfull vardagsrealism”.
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Tips från biblioteket på böcker för vuxna

Titel: Amaryllis, älskad vinterblomma
Författare: Susanna Rosén
Amaryllis är en förförande blomma som ger ljus och liv i 
hemmet under den mörka årstiden. Den bjuder på stor variation 
och färgprakt, från de arter som växer vilda i Sydamerika till 
alla sorter som odlare har förädlat fram. Den romantiska rosa 
och vita ’Apple Blossom’, den strama sammetsröda ’Benfica’ 
och den gräddvita ’Alfresco’ med sina dubbla lager av 
vackra kalkblad. Susanna Rosén beskriver här fler än hund-
ra amaryllissorter. Hon berättar om ursprung och historia, 
om hur man ska gå tillväga för att få sin lök att blomma till 
jul och hur man sparar den och får löken att blomma om i 
många år framöver. I några av Sveriges vackraste vintermiljöer har hon fotograferat 
fantastiska arrangemang i både kruka och vas: en herrgård i norra Uppland, en gränd 
i Gamla stan, ett hem i natursköna Jokkmokk och Ekshäradsgården på Skansen. En 
innehållsrik och färgsprakande bok som blir en sann glädje i vintermörkret.

Personalens kommentar: En underbar djupdykning i amaryllis!

Titel: Lindas julbak
Författare: Linda Andersson
Duka upp med hembakade godsaker till 
jul! Här finns saffransbakverk, julgodis 
och vörtbröd, men också läckra nytill-
skott att skapa nya traditioner med. Vad 
sägs om en Rocky road-kladdkaka, 
hemgjord Bounty, kärleksmums med 
smak av pepparkaka och en snabb fil-
mjölkslimpa med saffran? Lindas bak-
skola är en av Sveriges mest populära 
bakbloggar och här bjuder Linda på 50 
favoritrecept som passar alla fikastunder i december. 
Som alltid med praktiska steg-för-steg-bilder som 
gör baket både enkelt och roligt.
Personalens kommentar:
“Goa grejer.”

Titel: Madonna
Författare: Sara Villius
Det börjar med en kyss. Eller 
ännu tidigare. I värmen mellan 
två armar alldeles nära varan-
dra. Eller kanske tidigare än 
så. I händelser som finns ned-
skrivna i myndighetsdoku-
ment och såna som saknas 
där. Hon tänker på mannen 
som velat lära henne allt om 
skrivandet. Hon tänker på 
maken hon inte längre orkar tänka på. 
Hon tänker på om det är möjligt att vara både moder 
och kropp. Hon tänker på hur det skulle vara att få 
vila ut nånstans, hos nån. Hon kan inte längre skriva, 
men hon skriver ändå. 
Personalens kommentar:
“Man kommer direkt in i huvudpersonens tankar 
och känner både avsky och värme men mest med-
mänsklighet.”

Titel: Late Bloomer
Författare: Emma Hamberg

En humoristisk kortroman om kvinnan som väntat ett 
helt liv på att hennes ska börja. Ulla har helt förlorat 

livslusten efter maken Ingemars plötsliga bortgång för två år 
sedan. Hon har tagit en saftig livförsäkring och planen är att 
avsluta sin tid på jorden med hjälp av kedjerökning inomhus, 
sockerbitar och fryst färdigmat med extra mycket E223. För-
säkringspengarna ska finansiera sonens nya kök. Något måste 
Ulla dock roa sig med innan döden tar henne och på en ingi-
velse köper hon en dyr fågelkikare på avbetalning. Långsamt 
börjar nyfikenheten spira när kikaren ger Ulla insyn i vå-
ningen tvärs över gatan. 
Personalens kommentar:
“En kort lite pärla som gör dig glad.

Titel: Ett jävla solsken
Författare: Fatima Bremmer
Biografi över journalisten och 
författaren Ester Blenda Nord-
ström (1891-1948). Som Sveri-
ges första undersökande repor-
ter slet hon som piga på en 
bondgård, levde ett halvår med 
samer i Lappland, reste som 
tredjeklasspassagerare med 
fattiga emigranter till Amerika 
och deltog i en flera år lång 
expedition till ett farligt vulkanområde i Sibirien. 
Men de spektakulära äventyren och kampen för ett 
liv på egna villkor visade sig ha ett högt pris.
Personalens kommentar:
“En resa i historien och över hela världen med en 
spännande huvudperson som man ändå aldrig riktigt 
lär känna.”
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önskar vi på

önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

önskar alla kunder en riktig  

God Jul och ett Gott Nytt År

076-571 79 08

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0521-693 51

 Bilservice
Mikaels

God Jul &
Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Vi önskar våra kunder

God Jul och  
Gott Nytt År

Kents Åkeri i Berg AB 
Jörgen i Berg

AutoMats Bilverkstad BDS
Landsvägsgatan 80 
Mellerud tel. 072-571 07 30

Vi tar hand om bilen

Istället för julklappar och julkort skänker  
vi en slant till Barncancerfonden

önskar God Jul & 
Gott Nytt År

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00, Mobil. 070-540 33 00

God Jul &
Gott Nytt År!

God Jul och
Gott Nytt År

God Jul &  

Gott Nytt År
önskar

God Ju
l &

 

Gott N
ytt Å

r!

önskar Gun-Britt 

med personal 

Tel. 0530-135 70

Tack för alla år på  
Sunnanå Hamnkrog
Nu finns vi alla vid 

golfbanan
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Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

niklassonstryckeri.se

Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

önskar

God Jul & 
Gott Nytt År

Tel 0530-106 66, 
Victoriag. 1 (mitt emot Polisstationen)

God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskas alla aktiva och publik

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar 

0530-125 87

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & 
Gott Nytt År  

önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

FHV
önskar alla 

en

GOD HÄLG

God Jul & 
Gott nytt år

önskar

Sunnanåträffarna 
startar 26 maj 2020!

Vi önskar våra kunder

God Jul & Gott Nytt År

Tel. 
0521-
373 06

önskar alla 

God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar er alla en riktig

God Jul & 
Gott Nytt År

0521-400 88

KG Svets & Maskin ABblends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

God Jul och
Gott Nytt År

önskar      VVS handel
KÄrragatan 19 
464 31 Mellerud

Kontakta oss för kostnadsfri offert 

DET ÄR ENKELT ATT VARA SMART

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT

VVS handel

k ärr agatan 19

464 31 Mellerud

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

God Jul och 
Gott Nytt År

önskar

Kurt Hellbergs gata 4 • 464 33 Mellerud
+46 73-310 75 06 • info@daldigital.se

IT-support  •  Försäljning
Webbdesign  •  Nätverk

Molntjänster  •  Digitalisering

daldigital.se

God Jul &
Gott Nytt År!God Jul &

Gott Nytt År
önskar vi på

GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR
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Melodikrysset v.52 - 28 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. 52 – 28 december
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Melodikrysset v.1 - 4 januari

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. 1 – 4 december

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters korsord 

Tävla om 5 st trisslotter 

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

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

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

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

Lösning: ................................................................................. Sänd in lösningen 
senast den 10  
januari 2020 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 
464 30 Mellerud
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Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters korsord, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals Rostock men 
numera boende i Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 86 svar. 
Lösningen var 
”Missar missar ”.
Vinnare: Christine 
Andersson, Melle-
rud, Inger Nilsson, 
Mellerud, Börje 
Petersson, Brålan-
da, Bo Eriksson, 
Dals Rostock och 
Lena och Sture 
Lindmark, Ed .

