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Priserna gäller måndag 20/1 – söndag 26/1 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Svensk fläskkarré
Scan, Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 1,1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 4

BONUSKUND

Babymorötter
Sverige, 200 g, jfr-pris 25,00/kg.

Formpasta
Barilla, gäller penne, farfalle, gnocchi, fusilli, ri-
soni, girandole, rigatoni, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 4

Välkommen till 

bonuskundsträff 

onsdag 22/1

hela dagen! 4995
/kg

Ägg 10-pack
Garant, frigående inomhus, stl L, 
jfr-pris 1,50/st
Max 2 köp/hushåll/vecka 4

15:-
/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad 
Norge, vaccad, hel sida, ca 1,5 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 4

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag.

   5:-
/st

5:-
/st

Handla andra 
varor för minst 100 kr, 

köp 1 förp. för 

129:-
/kg

k-bygg.se

KAMPANJ

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-13

Parkettgolv 3-stav

299:-
per m2

på jackor och utvald 
konfektion
Start torsdag 23 januari

Stor Vinterrea

30-50%

NU VILL VI

BLI

ÄNNU
FLER! SÖK

NATURBRUKSPROGRAMMET
LANTBRUK ELLER HÄST

GYMNASIESÄRSKOLE- 
PROGRAMMET FÖR  

SKOG, MARK OCH DJUR

INDIVIDUELLA  
GYMNASIESÄRSKOLE- 

PROGRAMMET

YRKESEXAMEN OCH 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

nuntorpsgymnasiet.se 
0521-576080

Natten mellan söndag och måndag ledde ett bråk mellan två grupper av unga män till att en man avled. Händelsen utspelade sig i korsningen 
Storgatan/Bergsgatan i Mellerud. Måndag kväll  anhölls två män i 20-årsåldern misstänkta för mord. Foto: Karin Åström.

Bråk med 
dödlig utgång 

– Sidan 8-10 –

Tema studier
och utbildning

Företag behöver
rekrytera

– Sidan 10 –

– Sidan 4 –
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Torsd 6/2 kl. 18.30, Föreningshuset, Åsensbruk
Årsmöte

Svenska Jägareförbundet
Melleruds Jaktvårdskrets bjuder in alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Med sedvanliga mötesförhandlingar

Tisdag 4 Februari 18:30 i Kyrkans hus, Mellerud

   Föredrag av 
          Karl-Johan Brindbergs

                            Om älg, vildsvinsläget 
                        och övrigt vilt 

VARMT VÄLKOMNA!  Styrelsen

ÅRSMÖTE
sönd 16/2 kl. 17.00
Cafeterian i Ridhuset

Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 23/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.000:- 

  

Kommande film

Catwalk (Sv. text)

Söndag 2/2 kl. 18.00

Onsdag 5/2 kl. 19.00

Unga kvinnor

Söndag 26/1 kl. 19.00

Onsdag 29/1 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

2 tim 15 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Dolittle (Sv tal)

Söndag 26/1 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr

1 tim 42 min

centrum-
salongen

Mellerud

Scout startar
tisdag 28/1 kl. 1800

i Equmeniakyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Handskuren gösfilé 29:-
Färska räkor till lägsta dagspris

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

Res tillsammans!

Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Prag 2/5, 7 dgr .......................6.680:-
Ungern - vin, mat & upplevelser
10/5, 11 dgr ..........................15.890:-
Brygge & Bryssel 9/6, 6 dgr ...7.590:-
Berlin & Spreewald
29/6, 5 dgr ..............................5.380:-
Vinfest på solskensön Fehmarn
23/7, 4 dgr ..............................5.290:-
Tyrolen i sommarskrud
24/7, 9 dgr ............................11.340:-
Berlin med ölfestival
6/8, 5 dgr ................................4.950:-
Amsterdam 9/8, 6 dgr ...........7.990:-

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 23/1 kl. 14.00
Dan Johansson

Trubadur 
Sång och musik

M-RESOR
VÅREN 2020

M-RESOR
Ring 070-267 43 30 eller

maila magnus@m-resor.se
för broschyr och anmälan.

www.m-resor.se

Gilla oss på facebook

BEIJING-XIAN
9-19 april

NORD-IRLAND
och norra IRLAND

8 - 15 maj

Inbjudan till Näringslivet 
Vi bjuder in till träffar i olika delar av kommunen 
där vi ska diskutera vilka områden som är viktigast 
att fokusera på för att utveckla näringslivet i Mel-
lerud inom ramen för den nya näringslivsstrategin.

Avslutningsvis blir det en uppsamlingsträff i Melle-
rud där vi arbetar med utvalda fokusområden från 
de föregående träffarna.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan sker till jenni.hagman@mellerud.se
Hjärtligt välkomna!

Träff Västra Mellerud  
(Dals Rostock-Dalskog-Ör) 
Tisdag 4/2 kl. 18-20, Kroppefjäll Bed&Breakfast

Träff Södra Mellerud  
(Erikstad-Grinstad-Bolstad) 
Onsdag 5/2 kl. 18-20, Erikstad Bygdegård

Träff Norra Mellerud  
(Åsensbruk-Håverud-Köpmannebro) 
Onsdag 12/2 kl. 18-20, Dalsland Center

Uppsamlingsträff Mellerud 
Torsdag 27/2 kl. 18.15-20, Tingshuset

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

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

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

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22-29 januari 2020
Tredje söndagen efter trettondedagen
”Jesus skapar tro”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 22/1 14:30 Grinstads café i Grinstads församlingshem.
Ons 22/1 17:30 Handarbetscafé till kl. 20 i Grinstads 
   församlingshem.
Sön 26/1 17:00 Meditationsgudstjänst i Grinstads försam-
   lingshem, Kerstin Öqvist. Följt av kaffe.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 22/1 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Mia Palm. Följt av
   lunch. Anmälan för lunch har gått ut.
Tor 23/1 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
   Följt av Kafé Kom In.
Tor 23/1 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar.
Sön 26/1 11:00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tis 28/1 15:00 Melleruds kyrkliga sygrupp i Kyrkans Hus
Ons 29/1 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström. 
   Följt av lunch, pris 60 kr. Anmälan för lunch 
   senast tisdag 28/1 kl. 12 till Exp 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 26/1 09:30 Gudstjänst i Kyrkstugan, Martin Edström. 
   Följt av kaffe.
Ons 29/1 14:00 Öppet café i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 22/1 12:15 Mässa på Karolinen.
Sön 26/1 15:00 Gudstjänst i Stakelunds församlingshem, 
   Kerstin Öqvist. Följt av kaffe.

Nu har vi satt i gång start
20/1 resp. 23/1 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 300:- 2 ggr 500:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Reservera lördag 1 februari för en mycket fin och 

stor AUKTION samt stor LOPPIS  
allt 20:-/styck 

Dalsland Center, Håverud 
Sten och Patriks Auktioner, 070-328 52 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 januari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 28 januari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 11 februari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 25 februari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 10 mars

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 24 mars

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Dalskogsdagen?

MÖTE 
Tisdag 28/1 kl. 18.00 
Bystugan, Dalskog

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

SENIORDANS
måndagar kl 15.30  
27/1 Prova på, 50 kr 
3/2 Kursstart 6 ggr, 290 kr

YOGA PÅ STOL
torsdagar kl. 10.30
6/2 Prova på, 50 kr 
13/2 Kursstart  6 ggr, 490 kr

IOGT lokalen, Mellerud

Tel: 0531-611 81 
Mail: dalsland@sensus.se

Kristin Mikkelson 

berättar och visar bilder  

från safari i Tanzania

  
Rotary
Mellerud

Måndag 27/1 
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Tel: 0771-450 450
apoteket.se

Apoteket i Melleruds Handel är det öppnaste 
apotek i Dalsland. Hos oss kan du hämta ut  
dina receptbelagda läkemedel, få personlig 
rådgivning och handla kvalitetssäkrade  
produkter som gör det enklare att må bra.