Vinsterna (triss-
lott) skickas till vin-
narna med posten.
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Ur Melleruds museums arkiv

Huset i bakgrunden skulle börja rivas 27 december 1967. Bilden ta-
gen den 26 december. Till höger på första våningen hade Axel Ljung 
sin cykel- och sportaffär. Till vänster på gaveln var en herrfrisör. Till 
höger Handelsbanken. 

Statspolisen kontrollerar att inte timmerbilarna går med överlast.

En nybyggd Caltex bensinstation vid Landsvägsgatan, numera en ödetomt. Edgar Johansson kollar olja 

och torkar framrutan.

Storgatan på 1930-talet. Melleruds Nyheters redaktion numera i andra huset på höger sida.

Shells bensinstation vid Landsvägsgatan på 1950-talet, numera Preem.

Marknad på torget omkring 1960.

Melleruds museum har att arkiv med tiotusentals gamla foton från Mellerud. Bilderna har digitaliserats av Axel Ljung och denna 
kollektion är sammanställd av Håkan Hultman.

”Mellerudsexpressen” Bo Althoff vinner ett lopp på Rådavallen i början 
av 1960-talet.
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Denna bild skickades hem till släktingar i Grinstad för att visa hur skogsarbete gick till i USA.

Sven Särnåkers kiosk vid korsningen Landsvägsgatan/ Linnégatan. Numera pizzeria. Ur Melleruds mu-
seums arkiv.

Havren skördas 1954 av Sven och Gunlög Ceder som bodde på gården Kärra. Jordbruket fick 

vika för villabebyggelsen.

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

Marknad på torget omkring 1960. Lucia spred ljus
Det var fullsatt i både Ge-
stad bygdegård i fredags 
och i Gestad kyrka på 
söndagen när släkt och 
vänner såg och lyssnade 
till fina luciatåg med duk-
tiga barn och elever.
 Många passade på att få en 
ljusupplevelse när Skerruds 
skola, Skerruds Föräldraför-
ening och Bygdegårdsfören-
ingen bjöd in till lussefest på 
Luciadagen. En Tomtepjäs 
blev det också innan det van-
kades lussekatt och peppar-
kaka.

Traditionsenligt firades 

Lucia på tredje advent i kyr-
kan med barn från försam-
lingens barnverksamhet.

Efteråt blev det grötfest i 
församlingshemmet som 
norra kyrkliga sykretsen ord-
nade. Dansen kring granen 
leddes av två dragspelare, 
Allan Sahlbom för 35:e 
gången och Johnny Sande-
lin, sedan något år. 

Gottepåsen delades ut av 
en ko och en åsna.

 Marianne Karlsson
 

Luciatåg i Gestad Bygdegård. 

I stället för tomten delade dessa 
två ut godispåsarna till barnen.
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Gunno Dahlstierna – diktande lantmätare

Efter lite bakgrundskoll blev 
detta det vinnande förslaget, 
och Dahlstiernska gymnasiet 
var döpt. Men vem var då 
denne Gunno?

Barn- och ungdom,  
familjebakgrund
Gunno Eurelius, som han 
hette innan han adlades, föd-
des i Örs socken 7 september 
1661. Han döptes efter sin 
morfar, som fram till sin död 
1660 hade varit kyrkoherde i 
Ör. Det var nästan så att Örs 
kyrka sågs som tillhörande 
familjen. 

Morfar var inte den första 
ur släkten som varit präst där, 
han efterträddes av Gunnos 
far, Andreas Thorstani Eure-
lius, och när denne dog an-
sågs det självklart att Gunnos 
bror skulle efterträda honom. 
När tjänsten istället gick till 
en utsocknes blev bönderna 
så arga så de låste kyrkporten 
och vägrade gå i kyrkan.

Pappan var från en bonde-
släkt i Västergötland. Han 
studerade sent i livet och tog 
sin fil mag vid 41 års ålder, 
fyra år innan Gunno föddes. 

Andreas Eurelius gifte sig 
1658 med Maria Bluthera. 
Som präst i Ör, och seder-
mera prost över södra Dals-
land, var Andreas stora be-
drift att få Örs kyrka helt 
ombyggd.

Det finns inte många källor 
till Gunnos uppväxt. Det vi 
vet är att han genomförde 
sina gymnasiestudier i Karl-
stad. Redan som 16-åring 
skrevs han in som student vid 
Uppsala universitet. Det är 
inte mycket känt om uppsa-
lastudierna heller, även om 
vissa uppgifter pekar på in-
tresse för matematik och 
poesi.

Lantmätare
Innan tjugoårsdagen avbröts 
studierna. Gunno blev utta-
gen till en delegation som 
skulle genomföra den så 
kallade reduktionen i Liv-

land, ett område som mot-
svarar dagens Lettland och 
södra Estland. Detta var den 
så kallade Stormaktstiden 
och Sverige hade besitt-
ningar runt hela Östersjön. 

Drottning Kristina hade 
under sin regeringstid varit 
mycket frikostig med att dela 
ut kronans mark till adels-
män. Hennes efterträdare 
Karl X Gustav hade återkrävt 
en del. Nu var Karl XI fast 
besluten att fortsätta återkra-
ven. Delegationen till Liv-
land skulle genom att skapa 
ordentliga kartor och fast-
ställa gränser för olika egen-
domar underlätta arbetet. 
Gunno var en av de utvalda 
som enligt specifikationen 
skulle vara ”skickliga och 
dugliga personer, som i geo-
metrin hafva god förfaren-
het”.

Gunno var kvar i Livland i 
fyra år och lärde sig under de 
åren både lettiska och est-
niska, att lägga till det latin 
han redan behärskade till-
räckligt väl för att skriva 
poesi på.

Via hemlandet hamnade 
han i Leipzig där han efter ett 
års studier fick sin fil mag i 
januari 1687.

I Pommern
1691 skickades han till det 
svenska Pommern som en av 
”åtta skickeliga lantmätare”. 
Uppgiften var densamma 
som i Livland, att kartlägga 
landet bland annat för reduk-
tionen. Gunno blev kvar här 
till sin död 1709. Under pe-
rioden där hann han gifta sig 
med Anna Schlomann och 
bli direktör för lantmäteriet 
1699. 

Åren i Pommern var inte 
helt problemfria och Gunno 
påpekade ständigt för myn-
digheterna i Sverige att den 
lön han och hans medarbe-
tare fick inte räckte till ett 
fullgott liv. Kostnadsläget 
var högre på kontinenten och 
lönerna sattes efter svenska 
förhållanden.