Apoteket 
Melleruds Handel
Mån–Fre 9 –19
Lör–Sön 10 –15

Välkommen till Apoteket! 

Nya 
öppettider

Byt luckor och lådor och få ett nytt fräscht kök från

Melleruds Handel fredag 24/1 kl. 1100-1700 
och lördag 25/1 kl. 1100-1500

Ring för kostnadsfritt hembesök, Krister 054-85 34 08

Räntefritt    PASSAR ALLA KÖK!    www.norddesign.se

Svensktillverkat

Passa på 40-årsjubileum!

400:- rabatt/lucka

Premiär lördag 8 febr. - SLUTSÅLD
Fredag 14 februari, Lördag 15 februari
Fredag 21 februari, Lördag 22 februari

Alla föreställningar börjar kl 19.00
Biljettpris: 250:-

Biljettförsäljning hos:

Malins Garderob Torget 1, Ed

Telefonbokning 0534-101 25

Norra Dals Kulturförening
presenterar årets revy på Stallbacken i Ed

Tillsammans

Pris från  234 900 kr
Privatleasing från

3 395 kr/mån
inkl. assistans och service

Den populära KONA-familjen har fått en ny medlem. Kom till ÖPPET HUS och säg hej 
till KONA hybrid som levererar både körglädje och bra bränsleekonomi.

Välkommen på ÖPPET HUS hos din lokala återförsäljare och provkör nya KONA hybrid.

5 l/100 km, CO2 115 g/km (WLTP). Bilen på bilden är extrautrustad. 
Pris exkl. metalliclack inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar 
och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader 
inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max 
körsträcka 1 500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under 
avtalstiden max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Provkör helt nya KONA Hybrid 
hos din lokala återförsäljare.

Öppet hus 25-26 januari!

Hyundai Uddevalla 
Frölandsvägen 4, 451 76 Uddevalla 
Tlf. 0522-65 32 00, info@roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget AB Uddevalla

Helgöppet:
Lördag 10-14
Söndag 11-14

Mellerud
0530-444 40

www.roybil.se

Unga Kvinnor 
Regissören och manusförfat-
taren Greta Gerwig (”Lady 
Bird”) har gjort en Unga 
Kvinnor baserat på den klas-
siska boken och andra texter 
av Louisa May Alcott. I Ger-
wigs version ser vi den äls-
kade historien om systrarna 
March - fyra unga kvinnor 
fast beslutna att leva sina liv 
på sina egna villkor. En be-
rättelse som är både tidlös 
och modern. Visas på Cen-
trumsalongen söndag 26 och 
onsdag 29 januari.

Aktuellt
 på bio

Lokalhistoria och hembygd i Mellerud
av beredskapen i Dalsland 
1940. 

Speakers Corner 
Samma dag anordnar Dals-
lands Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund Speakers 
Corner i Stallet vid Melle-
ruds Tingshus då olika för-
fattare presenterar sina nya 
böcker. 

Solveig Engdahl, Rölanda 
berättar om sin bok Tankar, 
fantasier och en gnutta san-
ning. 

Monika Åhlund, Steneby 
håller föredrag om Torp och 
ödegårdar i Ärtemark samt 
Västarvets kvarnrapport. 

Ulf Ragnesten, ordförande 
i Högsäters hembygdsfören-
ing  presenterar Nygamla 
Högsätersboken. 

Roland Olsson, Ed berättar 
om sin bok Skogarnas blåa 
band – en bok om timmer-
flottning. 

Margareta Nilars, Åmål f d 
kommunarkivarie, presente-
rar sin kommande bok Åmåls 
sockenstämmoprotokoll 
1666 – 1820. 

Sven Erik Arvidsson, Vä-
nersborg berättar om Boken 
om Forsebolsbygden i Örs 
socken. 

Gudrun Rydberg informe-
rar om Ny dalslands litteratur 
och Hembygden 2020. 

Susann Magnusson, Udde-
valla presenterar sin bok 
Förgät mig ej om bl a sten-
huggarsläkten Lundqvist 
från Korserud i Skålleruds 
socken. 

Ulla Tisell, Stockholm, 
berättar om sin far Olle Ti-

sells bok om Stora Strands 
lägergård. 

Hembygdsbokens dag 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund arrang-
erar även Hembygdsbokens 
Dag i samband med Speakers 
Corner i Stallet vid Tings-
huset. En mängd författare 
till lokalhistorisk litteratur 
berättar och säljer böcker 
hela dagen. Bland bokför-
säljarna finns, förutom de 
som medverkar på Speakers 
Corner, Göran Rigemo, Dals 
Rostock, Eva Wassén Eriks-
son, Åmål,  Kroppefjälls 
hembygdsförening, Bolstads 
hembygdsförening, Hög-
säters hembygdsförening, 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund med 
flera. 

Musikcafé med 
Dan Johansson

Imorgon, torsdag, inbjuder 
Idégruppen Älvan till årets 
första musikcafé.

Då kommer Dan Johans-
son, trubadur från Tösse och 
underhåller med sång till 
eget gitarrackompanjemang. 

Det blir låtar av många 
kända artister, allt från rock 
till finstämda visor. Dan har 
under ett trettiotal år roat och 

underhållit sin publik i 
många olika sammanhang på 
både krogar, bygdegårdar 
och äldreboenden och även 
spelat i orkester. 

Nu är det ganska länge 
sedan han gästade Café Äl-
van så det blir ett välkommet 
återseende denna eftermid-
dag.

lerud överste och f d militär-
attaché i Oslo föreläser om 
norska motståndsrörelsens 
möte i Köpmannebro år 1943 
samt möten med norska ve-
teraner. 

Marie Odenbring Wid-
mark, Öxnered, byggnads-
antikvarie, håller föredrag 
om Byggnader i Mellerud 
och vart tog kiosken vägen ?. 

Lars Hansson, Göteborg, 
fil dr i historia vid Göteborgs 
universitet, föreläser om 
Flyktingmottagningen 1940 
– 1945 med tonvikt på Dals-
land.  

Leif Isberg, Skene bered-
skapsplanerare på Västra 
Götalandsregionen håller 
föredrag om Uppbyggnaden 

Magisk musikteater 
för barn och familj

– Det här är musikteater 
som är rolig, spännande 
och även lite otäck, en be-
rättelse där vi tar barnpu-
bliken på lika stort allvar 
som vi gör med vår vuxna 
publik, säger Anders 
Wängdahl som tillsam-
mans med Per Larsson 
skapat föreställningen 
Rakel och Oraklet för Gö-
teborgsOperan som nu är 
på turné och gästar Kul-
turbruket på Dal lördag 1 
februari.
I berättelsens centrum finns 
Rakel, som behöver ge sig ut 

på en lång, vindlande resa för 
att få hjälp av Oraklet med att 
hitta svaret på hur hon ska 
kunna bli sams med sin vän 
Viktor igen.

Historien utspelar sig i en 
rad miljöer, finurligt upp-
byggda som en enorm pop-
up-bok, där skådespelarna på 
ett både konkret och magiskt 
sätt kan förflytta sig mellan 
Rakels rum, skolgården och 
den stjärnupplysta gläntan i 
skogen på vandringen till 
Oraklets grotta.

– Ser man Rakel och Orak-
let så hoppas vi att man ska 

känna starkt för karaktärerna. 
Alla behöver öva sig i med-
kännande och empati – och 
musikteater är en bra trä-
ningsväg, säger Anders 
Wängdahl.

Minimusikalen eller den 
musikaliska sagan, för barn 
mellan sex och åtta år, har 
skapats av Anders Wäng-
dahl, idé, manus och regi 
samt Per Larsson, musik.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal.

Föreställningens längd ca 
30 min, maxpublik 80 perso-
ner.

Per Larsson som Pentti, Frida Rolfsdotter Thurfjell som Arnab och Hanna 
Brehmer som Rakel. Foto: Tilo Stengel.

Lördag  1 februari arrang-
erar Dalslands Fornmin-
nes- och Hembygdsför-
bund i samarbete med SV 
Regionförbund Väst en 

lokalhistorisk konferens i 
Tingshuset i Mellerud. 

Det blir fyra föreläsningar. 
Tommy W Johansson, Mel-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 5 Skolan
Måndag 27/1: Kycklingpytt med  
mangorajadressing och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 28/1: Biff Stroganoff med kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 29/1: Fisksoppa. 
Dessert: Jordgubbskaka med vaniljsås.

Torsdag 30/1: Stekt fläsk med bruna 
bönor och kokt potatis.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 31/1: Lasagne med vitkålssallad och 
broccoli.
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 1/2: Stekt rödspätta, remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 2/2: Kåldolmar med brunsås, kokt 
potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 5
Mån, tis, tors-fre, sön: Fisk Grenadier 
med potatismos och grönsaker. Ons, lör: 
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Kycklingpytt* med 
mangorajadressing och broccoli.
Alt: Grönsakspytt med mangorajadres-
sing och broccoli.
Tisdag Biff Stroganoff* med  
potatis och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, potatis 
och blomkål.
Onsdag Fisksoppa**. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Linssoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Torsdag Potatisbullar och blod-
pudding* med lingonsylt.
Alt: Rotfruktsgratäng.
Fredag Lasagne* med vitkålssallad 
och broccoli.
Alt: Passtasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Värmande musikprogram

Mitt i vintern smids vå-
rens och sommarens vär-
mande musikprogram på 
Upperud 9:9. Mat & Musik 
fortsätter under våren 
och fredagspub med live-
band varje fredag under 
högsäsong – sju fredagar 
på raken.  
7 mars spelar Carro Ander-
berg Band.Tillsammans med 
bandet kommer hon att köra 
mycket eget material och 
några väl valda covers. Carro 
älskar country, amerikansk 
musik, pop och rock. Hon har 
en underbar röst som gärna 
sjunger ömsint och berät-
tande med gitarren för att i 
nästa låt riva rock med rang. 

I bandet spelar Rasmus Lind-
blom bas, Mattias Hagström 
trummor, Petter Olsson elgi-
tarr och Tommy Christensen 
klaviatur.

Hyllar Marie Fredriksson
10 april tolkar Hyllningsor-
kestern Marie Fredriksson & 
Roxette. 

Det började med Lill-Babs 
och en stark önskan att hylla 
den svenska ikonen när hon 
gick ur tiden. Nu kom käns-
lan igen efter Marie Fredriks-
sons död, och det alldeles 
egna husbandet bjuder på en 
unik konsert med tolkningar 
av Marie Fredrikssons och 
Roxettes musik. Hyllnings-
orkesterns fyra sångerskor 

1989 När Roxette uppträder i samband med Sverigeturnén ”Look Sharp 
Live! Tour”. Bild: Leif R Jansson/TT.

Lokal auktionist i tv-program
På tisdag, 28 januari, sänds 
programmet ”Auktionssom-
mar” i SVT. I detta avsnitt 
står våra lokala antikprofiler 
Patrik Stridh och Sten Tor-
stensson i centrum. Det är 
Sten&Patriks auktioner som 
arrangerar auktionen med 
Patrik Stridh som auktionist.

Auktionisten Patrik Stridh i sin 
butik i Håverud. Arkivfoto: Karin 
Åström.

väljer guldkorn bland en rik 
låtskatt på både svenska och 
engelska och utlovar såväl 
nakna som jazziga och 
rockiga tolkningar.

Orkestern består av Sara 
Kanyinda, Anna Lundqvist, 
Lina Lönnberg och Carro 
Anderberg på sång, Sören 
Blom bas, Tommy Christen-
sen klaviatur, Daniel Olsson 
trummor och Lars Pihlström 
gitarr.

Elie Sandberg
22 maj, på fredagen mitt i 
Kristi Himmelfärdshelgen 
välkomnas Elie Sandberg för 
första gången på Upperud 
9:9. Sångaren, låtskrivaren 
och gitarristen Elie Sandberg 
blandar world beat med rock 
och folkmusik. Förutom 
egna låtar kan publiken för-
vänta sig musik av Peter 
Gabriel, Paul Simon, Johnny 
Clegg och Sting. 

I bandet ingår västafrikan-
ska percussionister, svenska 
folkmusiker, och musiker 
stöpta i salsa och jazz. Till-
sammans bär de upp Elies 
röst som rör sig fritt mellan 
alla dessa världar med en 
botten i rockmusik.

Programmet spelades in i 
slutet av sommaren 2019 på 
en gård i Djupviken mellan 
Säffle och Värmlandsnäs, 
högt belägen vid Harefjor-
den.

Drygt 3000 personer fanns 
i publiken och auktionen var 
enligt SVT en av de bästa i 
programmets historia.

Grov slovlig körning/ drograttfylleri
14/1 en man misstänks för drograttfylleri och grov olovlig 
körning. En annan person i bilen misstänks för brott mot 
knivlagen

Skadegörelse
17-18/1 i Mellerud. Framrutan till en bil krossades.

Hot mot tjänsteman
17-18/1 en berusad person som omhändertogs för transport 
till Trollhättan för tillnyktring hotade polisen.

Stöld och inbrott
14/1på natten stals en bil i Åsensbruk. Tjuven var först inne 
i bostaden hos ägaren och tog nyckeln. Bilen återfanns ut-
brunnen på väg 2218. 17-18/1 Inbrott i bil i Åsensbruk. 
Någon krossade rutan i bakdörren och stal en bilbarnstol.
18-19/1, inbrott i ett fritidshus i närheten av Dalskog. Verktyg 
stals. 20/1 inbrott i Café Rocket i järnvägsstationen. Pålägg 
och en högtalare stals. Tjuvarna hade tagit sig in genom ett 
jalusi och gått ut genom nödutgången.

Polisrapport

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

Bråk ledde till dödsfall
- två mordmisstänkta

MELLERUD 
Natten mellan söndag 
och måndag slutade ett 
bråk mellan ett antal 
yngre män i korsningen 
Storgatan/Bergsgatan i 
Mellerud med att en av 
männen avlider. Nu är två 
män anhållna misstänkta 
för mord.
Klockan 00:36 natten mellan 
söndag och måndags upp-
märksammar en polispatrull 
en bil i hög hastighet i rikt-
ning mot Bäckefors och på-
börjar ett förföljande. 

Bilen stannar inte förrän 
man är framme på Dalslands 
sjukhus i Bäckefors. Patrul-
len som är strax bakom ser 
hur tre personer ifrån bilen 
bär ut den fjärde. Man upp-
märksammar personalen på 
sjukhuset som kommer ut 
och påbörjar HLR. 

Personerna berättar att de 
har varit i Mellerud och att 
det har uppstått bråk med ett 
annat gäng, den skadade 
mannen har stickskador. 
Brottsplatsen skall vara i 
korsningen Storgatan och 
Bergsgatan. 

Den skadade mannen av-
led och anhöriga underrätta-
des. En förundersökning 
gällande mord alternativt 
dråp  inleddes. De inblandade 
skall vara vuxna män i 
20-30-årsåldern.   

Det som under måndagen  
framkommit i utredningsar-
betet är att det är två grup-
peringar av yngre män som 
träffats på den aktuella plat-
sen i Mellerud. Bråk har 
uppstått vilket leder till att en 
av personerna i den ena grup-
pen avlider. 

Måndag kväll anhölls två 
män i 20-årsåldern miss-
tänkta för mord. Arbetet 
fortsatte under tisdagen med 
olika utredningsåtgärder. 

Iakttagelser och tips från 
allmänheten är viktiga i det 
fortsatta utredningsarbetet. 
Detta kan man lämna via 
polisens växel 114 14 eller 
via tipslänk på polisen.se.

Källa: Polisen

Rättelse
I förra veckans nummer av 
Melleruds Nyheter står det 
felaktigt i rubriken att fyra 
konstnärer visar grafiska 
verk i bibliotekets konstrum. 
Bättre upp! Det är åtta konst-
närer som ställer ut. Dessa är: 
Pia Bruto, Lilian Melitshen-
ko, Josefin Sterner, Elisabet 
Hallgren, Carina Svärd, 
Tanja Mueller, Marianne 
Westerberg Edgren och Vivi 
Pettersson.