Poeten
I norra Tyskland är Gunno 
mest känd som lantmätare, 
som det pommerska lantmä-
teriets fader. I Sverige är det 
i första hand hans diktning 
som har uppmärksammats. 

1946 skrev Martin Lamm 
för Svenska Akademiens 
räkning en så kallad minnes-
teckning över honom. I den 
beskrivs Gunno som ”vår 
mest utpräglade barockskald 
och vår förste betydande 
hembygdspoet”. I ett företal 
till ett av sina verk förklarar 
Gunno att han ända sedan 

På tavlan över kyrkoherdar i Örs kyrka återfinns bland annat Gunno 
Dahlstiernas far Andreas Thorstani Eurelius och hans morfar Gunno 
Brutolfi Blutherus.

Innanför porten till vapenhuset i Örs kyrka hänger ett minnesmärke 
över Gunno Dahlstierna.

Den Dahlstiernska släktens vapen. 

Gunno Dahlstierna, född i Ör 1661. En dalslänning och profil i stormakts-
tidens Sverige

PORTRÄTTET

ungdomen haft en naturlig 
böjelse till poesin.

Hans första kända verk är 
från 1679. Det är en gravdikt 
på svenska över Erik Liede-
man, en kronofogde som 
härstammade från Dalsland. 
Den följdes av några dikter 
på latin under 1680-talets 
början. De i sin tur följdes av 
”tillfällighetsdikter” på 
svenska runt ett decennium 
senare. Den mest kända är 
nog begravningsdikten över 
Erik Liedemans son Karl 
1691.

Gunnos första stora dikt 
kom i tryck 1698. Det är 
verket ”Kunga Skald” som 
han skrev till Karl XI:s be-
gravning i november 1697. I 
verket får ett antal personer 
hålla tal för att trösta ”änkan” 
Moder Svea. 

I Riksarkivets levnads-
teckning över Gunno be-
skrivs verket som ”höjd-
punkten av stormaktstidens 
begravningsdikt, här utveck-
lad till stort patriotiskt 
»epos»”.  Verket innehåller 
hela 268 strofer plus en bi-
laga med åtta sonetter.

Hans nästa stora verk 
handlar om slaget vid Narva 
i november år 1700. Dikten 
är 116 strofer lång och har 
formen av en medeltida bal-
lad. Titeln ”Giöta kiämpa-
wisa, om kåningen å herr 
Pädar” hänsyftar på befälha-
varna Karl XII och Peter den 
store. I dikten blandar poeten 
rikssvenskan med ord och 
uttryck från dalslandsdia-
lekt.

Under tiden i Pommern 
skrev Gunno dessutom en del 
poesi på tyska, vilket bevisar 

att han behärskade tre språk 
tillräckligt väl för att skriva 
avancerat på dem.

Gunnos stora dikter är sant 
patriotiska och i dem symbo-
liserar kungen hela landet. 
Detta får ses som ett tidens 
tecken. Men han är också 
lokalpatriot. Även om han 
bara tillbringade barndomen 
i Dalsland besjunger han ofta 
hembygden, han ser Dals-
land som sagolandet Arka-
dien och blandar ofta in dia-
lektala inslag i texten.

Adlad som Dahlstierna
2 augusti 1702 adlades 
Gunno och tog sig då namnet 
Dahlstierna, troligen som en 
hyllning till sitt ursprung. 
Det var han själv som bad om 
att bli adlad, och han motive-
rade detta med att hans före-
gångare som direktör för 
Lantmäteriet blivit det. Hans 
hyllningsdikt till Karl XI 
torde dock ha spelat en viss 
roll för att hans begäran bi-
fölls. I det adelsvapen han 
valde för sin ätt finns givetvis 
en tjur med. 

Ätten levde kvar i Pom-
mern fram till början av 
1800-talet. Gunno Dahlstier-
na själv ligger begravd i 
Stralsund.

Med facit i hand är de lä-
rare som föreslog Dahlstier-
na som namngivare till vår 
gymnasieskola värda ett 
tack. Genom deras försorg 
blev en stor profil i stor-
maktstidens Sverige åter-
upptäckt på sin uppväxtort.

Lars Nilsson 

När Melleruds nya gymnasium närmade sig färdigstäl-
lande 2002 utlyste kultur- och utbildningsnämnden en 
tävling om namn på den nya skolan. Två förslag stack 
ut. Båda föreslog att den skulle döpas efter Gunno 
Dahlstierna, en person som då var okänd för de flesta 
i Mellerud. 
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FUTSAL 
I futsalens regionala serie tog 
Club Calcio två nya segrar i 

Club Calcio 
obesegrade

SLUTRESULTAT
Melleruds Calcio Club 

– Kroppefjälls IF
10-6 (5-2)
Färgelanda IF 

– Frändefors IF
3-4 (1-0)

Frändefors IF – 
Melleruds Calcio Club

5-7 (2-2)
Färgelanda IF – 
Frändefors IF
4-6 (2-4)

Stark insats
av Melleruds HK

HANDBOLL 
I lördags spelade P13 sista 
hemmamatchen för i år då 
man tog emot Stenungsunds 
HK. 

Hemmalaget var i ledning 
hela matchen men mot slutet 
blev det onödigt spännande 
när det bara skiljde ett mål. 
Då lyckades Max Lystad 
stöta in en boll i mål från sex 
meter med bara minuten 
kvar. 

Spiken i kistan satte sedan 
Mille Westman som gjorde 
ett inspring från kanten och 
fick ett finfint pass in till lin-
jen och tryckte dit matchens 
sista mål 17-14.

Hela laget gjorde en jätte-
bra insats men målvakten 
Alizafar Qasemi förtjänar 
lite extra beröm för sin insats 
i mål, straffräddning och 
många fina parader. 

Petra Gull,
Melleruds HK

Sista hemmamatchen för i år för Melleruds HK P13 slutade med seger 
17-14.

Dags för minihandbollsgänget
HANDBOLL 
I söndags var det äntligen 
dags för minihandbollsgäng-
et att få presentera sig på 
hemmaplan i Rådahallen. 

På besök kom sju andra 
föreningar och totalt spelade 
16 lag matcher på två planer. 
Det blev en rolig handbolls-
dag och avslutning på 2019.

Laget består av tjejer och 

killar födda 11/12 och de har 
bara blivit fler och fler under 
hösten. 

Ledare är Maria Clarholm 
Eriksson och Maria Sten-
gård, båda har gått Handboll-
förbundets basutbildning 
och gör ett jättefint jobb med 
gruppen. Många föräldrar är 
delaktiga och hjälper till med 
träningar under veckorna. 

Melleruds HK

Minihandbollsgänget presenterade sig på hemmaplan i söndags.