Utställningen pågår fram 
till 31 januari.

Lions, Brålanda och Lions, 
Vänersborg besökte Barn-
avdelningen, Näl. Onsda-
gen 18 december besökte li-
onsklubbarna i Brålanda och 
Vänersborg Barnavdelning-
en på Näl. De båda klubbarna 
överlämnade en gåva på 
10 000 kronor per förening 
att användas till trivselska-
pande aktiviteter för de barn 
som vistas på avdelningen 
under året.

Lions Brålanda överläm-
nade också traditionsenligt 
för 17:e gången ”gosedjur” 
till inneliggande barn 

Under promenaden mellan 
de olika rummen underhöll 
musiker från Lions, Brålanda 

FÖRENINGSREFERAT

Lions Brålanda besökte barnavdelningen på Näl den 18 december, för17:e 
året.

och övriga närvarande lions-
medlemmar, barn och an-

ställda med välbekanta jul-
sånger.

Melleruds Demensfören-
ing hade julfest den 16 de-
cember. Vår ordförande 
Kerstin hälsade oss alla väl-
komna.  Många medlemmar 
hade kommit till vår julfest. 
Dessutom kom två medlem-
mar från den nya demensför-
eningen i Dals Ed.
 Som underhållare hade vi 
bjudit in Lars Stam och Seth 
och Ove Benjaminsson. Ett 

riktigt gott julbord hade vår 
styrelse fixat. Under tiden vi 
åt underhöll Lars och kom-
pani oss med julsånger. 

Vid kaffet blev det drag-
ning på lotterierna. Många 
blev glada att vinna av många 
fina vinster.

Spelemännen spelade yt-
terligare flera låtar. Därefter 
blev det dags att avrunda 
kvällen.

Kerstin önskade alla god 
jul och ett gott nytt år och 
hälsade oss tillbaka nästa år. 
Hon tackade också Lars och 
Seth och Ove för jättebra 
musik. 

Mätta och belåtna gick vi 
hem.

Maybritt Björkståhl



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 22 JANUARI 2020

COOP MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

22/1–26/1

MAX 2 ST/MEDLEM

GRÖNA VINDRUVOR I ASK
Sydafrika. Klass 1. Kärnfria. 500 g. Jfr-pris 20:-/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL

JUICE Bravo. Välj mellan olika sorter. 2 liter. Jfr-pris 5:-/liter. Ord. pris 22:95/st.

SKÖLJMEDEL
Comfort. 750-1000 ml. Jfr-pris 15-
20:-/liter. Ord. pris 26:50-31:50/st.

VITOST TÄRNAD OLJA VITLÖK/ÖRTER
Apetina. 265 g. Jfr-pris 56:60/kg. Ord. pris 28:50/st.

MUNKAR
Bonjour. Ord. pris 8:95/st.

500 G

10k/ask

2 LITER

10k�  

10k�  

15k�  

4 FÖR

10k

500 G

10k/ask

2 FÖR

30k

FIRA OCH FÅ
Med� ms� g 25/1

Välk�  n!

*Ej tobak, spel, lotter, receptfria läkemedel, presentkort och för-
medlade tjänster. Maxgräns för rabattgrundande belopp är 5000 kr.

Kom och fira med oss lördagen 25/1 
med fina erbjudanden och 5% rabatt 

för medlemmar.

5%
PÅ ALLT DU HANDLAR*
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V  eräk rå

G groe  P  nesrede
* 13 s rebmetpe  1 559   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

7 j irauna  2  020

B nenra   dem f  rejlima
Ö tkäls girv   hco v  rennä

H  ,edreh nim rä nerre
m  ,sattaf tetni llaks gi

h  aliv gim retål na
p  ,ragnä anörg å

h  nettav llit gim röf na
d  .or rennfi gaj rä

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä ,akryk smloH i mur reg  
f  .00.11 .lk iraurbef 41 gader
S  es.sunof.rodissennim e

V  edakslä rå

M nekja  O  nossl
* 3 j inu  1 619   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

9 j irauna  2  020

G allinu   hco L  tranne
C ikcih   hco C  ynno

B nrabnra   dem f  rejlima
S tkäl   hco v  rennä

D  tappalk mos aträjh tti
s  aniD ed röf tmrav å
ö  hco takav mos nog

s  tmö ås talårt
H  tankcols hco tannats ra

t  alla sso röf gros lli
M  trojg sso uD dav ne
s  .tmölg ilb girdla llak

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä ,suH snakryK i mur reg  
t .00.31.lk iraurbef 81 gadsi  
E llit sedujbni netka retf  
m -mäl nalämnA .dnutssenni
n -070 .let allinuG llit sa
6 dötS .2/31 nes 069518  
g resnärg natu erakäL anrä  
v  es.sunof.rodissennim ai

V  aräk rå

K nira  P  nossre
* 18 o rebotk  1 329   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

9 j irauna  2  020

L sra   hco S  afio
A enr   hco S  gievlo

Å niraK-as   hco B  litre
N  ajaM ,eille

S ara   hco A  saerdn
N  amleS ,aterG ,sli

D  motrob togån rä te
b  negre

b  anrommolb motro
o  .negnås hc

D mokab togån rä te  
s  ,ronräjt

b  .ttim taträjh ateh moka

D  nossrednA na

B i mur regä negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
S llit avåg ne anräg knäk  
H -nim aiv nednofgnuL-träj
n  es.sunof.rodisse

V  eräk rå

H reglo  Å  mörts
* 1 f iraurbe  1 629   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

9 j irauna  2  020

B  TIGRI
K nira   hco M  sta

J naho   hco C  ettolrah
M nila   hco M  nitra

C  nilesI ,nivla
S tkäl   hco v  rennä

D ted rän tsarkcav rä te  
s  remmyk

A nelmih kelräk ned ll  
r  remmy

l   tte i dalmas reggi
d   sujl tleknu
ö  ,nedroj rev

ö  suh snekram rev
A  tkems rä tlla ,tehmö rä tll

a  rednäh v
H ranålptu vläjs nerre  

f  rednärts narräj
A tgnål rä tlla ,arän rä tll  

i  nårf
A naksinnäm tevig rä tll  

s  .nål mo

P  tsivkregaL rä

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
t .00.41.lk iraurbef 6 gadsro  
E llit sedujbni netka retf  
m ,dnulekatS i dnutssenni  
G -atled mo ravS .sänsrannu
g -0350 sunoF llit edna
1   .1/03 tsanes 5400
S   llit avåg ne anräg knäk
L   resnärG natU erakä
v  es.sunof.rodissennim ai

JORDFÄSTNING

DÖDSFALL

DÖDSFALL

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Daniel Lindquist, Ssk. Kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön. Onsd 20 
Bön 2020.
Equmeniakyrkan Södra Dal: 
Torsd 18 Brålanda, Bibelsam-
tal. Fred 10 Frändefors, Bibel-
samtal. Sönd 11 Brålanda, Ge-
mensam gudstj. Vrene P. och 
Sara B. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. på 
Prästkragen. Anette J. Carlson. 
Sönd 11 Gudstj. i fsh. Thomas 
Holmström. Ssk. Kyrkkaffe. 
Månd 15.30 Kyrkliga syfören-
ingen i fsh. 17-19 Kulturcafé 
Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 Bön 
och lovsångskväll i fsh
Gestad: Sönd 18 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. Tisd 10-11.30 
Våffelcafé med andakt i fsh. 

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklas-
sen börjar. Torsd 17 Språkcafé 
börjar. Sönd 11 Gudstj. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 17 Bön, 
lovsång och nattv. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

Veckans 
ros...

...till alla de företag i och 
runtom Brålanda som på 
ett fantastiskt sätt spons-
rat vår julfest!

SK Granan

PREDIKOTURER

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 7 januari - 8 februari 2020

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller endast bågar som finns i vårt lager i butiken

Rea 40% 
på alla bågar

     

Följ oss på

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka för 
Sören Kvantenå. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Tröstevisa” av 
B. Andersson. Akten förrät-
tades av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 samt 304. Som 
avslutningsmusik spelades 

B. Isfälts ”Höga Gärdet”, 
ledmotivet ur Änglagård. Vid 
kistan togs avskedet av än-
kan, barn med familjer, släkt 
och många vänner. Till min-
net av Sören var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter ceremonin bjöds gästerna 
med till Grinstad försam-
lingshem för en minnesstund.

Ny butik på 
Österrådaplan

Pressbyrån på Österrådaplan 
i Mellerud slog igen portarna 
för gott den 11 januari.

Inom kort kommer en ny 
butik med samma inriktning 
att öppnas. Företaget bakom 

den ser Mellerud som en 
trevlig plats och man väntar 
bara på att få de tillstånd som 
krävs för att sälja exempelvis 
tobak.

Pressbyrån på Österrådaplan slog igen den 11 januari, men inom kort 
öpnnar en ny aktör i samma bransch.

Nu är Mellerud 
inspekterat

MELLERUD 
Förra veckan hade Melle-
rud besök av arkitektur-
kritikern Mark Isitt. Han 
gör programmet Stadsin-
spektionen för Sveriges 
Radio P1, ett program 
som tittar närmnare på 
arkitekturen och stads-
planeringen i svenska 
städer och samhällen och 
vill skapa debatt i ämnet. 
Mark Isitt reser riket runt och 
besöker varje säsong (detta är 
den tredje) åtta städer.  Mel-
lerud är den minsta orten 
denna gång och för ovanlig-
hetens skull har Mark en an-
knytning hit. Han har till-
bringat sin barndoms somrar 
i Linddalen i Håverud, där 
hans mor växte upp på Skol-
mästere och morfar var rektor 
på Linddalens skola.

– Annars brukar jag dyka 
upp som en marsmänniska, 
inte ha någon relation till 
orten. I detta fall är Mellerud 
orten vi åkte och handlade i 
när vi var i Linddalen, berät-
tar Mark.

Jublet uteblir
Mark har konstaterat att orter 
i fantastiska naturlandskap 
oftast är ganska fula, det är 
som att man tänker att det inte 
tjänar något till att försöka 
mäta sig med naturen. Mel-
lerud är inget undantag. Här 
ser han tydliga spår av det.

– Det är något onostalgiskt 
över Mellerud. När en bygg-
nad inte funkar så tas den 
bort. Följden av det är att det 
inte finns så mycket att jubla 
över här, säger Mark Isitt, 
men nämner Tingshuset, 
Stinsen och stationshuset i 
Mellerud som  fina undantag. 

– Stinsen är fin exteriört. 
Jag tror det kan vara Adrian 
Pettersson som ritat det. Han 
ritade societetshus i samma 
stil. Stationshuset i Mellerud 
har Axel Kumlien ritat. Han 
har också ritat Grand Hotel i 
Stockholm, berättar Mark.

Han upplyser också om att 

Mark Isitt är arkitekturkritiker och var förra veckan i Mellerud för att 
göra ett avsnitt i radioprogrammet Stadsinspektionen som sänds i P1.

1900-talets främste stadspla-
nerare, Albert Lilienberg, 
dragit upp riktlinjerna för 
Melleruds köping. Man ser 
inte mycket av det längre 
men Norra Kungsgatan bär 
klart och tydligt hans signum.

– Tanken var att man 
skulle komma från järnvägs-
stationen och genom espla-
naden ledas vidare mot 
centrum. Stan har inte blivit 
vad han tänkte, konstaterar 
Mark.

Öppna upp skyltfönstren!
Han nämner P.D Lundgrens 
park som något vackert, men 
vanskött.

– Det är verkligen synd. Jag 
ser också att det finns en hel 
del tomter som man skulle 
kunna bebygga med något 
fint. Det behövs byggnader 
som kan sluta stadsrummet. 
Och en sak jag lagt märke till 
är att det finns så många 
skyltfönster i Mellerud, men 
alla är förtejpade, som vore 
insidan hemlig. Öppna upp 
dem utan vidare dröjsmål, 
tack!

Mark har just nu svårt att 
se att man väljer att handla i 
centrum när man i köpcentret 
möter en mer välkomnande 
miljö som är ren, fräsch, 
snyggt ljussatt och tempere-
rad, med gott om omgivande 
p-platser.

Runt torget finns en hel del 
att ha synpunkter på. Det 
stiliga Handelsbankshuset 
till exempel.

– Fin och värdig arkitektur 
men mycket valhänt hante-
rat. Konsumhuset därintill 
har däremot inga kvaliteter 
alls, medan systembolagshu-
set faktiskt har en del kvalitet.
Och jag såg att Nya Kondito-
riet inte finns kvar, utan där 
finns en arbetsförmedling. 
Jag tycker att kommunen 
måste vara mer förekom-
mande när det gäller fastig-
heter. När de äger, som till 
exempel fastigheten med 
konditoriet, kan de välja. Ska 
vi ha en konditor eller en ar-
betsförmedling i gatubilden? 
Man måste tänka till, inte 
snabb vinst, utan långsiktig, 
säger Mark Isitt.

Han har intervjuat en rad 
människor under sina två da-
gar i Mellerud, handlare, 
privatpersoner och politiker, 
tjänstemän och före detta 
tjänstemän.

– Jag har mött många trev-
liga människor. Det finns 
något tryggt med dalslän-

ningar. De är inte ”för fina”, 
inte sig själva nog, de är re-
diga och pålitliga, menar 
Isitt.

Till hösten sänds program-
met Stadsinpektionen i radio. 

En tankeväckare i ett ämne 
som angår och påverkar oss 
alla.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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3 ÅRS FRI SERVICE*

VI ÄR INTE SOM ANDRA
– OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER

JUST NU!
45.000:–

EXTRA FÖR DIN  
BEGAGNADE BIL

VÄRLDSLEDANDE 

FÖRAR- 

ASSISTANS- 

SYSTEM
INGÅR

SUBARU OUTBACK  

fr. 344.900:–

MELLERUD, Sapphultsgatan 6 – 8, 0530 – 444 40 
www.roybil.se, Mån-fre 9-18, Lör 10-14

Bränsleförbr bl. körn. 7,3/8,6 l/100 km. CO2-utsläpp: 166/193 g/km (enl. NEDC/WLTP). Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

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

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Annonsen gäller t.o.m. 26/1 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Sticklingar. Flera sorter.
Ord. pris 2490/st

Talgbollar i hink 
Ord. pris 99 kr. 35 st.

7990

Ord. pris från 990/st

Tulpaner, 7-pack 
Finns i flera färger.

5 FÖR 99:-2990

50%
 Alla fröer 

 Odlade i Sverige Almanackan tillbaka nästa år
Många har uttryckt sitt miss-
nöje över att det inte kom ut 
någon Mellerudsalmanacka i 
år. Nu har Melleruds kom-
mun lyssnat och tänkt om. 

– Nästa år är almanackan 
tillbaka! Det var ett felaktigt 
beslut att inte bidra till den. 
Nu gör vi om och gör rätt 
inför 2021, säger kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E Andersson.

Mellerudsalmanackan är saknad av många! Nästa år kommer den på nytt 
lovar Melleruds kommun.

Dalslands soldaters historia intresserar
MELLERUD 
I lördags förmiddag, un-
der ”Släktforskningens 
dag” var det fullsatt i 
Tingshuset när Håkan 
Hultman höll föredrag 
om de sista indelta sol-
daterna i Mellerud. Det 
var ett arrangemang av 
Släktforskare på Dahl och 
Mellerud-Holm och Järns 
hembygdsförening.
Håkan Hultman bjöd först på 
en historisk introduktion i 
hur världen såg ut när indel-
ningsverkets 200-åriga his-
toria startade. Sverige var 
som störst 1658, dubbelt så 
stort som idag, Kungen hette 
Karl X Gustav, hade med 
sina styrkor erövrat land 
både i Danmark, Norge, Fin-
land, Baltikum och Tyskland. 
När han dog var tronarvingen 
bara fyra år och fick en för-
myndare. Grannländerna såg 

chansen att få tillbaka land 
och attackerade Sverige. Det 
blev bistert i gränstrakter 
som Dalsland, gårdar brän-
des ner och kriget kom att 
pågå i många år.