Cupmästare andra året i rad
JUDO 
Lördagen den 7 decem-
ber avgjordes den sista 
deltävlingen av Bohus Dal 
Cup 2019. Tävlingen hölls 
i Uddevalla och KIF som 
efter de tre första del-
tävlingarna hade en viss 
segervittring, ställde upp 
med 14 tävlande.
Alla var taggade och de höll 
verkligen vad de tidigare lo-
vat, nämligen att göra allt för 
att behålla den fina vand-
ringspokalen. 

Kroppefjälls IF stack upp 
som nykomlingar i cupen 
2018 och överraskade övriga 
klubbar i distriktet genom att 
vinna hela cupen. Nu när 
cupen skulle avgöras 2019 
ställde Kroppefjälls IF upp 
med 14 duktiga judokas och 
efter en lång tävlingsdag med 
många spännande matcher så 
stod det klart att KIF hade 

drygat ut ledningen ytterli-
gare. 

Slutställning för Bohus 
Dal Cup 2019 blev:
(1 poäng är lika med en 
matchvinst)
Kroppefjälls IF: 114 poäng 
Stenungssund JK: 54 poäng 
Färgelanda JK: 41 poäng 
Korpehola JK: 27 poäng
Uddevalla JK: 25 poäng
Gullmaren JK: 7 poäng
Hunnebo JK: 4 poäng

– Även om vi från KIF ofta 
har många tävlande med på 
cupen så kan vi konstatera att 
våra ungdomar har en myck-
et fin judo som lönar sig på 
tävlingsmattan och ofta leder 
till matchvinster. Vi har 
också under året fått några 
nya tävlande som också de 
gör goda resultat på tävling-
en, säger Lars Johansson, en 
av tränarna i Kroppefjälls IF.

KIF Judo KIF Judo blev cupmästare för andra året i rad. Ledarna Lasse Johansson 
och Glenn Nordling höjer bucklan över mästarna.

SPORT

helgen när klubben arrange-
rade sammandrag i Rådahal-
len. Detta var det andra sam-
mandraget av fyra, där 
vinnaren får kvala till divi-
sion 1 nästa säsong. Calcio 
besegrade i första matchen 
Kroppefjälls IF med 10-6, 
mycket tack vare Kreshnik 
Bytyqis hattrick. Vidare be-
segrade man Frändefors IF 
med 7-5 i en något tightare 
match, men som tar Melle-
ruds CC ett steg närmare ett 
division 1 kval. I de två andra 
matcherna samma dag, vann 
Frändefors med 4-3 mot Fär-
gelanda IF och Kroppefjälls 
IF besegrade Färgelanda IF, 
med 6-4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Var det för batteriljusens 
skull du stal dem eller för att 
de var fina? När batterierna 
tar slut ska du stjäla nya då? 
Du verkar ju inte ha råd att 
köpa egna saker. Stack det i 
ögonen på dig att det var både 
ljus och lyktor på båda gra-
varna, så du tyckte det räckte-
något du inte hade ett dugg 
med att göra! Att stjäla på en 
kyrkogård är att sjunka väl-
digt lågt! Känns det bra för 

dig att sätta stulna ljus på 
dina anhörigas gravar? Var 
de av samma skrot och korn 
som du? Hur tror du det 
känns för mig som ville he-
dra mina kära? Vet hut och 
skäms! Ställ tillbaka ljusen 
om du har tillstymmelse till 
samvete! Tyvärr har du väl 
inte det för då hade detta inte 
hänt.

Ledsen och besviken

Till dig som stulit 
gravljusen på 
Örs kyrkogård

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. 

DEBATT
Välkommen till debatt och insändarsidorna!

Maila din insändare till: re-
daktion@mellerudsnyheter.
se OBS! Max 2000 tecken.

Månadsmötet var välbesökt och intresset stort inför klädvisningen.

PRO Mellerud höll sitt må-
nadsmöte 6 november. Ord-
förande Börje Skoogh häl-
sade välkommen. Till 
kvällens träff fanns Senior 
Shop med. Mötet beslutade 
om nästa års verksamhets-
plan. Beslut om budget för 
2020, samt föreningens med-
lemsavgift. Information om 
frågor från KPR (Kommu-
nala Pensionärsrådet) med 
bland annat Fixar Malte samt 
äldreboendet på Ängenäs.

Katja Birgersson från Se-
nior Shop presenterade se-
naste nytt i klädval för hös-
ten. Fem medlemmar, Zaida 

Guldbrandsson, Sven-Erik 
Norrman, Börje Stefansson, 
Inger Nordström och Anita 
Andersson ställde upp i mo-
devisningen, samtliga gjorde 
en strålande insats. Flera 
besökande passade på att 
införskaffa något nytt till 
garderoben. 

Det blev kaffeservering 
och lottdragning. Börje in-
formerade om kommande 
resor, bland annat till Chess 
i Säffle samt till Helsingfors. 

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Mannekängerna från vänster: Anita Andersson, Börje Stefansson, Zaida 
Guldbrandsson, Sven-Erik Norrman och Inger Nordström.
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

.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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Emballator Mellerud Plast AB har ca 70 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpacknings-företag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande leve-
rantör av formblåsta förpacknings-lösningar inom 
affärsområdena livsmedel, kem, läkemedel och häl-
sa. Utveckling, design och tillverkning sker vid an-
läggningen i Mellerud. Läs gärna mer på hemsidan 
www.emballatormellerud.se

UNDERHÅLLSTEKNIKER 
med erfarenhet inom el/automation
Vi söker underhållstekniker till Emballator Mellerud Plast AB med erfarenhet från 
tillverkningsindustrin.

I din roll som underhållstekniker ansvarar du för förebyggande och avhjälpande under-
håll på våra formblåsningsmaskiner, robotar och övrig produktionsutrustning. I arbetet 
ingår också viss installation och ombyggnation. Arbetet utförs till största delen 
självständigt men vissa gånger tillsammans med dina kollegor på underhållsavdelningen. 

Vi söker därför dig som brinner för teknik och ser problemlösning som en utmaning där 
det är naturligt att utreda grundorsaken till varför problem uppstår och motverka att 
det återkommer. Samtidigt som du är flexibel har du en god känsla för ordning och reda. 
Du har inga problem med att jobba både självständigt och i grupp. Du som söker bör ha 
kunskaper inom mekanik, hydraulik, pneumatik och lågspänning. Yrkeslivserfarenhet från 
underhållsarbete inom el/automation är meriterande. 

Vi kan erbjuda ett utmanande och stimulerande arbete i en utvecklande och framåt- 
strävande organisation.

Kvalifikationer 
Gymnasial utbildning inom el/automation eller motsvarande yrkeserfarenhet 
Erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete 
Meriterande: Elbehörighet, Tyska, Mitsubishi PLC:er, Engelska i tal & skrift 

Omfattning:  Tillsvidare 
Arbetsform: Skiftgång 
Tillträde: Så snart som möjligt

Ansökningsprocessen pågår så skicka in din ansökan snarast till 
jobb@mellerud.emballator.se  Bifoga CV och löneanspråk 
För frågor om tjänsten kontakta: Robin Blomgren tel. 0530-72 12 62 
Fackligt ombud IF Metall - Daniel Bäck tel. 076-261 64 22

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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.