Fältslag som satte spår 
Slaget vid Lund 1676, där 
striden stod mellan den inva-
derande danska armén bestå-
ende av 13 000 soldater och 
den svenska bestående av 
8 000 soldater under Karl XI, 
medförde förluster  på cirka 
70 procent på båda sidorna. 
9 000 danska soldater stu-
pade och 5 000 svenska. 

Detta blev starten för in-
delningsverket. Det bestäm-
des att varje rote skulle an-
skaffa, utrusta och avlöna en 
soldat. I allmänhet skulle två 
hela gårdar bilda en rote. Om 
gårdarna var små, kunde ro-
ten bestå av tre eller fler 
gårdar. I Dalskog hölls åtta 

Håkan Hultman var historieintresserad redan som barn. ”För flit och 
framsteg” fick han boken Indelt soldat och rotebonde av Nordals Härads 
sparbank redan som tolvåring, 1954. Även den boken fanns med här. 

Majvor Lindholm och Dan Pettersson letar bakåt i sin pappas släkt och 
får här hjälp av Annelie Andersson på Melleruds museum och släkt-
forskningsarkiv.

soldater, 14 i Holm och i Ör 
29.

Tuffa villkor
Håkan Hultman har i sin 
omfattande forskning om 
Västgöta Dals regemente 
och dess soldater och office-
rare kunnat fastställa att sol-
daterna oftast var 1,65 i längd 
även om någon då och då 
sticker ut med 1,80. De fick 
bo i ett litet torp, 47,31 kva-
dratmeter, plus lite mark som 
gjorde det möjligt att hålla 
lite djur. Dog soldaten fick 
frun, som det var regel att 
soldaten skulle ha, och bar-
nen flytta och bli fattighjon.

 Många detaljer ur dessa 
människors hårda liv skildra-
des.Soldaterna krigade inte 
bara. De byggde också kana-
ler (till exempel Göta kanal)
och järnvägar. På det viset 
lärde sig många ett yrke.

– Drivkrafterna till att vilja 
bli soldat kunde vara att man 
ville gifta sig. Att vara soldat 
hade lite högre status än att 
vara torpare, berättade Hå-
kan.

Stort intresse
Han visade också unikt ma-
terial av Hjalmar Nordqvist 
om soldater i Holms och 
Järns socknar. Däribland fo-
ton på soldaten Sven-Erik Lo 
från Grinstad och Anders 
Gustav Rud i Ör.

En intresserad publik fick 
också tips på böcker i ämnet 
och möjlighet att tillgå det 

gedigna material Håkan 
Hultman själv ställt samman.

Många dröjde kvar efter 
föredraget och pratade och 
drack kaffe. I Tingshusets 
övre våningar passade besö-
kare på att få hjälp att hitta 
sina anor i släktforskningsar-
kivet, bland andra syskonen  
Majvor Lindholm och Dan 
Pettersson som letade i sin 
pappas släkt.

– Jättespännande, intygar 
Majvor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vuxenutbildningen
Mellerud erbjuder
• Yrkesutbildningar inom VVS och Vård och om-

sorg. Ytterligare yrkesutbildningar är sökbara 
och genomförs i samverkande kommuner i 
Dalsland och Vänersborg/Trollhättan

• Kurser på grundläggande nivå i svenska som 
andraspråk och matematik. Andra kurser på 
grundläggande nivå erbjuds via Hermods

 • Kurser på gymnasial nivå i matematik. Andra 
kurser på gymnasial nivå erbjuds via Hermods

• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

(dagtid)
För ytterligare information:
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman 
susanne.dahlman@mellerud.se

Rektor: Anita Andersson-Hagsgård 
anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Välkommen på kundalini 

yoga
PROVA GRATIS 21, 23, 28, 30 JANUARI

Tisdagar 18.00-19.30 Templargården, Postgatan 25, Mellerud 
Torsdagar 18.00-19.30 Yogastudion, Högagatan 6, Brålanda 

Mer info: strala.webber.se

I mörkrummet i källaren 
på ett av internathusen 
på Nordiska folkhögsko-
lan i Kungälv hänger mina 
nyss framkallade negativ 
på tork. Innan jag började 
studera på Nordiska hade 

jag ingen koll alls på ana-
logt foto. Egenframkal-
lade bilder var innan något 
jag tidigare hade hört att 
man hade möjlighet att 
göra när mina föräldrar 
gick på högstadiet och 

Karolina studerar på fotoskola

Reportage om hovslagare Frank Hedlund. Foto: Karolina H. Wessman.

Karolina H Wessman i mitten, omgiven av studiekamrater och gästläraren Louise Martinsson (i grön jacka). 
Foto: Per Hanstorp.

som annars bara existera-
de i retro-serier på Netflix. 
Nordiska folkhögskolan lig-
ger högst upp på Fontinber-
get i Kungälv, med ståtliga 
Bohus fästning i söder och ett 
oändligt naturreservat i norr.

 Skolan har, förutom de 
vanliga så kallade ”allmän-
na” kurserna som man kan 
komplettera gymnasieut-
bildning med, språklinjer 
och etableringslinjer, samt 
sex stycken linjer som kallas 
för profillinjer eller kultur-
linjer. Dessa är förutom foto-
skolan; teaterskolan, skrivar-
skolan (text & bild), 
bildskolan, visskolan och 
filmskolan. 

Det fina med profillinjerna 
är att det inte krävs några 
avancerade förkunskaper 
även om några tidigare erfa-
renheter inom ämnet kan 
vara till stor hjälp. Till foto-
skolan söker man till exem-
pel med brev och ett urval 
bilder. Fotoläraren Per Hans-
torp lägger störst vikt vid den 
sökandes bildseende, snarare  
än bildbehandling och andra 
tekniska kunskaper. 

Per Hanstorp som är linje-
ansvarig för fotokursen är i 
grunden pressfotograf och 
har bland annat läst på Göte-
borgs högskola för fotografi, 
som numera finns bland 
kandidatprogrammen på 
HDK Valand. Han var från 
början gästlärare när folk-
högskolan erbjöd journalist-
skola, men har egenhändigt 
lett fotoskolan sedan 2016.

Fotoskolan var tidigare en 
terminsbaserad kurs, men är 
sedan några år tillbaka en 
ettårig kurs i dokumentärt 
foto. Syftet med dokumen-
tärt foto är att skildra verklig-
heten och skiljer sig därige-
nom på olika sätt från till 
exempel konstfoto och kom-
mersiellt foto. Under hösten 
hade vi ett flertal olika pro-

jekt. Från början på septem-
ber fotade vi självporträtt 
som resulterade i en utställ-
ning på skolan under novem-
ber månad. 

Under hösten lades det 
även tid på att dokumentera 
olika platser i Kungälv och 
Göteborg, samt att under en 
vecka göra ett längre fotore-
portage. Fotoklassen spred 

sig under den veckan mellan 
Umeå och Moldavien, och 
jag valde att resa hem till 
Mellerud och göra mitt foto-
reportage om hovslageri och 
fotade Frank Hedlund. 

Med vernissage 17 januari 
visas det senaste projektet 
upp. Fotoskolans femton 
studenter har under lite mer 
än en månad fotat på temat 

”dystopi” och att ”se det fina 
i det fula”. Sättet jag valde att 
arbeta med dystopi var att 
fokusera på avfolkning och 
modern urbanisering, något 
som ständigt påverkar Dals-
land, där mitt foto från ut-
ställningen är taget.  

Karolina H. Wessman

Fotografiet Avbefolkning som är en del av fotoskolans utställning Dystopi. Foto: Karolina H. Wessman.

Studier & Utbildning
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BRÅLANDA 
Efter att Nuntorps- och 
Dinglegymnasiet nu gått 
tillsammans till ett ge-
mensamt gymnasium; 
Naturbruk Väst AB, så er-

En skola, fast på två ställen

Lars-Göran Berg är ordförande i 
nybildade Naturbruk Väst AB som 
innefattar de båda gymnasiesko-
lorna i Dingle och på Nuntorp.

Carl-Göran Strutz, Nuntorpsgym-
nasiets rektor, följer just nu nion-
deklassarnas gymnasieansökning-
ar med stort intresse. 

Fokus på utbildning och framtid
Bland Nuntorpsgymna-
siets drygt 30 förstaårse-
lever har vi fått träffa tre 
av dem. Alla tre med siktet 
inställt mot framtida yr-
kesval och väl motiverade 
till varför de valde just 
lantbruksutbildningen, 
även om de har lite olika 
inriktningar.
Kimberly Johnsson, Sara 
Ericsson och Sofia Ahlbom 
har precis startat vårterminen 
under sitt första studieår på 
Nuntorp, vilket innebär att de 
är bland de första eleverna 
som går på skolan sedan den 
startade upp som friskola. 
Alla tre trivs mycket bra och 
pratar mycket om den fina 
sammanhållningen och ge-
menskapen på skolan. 

– Här är bra gemenskap, 
det finns en öppenhet mellan 

lärare och elever, alla jobbar 
tillsammans i team och stöt-
tar varandra. Här finns inga 
stängda dörrar, till exempel 
har vi gemensamt fikarum. 
Här blir det ingen dålig stäm-
ning, vi har en relation till 
varandra, berättar de alla tre 
glatt. 

– Redan från första dagen 
satte lärarna ribban, vi jobbar 
och roterar i olika grupper så 
vi möter varandra hela tiden. 
Att vi, häst som lantbruk, 
läser den teoretiska delen 
tillsammans gör också att vi 
bygger en gemenskap med 
varandra, lägger Kimberly 
till.  

Tre tjejer, tre olika 
framtida yrkesval
Sofia Ahlbom går, trots att 
hon har egen häst, lantbruks-

inriktningen. Hon är uppväxt 
på bondgård och vill i fram-
tiden arbeta inom lantbruket 
och även vidareutbilda sig 
inom yrket. Hon hade redan 
ett gymnasieår bakom sig när 
hon började på Nuntorp i 
höstas, men trots att hon fick 
börja om är det absolut inget 
hon ångrar. 

– Jag bytte från Skara där 
jag hade gått första året, men 
jag är jättenöjd över att jag 
tog det steget, säger Sofia.

Även Kimberly Johnsson 
fick gå om första gymnasie-
året i och med att hon bytte 
från en ekonomiutbildning i 
Trollhättan.
 – Den utbildningen var 
egentligen inte mitt första-
val, så när möjligheten att 
söka hit och den utbildning 
jag egentligen ville ha öpp-

nade sig, så tog jag den, säger 
Kimberly som har siktet helt 
klart framför sig. Det kom-
mer att bli högskola med 
hippologinriktning efter 
gymnasiet.

Sara Ericsson har också 
lantbruksbakgrund, närmare 
bestämt från hönserivärlden. 
Hon har flera släktingar som 
gått på Nuntorp, så för henne 
var valet av gymnasieutbild-
ning rätt givet. Dock har hon, 
med sitt intresse för islands-
hästar, valt inriktningen mot 
häst.
 – Jag vill ha lite bredare 
grund att stå på, här får jag 
med mycket från lantbruks-
sidan samtidigt, förklarar 
hon och tillägger att hon 
framledes kommer studera 
till islandshästhippolog.  

Ing-Marie Norrman

Kimberly Johnsson, Sofia Ahlbom med sin Focus samt Sara Ericsson är mycket nöjda över sitt gymnasieval och trivs mycket bra med både lärare 
och studiekompisar på Nuntorp.

lantbruksdel. Tanken är att de 
båda skolorna ska komplet-
tera varandra, genom att 
samarbeta blir vi starkare, 
menar Lars-Göran Berg som 
är ordförande i det nya bola-
get. 

– En och samma skola 
innebär många fördelar så-
som studieförberedande 
kurser, personal, marknads-
föring etcetera, tillägger 
Carl-Göran Strutz, rektor för 
Nuntorpsgymnasiet. 

Från jord till bord
Att naturbruksgymnasiets 
inriktning mot lantbruk hu-
vudsakligen hamnar på Nun-
torp och i Brålanda är ingen 
slump. I utbildningen ligger 
att få kontakt med hela spek-
trat, från jord till bord, och 
det får man här.

– Det är mycket lämpligt 

Studier & Utbildning
att ha lantbruksutbildningen 
just här, där vi har en lokal 
förankring runt lantbruket, 
det är lätt att få praktikplatser 
och vi har ett stöd från med-
lemmarna i Gröna Klustret, 
vi har till och med egen 
restaurang, säger Lars-Göran 
Berg.

 – Gröna Klustrets företag  
tillsammans förutsätter de 
praktiska inslagen i utbild-
ningen, vi får tillgång till den 
senaste moderna tekniken. 
Vi behöver inte gå långt för 
att hitta hela spektrat inom 
mjölk-, gris- spannmål- och 
hästproduktion, förklarar 
Carl-Göran Strutz. 

Spännande tid med gym-
nasieansökningar
Båda har, när vi träffas, siktet 
inställt på hur sökantalet till 
höstens program ser ut för 

bjuder de båda friskolorna 
utbildning på var sin plats, 
precis som det var tänkt 
från början. Skolorna har 
rest sig igen efter regio-
nens nedläggningsbeslut 
2015.
De två skolorna kommer att  
finnas kvar. Nästa läsår kom-
mer man på Nuntorp att ha 
programmen lantbruk, häst 
och ett individuellt program 
med yrkesinriktning mot 
lantbruk. Även en gymna-
siesärskola med programmet 
skog, mark och djur erbjuds. 
I Dingle finns program inom 
djurvård/häst/hund, trädgård 
och lantbruk, samt även här 
det individuella programmet 
inriktat mot lantbruk. 

 – I Dingle är vi mer inrik-
tade mot trädgård och små-
djur, på Nuntorp är det istäl-
let en mer traditionell 

Nuntorps del och konstaterar 
att det tidsmässigt ser något 
bättre ut än förra året.

 – Om man särskådar sök-
antalet, så är det ett stort antal 
elever som ännu inte sökt. 
Många väntar nog till sista 
dagarna, kommenterar de 
båda, samtidigt som de kon-
staterar att mycket kan hända 
på vägen fram till skolstart. 

Första omgången för val 
till gymnasiet stängs den 
fjärde februari, men öppnar 
sedan igen för omval under 
våren. Och som sagt, det är 
egentligen inte förrän por-
tarna till skolorna öppnar 

efter sommarlovet som man 
ser resultatet.   

Ing-Marie Norrman
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Lärvuxelever 
gör egen tidning

Lärvux är kommunens 
vuxenutbildning för per-
soner över 20 år som 
har en intellektuell funk-
tionsnedsättning eller en 
förvärvad hjärnskada. 
Lärvux ingår i kommunens 
övriga vuxenutbildning 
och finns på Dahlstiernska 
gymnasiet.
På Lärvux kan eleven lära sig 
mer, repetera tidigare kun-
skaper eller kanske förbereda 
sig för samhälls- och/eller 
yrkeslivet. Målet kan ofta 
vara personlig utveckling. 

Undervisningen sker i små 
grupper eller enskilt i lugn 
takt. Utbildningen är kost-
nadsfri och man kan läsa på 
grundläggande eller gymna-
sial nivå. 