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

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

FUTSAL 
Efter två sammandrag toppar 
Åsebro/Brålanda Dalslands 
Sparbanks futsalserie, tätt 
följt av Eds FF. I helgen spe-
lade man en match, mot 
Frändefors IF, och vann med 
7-0. Stora delar av matchen 
var spel mot ett mål och Frän-
defors hade svårt att hänga 
med serieledarna. Frände-

fors hade dock redan spelat 
en match tidigare på dagen, 
mot Eds FF, en match de 
förlorade med 5-2. ”Fiffen” 
såg ut att kunna komma till-
baka i andra halvlek efter 
pausställningen 2-0, men 
hade inte marginalerna på sin 
sida.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Toppar serien

SLUTRESULTAT
Eds FF – 

Frändefors IF
5-2 (2-0)

Frändefors IF –  
Åsebro/Brålanda

0-7 (0-3)

HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
har sannerligen hittat formen 
lagom till jul och i lördags 
inkasserade laget sin femte 
raka seger hemma i Rådahal-
len mot Café Lillan HK.

Efter lördagens seger mot 
Café Lillan skiljer det bara 
två poäng mellan Mellerud 
på tredjeplats och seriele-
darna Backa HK. En match 
återstår också innan jul, så 
det avståndet kan komma att 
förminskas lagom till jul-
klappar och nyårsraketer. 

Lördagens match blev en 
aning tight, men MHK redde 

Femte raka
SLUTRESULTAT

Melleruds HK –
Café Lillan HK
19-15 (7-7) 

Målskyttar:
Drenushe Bytyqi, 5
Caroline Falk, 5
Emma Mjörnestål, 4
Malin Jansson, 2
Julia Bergström, 1
Amanda Andersson, 1

till slut ut alla frågetecken 
och kunde vinna med fyra 
bollars marginal.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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ALLTJÄNST

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

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

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

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, 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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64 Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

Inramning
Konstnärsmaterial

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.51 - 21 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. 51 – 21 december

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Strömsö
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 Go‘kväll, 10:55 Kulturen
11:20 Program ej fastställt
12:20 Arvinge okänd
13:20 Landet runt, Sverige!
14:20 Matiné: Dorsey spelar upp!
15:50 Spisa med Price
16:35 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, Lokala nyheter
20:00 Julfrågan Kontrapunkt
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
00:45 Spisa med Price
01:30 Allt för Sverige

09:00-16.15 Forum
12:00 Rapport
16:00 Rapport
16:15 Röd sol över Nobels
 oljefält
17:10 Fjällvandring genom 
 telekomhistorien
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 När sjukvården stannade
18:30 Björnen Baloo på riktigt
19:20 Fortet som blev lekplats
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Plus
20:30 Tornedalsrallyt
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Farliga beroenden
23:10 Good gaming
23:40 David Attenborough: 
 Klimatkrisen
00:40 Björnen Baloo på riktigt
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Inte som andra
 gosedjur
17:05 Lagens längsta arm
17:45 Nationalskattens hemligheter
18:25	Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
19:15 Mandela, mannen bakom 
 myten
20:10 Japan med Sue Perkins
21:00 Hur lurar vi döden?
21:50 Den jag är
22:45 Ökenlejonens hårda liv
23:35 Nazismens födelse
00:30 Enastående människor

20:00 Andra åket - tecken-
 språkstolkat
20:30 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
21:30 Strömsö
22:00 Rättighetsbärarna 
 - teckenspråkstolkat
22:30 Limboland 
 - teckenspråkstolkat
23:00 Twin
23:45 Plus
00:15 Jakten på dyslexin - syntolkat
00:45 Syssna

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Agatha Raisin
12:00 Hem till gården
13:00 Tjock-Steffe
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Bonde söker fru
21:00 Bonde söker fru – vad 
 hände sedan?
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special 
 victims unit
01:50 Badhotellet
02:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Husakuten

05:00 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
08:40	Tattoo	fixers
09:40 2 1/2 män
10:05 Kung av Queens
10:35 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 Here comes the boom
23:15 How I met your mother
00:15 Family guy
01:20 American dad
02:15 Cops
03:00 The vampire diaries
03:40 American dad
04:25 Last man on earth
04:50 Pawn stars

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Leif och Billy
10:10 Julkalendern
  - teckenspråkstolkat
10:25 Go‘kväll, 10:55 På spåret
11:55 Julfrågan Kontrapunkt
12:55 En perfekt förälder
13:25 Det söta livet - jul
13:40 Andra åket
14:10 Skidskytte: Världscupen
15:35 Filip och Mona
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
19:00 Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Arvinge okänd
21:00 Veckans brott, Opinion live
22:45 Hem till jul
23:25 Tomtens minnesluckor
23:30 Rapport, Vår tid är nu
00:35 Svensson, Svensson
01:05 Hundra procent bonde
02:05 Plus

09:00-14.00 Forum
12:00 Rapport
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15-16.15 Forum
16:00 Rapport
16:15 Nobel 2019: Snillen 
 spekulerar
17:15 Vallhundsvalpar lämnar 
 boet
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Ett underbart liv
18:30 De vilda djurens jul
19:25 Vallhundsvalpar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Nobel 2019: Sammandrag
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Qeda
23:40 Röd sol över Nobels oljefält
00:35 Good gaming
01:05 Min egen väg
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Konditorns hemlighet
17:05 Antikduellen
17:35	Att	flyga:	Staden	bland	
 molnen
18:30 Björnungar på rehab
19:20 Världens natur: Kenyas 
 dolda paradis
20:15 Spanska sjukan dödar de 
 unga
21:00 Studio natur
21:30 Ökenlejonens hårda liv
22:20 Djurvärldens långpendlare
23:15 Den jag är
00:10 Enastående människor

20:00 Nobel 2019: Sammandrag 
 - teckenspråkstolkat
21:00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
22:00 Hjärtats vägar
22:45 Sverige!
23:15 Dansföreställning utan 
 koreograf
23:35 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
00:35 Limboland - syntolkat

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Agatha Raisin
12:00 Hem till gården
13:00 Tjock-Steffe
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 Orup 60 år
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 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

05:10 Kevin can wait
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 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 Killers
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

06:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport, Morgonstudion
09:10 Svensson, Svensson
09:40 Landet runt
10:10 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
10:25 Go‘kväll, 10:55 Strömsö
11:25 Simhall
11:40 Alpint: Världscupen
12:50 Det söta livet - jul
13:00 Hundra procent bonde
14:00 En fröjdefull jul
14:10 Skidskytte: Världscupen
15:30 Dom kallar mig Wrestlare
15:35 The Graham Norton show
16:25 Engelska Antikrundan
17:25 Tomtens minnesluckor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Julkalendern, Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00	På	spåret,	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 Landet lyckopiller

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Nobel 2019: Sammandrag
17:15 Vallhundsvalpar
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Karaokekväll med Lasse
18:30 Jesus kvinnliga lärljungar
19:20 Hemliga norska rum
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 För att frihet kostar
21:00 Aktuellt
21:18 Kulturnyheterna
21:23 Väder
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Berättelsen om Jesus
23:05 Nobel 2019: Sammandrag
00:05 Farliga beroenden
01:00 Muitte mu - Minns mig
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Där ingen längre 
 kan bo
17:15 Hur lurar vi döden?
18:05 Antikduellen
18:35 Gravarna som historien 
 gömde
19:20 Världens broar
20:10 Människan med Mosley
21:00 Historiska hemligheter
21:45 Teknikens mästerverk
22:40 Nationalskattens hemlig-
 heter
23:25 Dokument utifrån: De 
 försvunna kvinnorna
00:20 Enastående människor

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Engelska Antikrundan
22:00 Hjärtats vägar
22:50 Robins
23:20 Andra åket - syntolkat
23:50 Julfrågan Kontrapunkt
00:50 Min egen väg

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Agatha Raisin
12:00 Hem till gården
13:00 Tjock-Steffe
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
20:00 Johan Glans World tour of 
 the world
21:30 Crocodile Dundee
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Crocodile Dundee
23:50 Mr & Mrs Smith
02:10 Scouts guide to the Zombie
  Apocalypse
04:00 Ring så städar vi
04:30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa

05:20 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,	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Natt på museet: 
 Gravkammarens hemlighet
23:00 Blues brothers
01:40 American dad
02:35 The Lizzie Borden chronicles
03:15 The vampire diaries
04:00 Scream queens
04:45 Last man on earth

06:00 Fråga doktorn
06:30 Opinion live, Plus
07:45 Julfrågan Kontrapunkt
08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern
 - teckenspråkstolkat
09:15 På spåret
10:15 Vinterstudion
10:30 Alpint: Världscupen
13:00 Skidskytte: Världscupen
13:40 Längdskidor: Världscupen
15:10 Skidskytte: Världscupen
16:00 Skicross: Världscupen
17:00 Ridsport: Världscupen 
 hoppning
17:30 Hopptornet
17:45 Tomtens minnesluckor
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:15 Sverige!
18:45 Julkalendern
19:00 Svenska tv-historier
19:30 Rapport, 19:45 Sportnytt
20:00 Robins, 20:30 Andra åket
21:00 Killing Eve
21:45 Filip och Mona
22:05	Hallonbåtsflyktingen
23:35 Tomtens minnesluckor
23:40 Rapport
23:45 Matiné: Medan vi lever
01:15 På spåret, Hemlös på Instagram

08:25 Min egen väg
08:55 Hämnd och kärlek
11:25 Röd sol över Nobels 
 oljefält
12:20 Jesus kvinnliga lärljungar
13:1 0Berättelsen om Jesus
14:30 Världens natur: Kenyas 
 dolda paradis
15:25 Ridsport: Världscupen 
 hoppning
16:00 Rapport
16:05 Ridsport: Världscupen 
 hoppning
17:00 Fortet som blev lekplats
17:10 Sverige idag
17:30 Studio Sápmi
18:00	Årets	sverigefinne
19:00 Kulturstudion
19:05 Acis och Galatea från 
	 Confidencen
20:45 Kulturstudion
20:50 Dansbukett
21:40 Kulturstudion
21:45	Kortfilm	på	årets	kortaste	
 dag
22:55 Countrymusikens historia
23:50 De vilda djurens jul
00:45 Muitte mu - Minns mig
01:15 När sjukvården stannade
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Konditorns 
 hemlighet
15:05 Gravarna som historien 
 gömde
15:55 Asiens gröna öar
16:45 Teknikens mästerverk
17:40 Historiska hemligheter
18:25 Japan med Sue Perkins
19:20 Hur lurar vi döden?
20:10 Seriestart: Orkneyöarnas 
 okända historia
21:00 Djurvärldens långpendlare
21:55 Nazismens födelse
22:45 Människan med Mosley
23:35 Spanska sjukan dödar 
 de unga
00:20 Enastående människor

20:00 Tornedalsrallyt
20:30 Andra åket - syntolkat
21:00 Hjärtats vägar
21:50 Hem till jul
22:30 Hundra procent bonde
23:30 Veckans brott
00:30 Värsta listan

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Johan Glans World tour 
 of the world
13:00 Fabriken inifrån 
 – julspecial
14:00 Halv åtta hos mig
15:00 Ishockey: Malmö–HV71
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 Ture Sventon
21:00 Skyfall
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Skyfall
00:10 Världarnas krig
02:40 Flugornas herre
04:25 Världens häftigaste tårtor

05:05 Pawn stars
05:30 Kevin can wait
06:00 Simpsons
07:15 Kevin can wait
08:05 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 Nitro Circus: All Access
17:30 Lethal weapon
18:30 The walk
21:00 Transporter 2
22:55 Bucky Larson born to 
 be a star
01:00 Operation Rogue
02:50 Kill for Me
04:30 Cops
04:55	Tattoo	fixers

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06:15 Strömsö, 06:45 Sverige!
07:15 Robins, Vår tid är nu
08:45 Julkalendern
09:00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
09:15 Andra åket
09:45 Vinterstudion
10:00 Alpint: Världscupen
11:10 Längdskidor: Världscupen
12:10 Skidskytte: Världscupen
13:00 Alpint: Världscupen
14:15 Skidskytte: Världscupen
15:15 Skicross: Världscupen
16:30 Alpint: Världscupen
17:15 Vinterstudion
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 Året med kungafamiljen 2019
21:00 Seriestart: Unga kvinnor
22:00 Jul med Carola
23:00 Militärligan
23:30 Tomtens minnesluckor
23:35 Rapport, 23:40 Killing Eve
00:25 Twin, 01:10 World on fire
02:10 Hem till jul

08:10 Sverige idag
08:30 Karaokekväll med Lasse
09:00 För att frihet kostar
10:00 Gudstjänst
10:45 Acis och Galatea från Confidencen
12:25 Dansbukett
13:20 Countrymusikens historia
14:15 Årets sverigefinne
15:15 Ett underbart liv
15:45 Övergivna rum
16:05 Sverige idag
16:15 Rapport
16:20 Sverige idag på meänkieli
16:30 Studio Sápmi
17:00 Sista terminen i nian
17:07 Dövas historia genom tiderna
17:22 Kortfilmsklubben - engelska
18:00 Seriestart: Woodskis värld
18:30 Ishockey: NHL
21:00 Aktuellt
21:15 Berättelsen om Jesus
22:35 Woodskis värld
23:05 Gudstjänst
23:50 Kortfilm på årets kortaste dag
01:00 Musikliv
01:30 Komma ut
02:10 Kortfilmsklubben - finska

09:00 UR Samtiden
15:00 Inte som andra gosedjur
15:05 Hundraårig järnvägsbro
15:20 Världens broar
16:10 Människan med Mosley
17:00 Orkneyöarnas okända historia
17:50 Dox: Nattens änglar
19:15 Att flyga: Staden bland molnen
20:10 Fantastiska kolibrier
21:00 Japan med Sue Perkins
21:50 Städernas hemligheter
22:40 Den jag är
23:35 Att inreda ett slott
00:25 Asiens gröna öar

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Rhapsody in rock
12:30 Bonde söker fru
13:30 Bonde söker fru – vad hände 
 sedan?
14:30 Orup 60 år
15:30 Solsidan
16:00 Ture Sventon
16:55 Jul med Ernst
17:55 Keno
18:00 Mandelmanns jul
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Solsidan
20:30 Hellenius hörna
21:30 Spectre
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Spectre
00:35 Brottsjournalen
01:35 Kalla fakta
02:35 Stockholmspolisen
03:35 Loch Ness
04:30 Ring så städar vi

06:00 Simpsons
06:25 Kevin can wait
06:45 Kevin can wait
07:05 My name is Earl
07:30 Man with a plan
07:55 Man with a plan
08:25 Bilprovningen
09:30 Brit cops
10:30 Brit cops
11:30 Natt på museet: Gravkammarens 
 hemlighet
13:30 Kicking & screaming
15:30 Eclipse
18:00 The amazing spider-man
21:00 Transporter 3
23:00 The cold light of day
00:55 Edge of darkness
03:05 Killers
04:40 American dad

20:00 Tornedalsrallyt
20:30 En perfekt förälder
21:00 Ishockey: NHL
21:30 Landet lyckopiller
22:00 Vår tid är nu - syntolkat
23:00 Militärligan - syntolkat
23:30 Farliga beroenden
00:20 På spåret - syntolkat
01:20 Filip och Mona

07:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
10:00 Julkalendern: - teckenspråkstolkat
10:15 Svensson, Svensson
10:45 Sverige!
11:15 Sportspegeln, 11:45 Landet runt
12:15 Gro älskar jultomtar!
12:20 Rättighetsbärarna
12:50 Limboland, 13:20 Leif och Billy
13:50 Andra åket, 14:20 Robins
14:50 Strömsö, 15:50 Ingen mäklare
16:05 Matiné: En underbar jävla jul
17:50 Tomtens minnesluckor
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:10 Lokala nyheter
18:15 Svenska tv-historier
18:45 Julkalendern
19:00 Price och Blomsterberg - jul
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Lerins jul, 21:00 Mitt Sanna jag
22:30 Tomtens minnesluckor
22:35 Rapport
22:40 The Graham Norton show
23:30 Nattfilm: Det ligger i blodet
01:05 Svensson, Svensson
01:35 En perfekt förälder
02:05 Landet lyckopiller

11:20 Sista terminen i nian
11:27 Dövas historia genom tiderna
11:42 Kortfilmsklubben - engelska
12:20 Sverige idag
12:40 För att frihet kostar
13:40 Berättelsen om Jesus
15:00 Seriestart: Djurvärldens dynastier
16:00 Rapport
16:05 Gudstjänst
16:50 Konsert: Kammarmusik av Nielsen 
 och Kvandal
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Full storm
18:10 Alpint: Världscupen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Ridsport: Sweden International 
 Horse Show
21:00 Aktuellt
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Berättelsen om Jesus
23:05 The Beatles - eight days a week
00:50 Seriestart: Altaj på 30 dagar
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Asiens gröna öar
17:50 Människan med Mosley
18:40 Hur lurar vi döden?
19:30 Historiska hemligheter
20:20 Nationalskattens hemligheter
21:00 Kubas förbjudna korallrev
21:50 Orkneyöarnas okända historia
22:45 Nazismens födelse
23:40 Städernas hemligheter
00:30 Att inreda ett slott

20:00 Jul med Carola
21:00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21:30 Djurvärldens dynastier
22:30 Kortfilm på årets kortaste dag
23:40 Militärligan - syntolkat
00:10 Strömsö

05:05 Världens häftigaste tårtor
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Guldkompassen
12:10 Music and lyrics
14:15 Mumbo jumbo
14:55 Borta bra, hemma värst
16:50 Grabben i graven bredvid
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Bingolotto
00:10 En prins i New York
02:35 Sex and the city 2

05:05 Min klassiker
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 Die hard
23:45 The Scorpion king: The lost throne
01:45 How I met your mother
02:40 Family guy
03:25 American dad
04:15 The Lizzie Borden chronicles

07:00 Morgonstudion
07:15 Julkalendern
07:30 Rapport
07:38 Morgonstudion
10:00 Julkalendern - teckenspråkstolkat
10:15 En perfekt förälder
10:45 Engelska Antikrundan
11:45 Året med kungafamiljen 2019
12:45 Jul med Carola
13:45 Arne Weise - det sista programmet
14:25 Julkalendern, Räven och tomten
14:55 Årets julvärd 2019
15:00 Kalle Anka och hans vänner 
 önskar God Jul
16:15 Kan du vissla Johanna?
17:15 Tomtens minnesluckor
17:25 Julens berättelser
17:30 Julbön, 18:00 Rapport
18:15 Svenska tv-historier: Sunes jul
18:45 Julkalendern
19:05 Karl-Bertil Jonssons julafton
19:30 Rapport, Svenska tv-historier
20:05 Från oss alla till er alla - SVT 
 önskar God Jul
21:05 Svensson, Svensson
21:40 Black Jack
23:30 Rapport
23:35 Tomtens minnesluckor
23:40 Nattfilm: Blåsningen

10:25 Karaokekväll med Lasse
10:55 Åbo julfred
11:10 The Beatles - eight days a week
12:55 Altaj på 30 dagar
13:40 Berättelsen om Jesus
15:00 Djurvärldens dynastier
16:00 Rapport
16:05 Countrygalan från Nashville 2019
17:35 Konsert med norska 
 radioorkestern
18:15 Ägglikör till jul
18:20 Julkonsert med Adolf Fredriks 
 musikklasser
19:45 Nötknäpparen i Göteborg
21:30 Midnattsmässa från Rom
23:10 John Lennon: Imagine
00:40 Altaj på 30 dagar

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 Dox: Fallet Hammarskjöld
21:45 Japan med Sue Perkins
22:35 Teknikens mästerverk
23:30 Spanska sjukan dödar de unga
00:15 Att inreda ett slott

20:00 Kan du vissla Johanna? - syntolkat
20:55 Topptur i Jotunheimen
21:05 Svensson, Svensson - syntolkat
21:35 En underbar jävla jul
23:20 Djurvärldens dynastier
00:20 Andra åket - teckenspråkstolkat
00:50 Karaokekväll med Lasse

05:25 Husakuten
06:25 Pettson & Findus 
 – juligheter
07:45 Köket
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Köket
11:35 Karlsson på taket – Världens bästa 
 Karlsson
13:10 Köket
13:20 Elf
15:05 Fabriken inifrån – julspecial
16:05 Christmas night – en julkonsert
17:10 Mr Beans semester
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Strålande jul – en julkonsert
21:00 Tomten är far till alla barnen
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Tomten är far till alla barnen
23:15 Hidden
00:40 Sjätte sinnet
02:55 Big eyes

05:00 The vampire diaries
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 Die hard 2
23:30 Moonwalkers
01:30 How I met your mother
02:25 Family guy
03:15 American dad
04:05 Cops
04:55 The vampire diaries

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50, 0730-48 42 00
carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

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!

önskar 

God Jul och Gott Nytt År

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

Pris 550.000:-

Boka visning!

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

119:-

Gör ett besök hos oss 

Jultallrik
inkl. dricka och kaffe

Kostym
Byxa 199:-
Kavaj 299:-

Öppettider Jul & Nyår
23/12 10-19
Julafton Stängt 
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-17
Nyårsafton 10-14
Nyårsdagen Stängt

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Proffsröjsåg 
FS 460 C-EM K

KAMPANJ

NU 

8.990:-  

Musikhjälpen på Stinsen
Under hösten har det 
erbjudits möjlighet för 
alla som vill att sjunga 
och spela på scenen på 
Stinsen. I samarbete med 

studieförbundet Sensus 
har Lars-Gunnar Larsson 
varit värd för Open Mic 
under två måndagskväl-
lar. Det tredje tillfället 

Caroline Anderberg och Göran ”Blues” sjöng bland annat ”Herkules” av Mikael Wiehe.

Hampus Johansson var kvällens mest långväga sångare. Här med Dick 
Johansson på gitarr.

Kvällen inleddes med en Mellerudstrio med Maria Hammarström Fre-
driksson Simone Djurrema och Lars-Gunnar Larsson.

Konsumtion av fågel och
grönsaker har ökat starkt

Den 11 december publice-
rade Jordbruksverket den 
årliga statistiken över livs-
medelskonsumtionen och 
dess näringsinnehåll. Med 
hjälp av statistiken går det 
nu att följa utvecklingen 
från 1960-talet fram till 
2018.
Statistiken visar att konsum-
tionen av mjölk har minskat 
med 55 procent sedan 1980, 
från 162 liter till 73 liter per 

person 2018. Däremot har 
konsumtionen av syrade pro-
dukter som yoghurt och fil 
ökat från 23 liter till 29 liter 
per person. Även konsumtio-
nen av ost har ökat från 14 
kilo till 19 kilo per person.

Totalkonsumtionen av kött 
har ökat med 32 procent se-
dan 1980, men började 
minska 2016. 

Konsumtionen av fjäder-
fäkött har ökat mest av de 

olika köttslagen. Totalkon-
sumtionen av fjäderfäkött är 
mer än fyra gånger högre per 
person 2018 jämfört med 
1980. 

Även totalkonsumtionen 
av köksväxter, som exempel-
vis morötter, tomater och 
inlagd gurka, har ökat med 
88 procent under samma 
period.

Källa: Jordbruksverket
 

sammanföll med starten 
för årets Musikhjälpen 
och då var det naturligt 
att låta Open Mic bli Mel-
leruds del i insamlingen.
Det blev en välmatad musik-
kväll med elva musiker och 
sångare i sex olika konstel-
lationer, flera var på scenen 
mer än en gång. 

Åldersmässig bredd från 
tonåringar till pensionärer, 
musikaliskt från irländsk 
folkmusik till Ed Sheeran. 
Som vanligt vid sådana här 
tillfällen dominerade gitar-
rerna, men vi bjöds också på 
flöjt, munspel, tenorbanjo, 
mandolin och irländsk bou-
zouki.

Kvällen inleddes med vär-
den Lars-Gunnar Larsson i 
trio med Maria Hammar-
ström Fredriksson och Si-
mone Djurrema. Lars-Gun-
nar och Simone kom senare 
på kvällen tillbaka som 
kvartett med Dick Johansson 
och Joakim Svensson. Då 
bjöds det på en rejäl dos Pink 
Floydmusik.

Två unga sångare dök upp. 
Hampus Johansson från 
Säffle kompades av Dick 

Viltolyckor
10/12 kolliderade fordon och rådjur på väg 2142. 12/12 kolliderade tåget med vildsvin i 
Dalskog. 16/12 kolliderade fordon och rådjur på Brunnsvägen i Dals Rostock.

Vårdslöshet i trafik
12/12, på väg 166 i Dalskog, ignorerade en bilförare blinkande varningsljus och skyltar om 
bred vägtransport då han mötte tre transporter till vindkraftverk. Det ledde till att han kol-
liderade med det tredje fordonet. Mannen misstänks för vårdslöshet i trafik.

Stölder och inbrott
Natten mellan söndag och måndag, 15-16/12 gjordes inbrott i ekoparken i Sundserud. Dörrar 
till samtliga hus har brutits upp och vitvaror har stulits. En brottsplatsundersökning gjordes 
i måndags och vissa spår är säkrade.
Under måndagen påträffades två stulna fordon med täckta släp på Sapphultområdet i Mel-
lerud. Mycket tyder på att de kan ha använts för inbrotten i Sundserud. Polisen är mycket 
intresserad av om någon iakttagit något kring detta! De behöver allmänhetens hjälp.
De två aktuella bilarna (av märket Volvo) stals från Backegatan i centrala Mellerud. Även 
där kan någon ha sett något som kan vara av intresse för polisen.
13-14/12 stals bensin i Dals Rostock. Någon har borrat hål i tanken på en bil och tappat den 
på bränsle.

Skadegörelse
14-15/12, natten mellan lördag och söndag, har juldekorationer till ett värde av 10 000 kro-
nor, i båda rondellerna och vid Tingshuset i Mellerud, förstörts. Polisen misstänker att ung-
domar varit i farten. Tips önskas och föräldrar uppmanas att fundera på om de saknat sina 
ungdomar hemma den aktuella natten.

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

(och nej de är inte släkt).
Prince är ursprungligen 

från Nigeria men bor nu i 
Bengtsfors. Han kompade 
sig själv, helt tydligt Ed 
Sheeran-inspirerad.

Äldst var utan tvekan un-
dertecknad och Jonny de 
Capretz. Vi spelade folkmu-
sik från Irland. Som avslut-

ning uppträdde Caroline 
Anderberg och Göran 
”Blues” Karlsson, både som 
duo och var för sig. Göran 
hade dagen till ära plockat 
fram en gammal Hagström-
gitarr från 1960-talet.

Kvällen avrundades med 
att många av de deltagande 
tillsammans sjöng Beatles 

”All You Need Is Love”.
Mellerudsdelen av insam-

lingen fortsätter till årsskif-
tet. Open Mic återkommer 
under flera måndagar i vår, 
men datumen är inte beslu-
tade än.

Lars Nilsson