Kuser på olika nivåer
Kurser på grundläggande 
nivå att söka är svenska, ma-
tematik, geografi, historia, 
religionskunskap, samhälls-
kunskap, biologi, engelska, 
fysik, kemi, svenska som 
andra språk, hem-och konsu-
mentkunskap, individ- och 
samhälle, natur- och miljö, 
teknik samt språk och kom-
munikation.

På gymnasienivå finns 
kurserna hälsa, trafikantkun-
skap, människan, samhälls-
kunskap och naturkunskap.

Det finns även en lärlings-
utbildning med teori och ar-
betsplatsförlagd praktik.

Gör en egen tidning
Tidningen Lärvuxbladet är 
resultatet av elevernas arbete 
i kursen ”Tidningen” (del-
kurs i svenska). Gruppen 
består av sju elever som är 
uppdelade i förmiddags- och 
eftermiddagsgrupp. I kursen 
ska eleverna arbeta med tre 
delar: Skriva olika typer av 
texter, söka information och 
skriva texter på dator eller 
ipad.

Eleverna väljer fritt ämnen 
de vill skriva om och lärare 
finns som stöd för att bear-
beta texter, göra reportage 
och layout. Kursen startade i 

augusti 2019 och löper på till 
juni 2020. 

Studiebesök
Den 16 januari gjorde fyra av 
de sju eleverna studiebesök 
på Melleruds Nyheter. Da-
niel Frendin, Eva Larsson, 
Anna Esselius och Johan 
Hjertö kom tillsammans med 
lärarna Anna-Lena Jansson 
Forsman och Maria Sten-
gård. De övriga som går 
kursen är Simon Nilsson, 
Jesper Svensson och Johanna 
Dahlqvist. 

Med tre utgivna nummer 
av sin egen tidning bakom 
sig var de nu igång med det 
fjärde, kände sig varma i 
kläderna och hade många 
frågor om hur vi här på re-
daktionen gör vår tidning. 

Trivseln i gruppen, som är 
uppdelad i en förmiddags- 
och en eftermiddagsgrupp är 
påtaglig.

– Vi har roligt ihop både i 
skolan och på fritiden berät-
tar Daniel Frendin.

Han har gått flera kurser 
tidigare på Lärvux, bland an-
nat hälsa och hemkunskap. 
Johan Hjertö har gått lär-
lingsutbildning tidigare, vil-
ket lett till ett jobb på Preem.

– Där gör jag allt möjligt, 
frontar varor och städar bil-
tvätten och hjälper kunder att 
hitta rätt olja och sådant, sä-
ger han. 

För Anna Esselius är detta 
första kursen hon går, medan 
Eva Larsson gått flera. För ett 
antal år sedan var hon med 
och gjorde en tidning med 
namnet ”Lusen”, berättar 
hon.

För Lärvuxbladet har elev-
erna fått bra respons från sina 
läsare, bland annat via mail. 
Tidningen har ett omväx-
lande innehåll, som inter-
vjuer, lyrik, idolporträtt och 
berättelser om stort och 
smått. Den finns på lite olika 
ställen i kommunen, till ex-
empel på flera boenden och 
på matställen, samt i digital 
form på Lärvux hemsida.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lärvuxelever kom på studiebesök på Melleruds Nyheter. Fr.v: Daniel 
Frendin, Johan Hjertö, Anna Esselius och Eva Larsson. Mellan Anna och 
Eva syns lärarna Maria Stengård och Anna-Lena Jansson Forsman. 

En ny näringslivsstrategi för 
Mellerud kommer att utformas

Nu är det dags att skapa en 
ny näringslivsstrategi för 
Melleruds kommun. Med 
start i början av februari 

Näringslivsutvecklaren Jenni 
Hagman jobbar med den nya nä-
ringslivsstrategin. Tre träffar ar-
rangeras med början i februari. 
Den 22 april ska strategin antas 
av kommunfullmäktige.

Samarbetar kring kartläggning 
av rekryteringsbehov

MELLERUD 
Melleruds kommuns 
näringslivsenhet, Ar-
betsförmedlingen och 
Vuxenutbildningen har 
i samverkan med andra 
dalslandskommuner in-
venterat rekryteringsbe-
hoven hos privata företag.
För Melleruds del har 70 
företag svarat på enkäten. 
Därigenom har kompetens- 
och rekryteringsbehoven 
kunnat kartläggas, vilket är 
viktigt för kommunen som 
behöver veta hur det ser ut 
framöver och vad man kan 
hjälpa till med.

Inom vård, industri och 
byggsektorn är rekryterings-
behoven allra störst, men 
även andra yrkesområden 
behöver rekrytera kompetent 
personal, både de närmaste 
sex månaderna och fem år 
framåt i tiden.

Alisa Johansson är före-
tagsrådgivare på Arbetsför-
medlingen Fyrbodal och 
konstaterar att marknaden 
ser bra ut för företagen. 64 
procent bedömer att efterfrå-
gan på varor och tjänster 
kommer att vara oförändrad 
de kommande sex månader-
na. 21 procent att den kom-
mer att öka. 

– Bland de 70 företag inom 
näringslivet som svarat på 
enkäten är antalet tjänster att 
rekrytera lika många inom en 
snar framtid. Det är mycket 
positivt, säger hon. 

Kommunikationer en 
knäckfråga
Anita Andersson Hagsgård, 
rektor för vuxenutbildningen 
i Mellerud, gläds över att 

genom enkäten  ha fått en god 
bild av vilka företag som kan 
ta emot praktikanter. 37 
praktikplatser erbjuds bland 
de svarande företagen.Yr-
kesområdena är: Transport, 
butik, restaurang, bilverk-
stad, gröna näringar, bygg, 
snickeri, el, hotell och lager.

Ett problem är dock att få 
praktikanterna till arbets-
platser utanför tätorten, då 
många ännu inte har körkort.  

– Kommunikationerna är 
en knäckfråga. Hur tar man 
sig till Grinstad lanthandel 
utan bil? Det är en svår nöt 
att knäcka, konstaterar hon.

Anita lyfter i samman-
hanget fram ”Jobbspåret som 
startades i september där ar-
betsplatsförlagd praktik 
kombineras med språkstöd. 
Ett lyckat koncept som lett 
till anställningar och som ska 
få fler deltagare framöver.

– Vi kommer att jobba 
frekvent med arbetsmark-
nadsutbildningar framöver, 
framhåller Alisia Johansson 
och Anita Andersson Hags-
gård. 

– Alla ska uppleva att nå-
got händer nu. Vi kommer att 
påbörja arbetet med att kon-
takta företagen för att kunna 
bemöta kompetens och re-
kryteringsbehoven. Vi ska 
också jobba med att få fler 
tjejer ut i industrin, en önskan 
från Industrigruppen i Mel-
lerud. Det är fantastiskt roligt 
att företagen vill ta emot så 
många praktikanter, som-
marjobbare och timpersonal, 
säger Marie Hörnlund och 
tillägger att det nu planeras 
för en arbetsmarknadsmässa 
där man gärna vill att nä-
ringslivet deltar för att på 

Alisia Johansson, Arbetsförmedlingen, Anita Hagsgård, Vuxenutbild-
ningen och Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare i Mellerud.

Inom dessa yrken är det arbetskraftsbrist i
Melleruds kommun:

Snickare
Tekniker och svetsare
Skadereparationer
Elektriker
Lantbruk
Djurskötare
Maskinförare
Mekaniker
Montagearbetare inom pinnsvetsning, vägg och plåttak
Däckmontör för stora däck
Svetsare
Underhåll
El, Automation, Teknik
Kock
Caféservering
Köks och Serveringspersonal med erfarenhet
Restaurang
Sommarjobb butiksbiträde
Medicinsk Fotterapeut
Företagsrådgivare
Behandlingsassistent

plats träffa ungdomarna och 
presentera  sina verksamhe-
ter och vad de har att erbjuda.

Av enkätsvaren framgår 
också att 14 av de 70 sva-
rande företagen i Melleruds 

kommun står inför in en ge-
nerationsväxling de kom-
mande fem åren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

arrangeras tre träffar, i Er-
ikstad, Dals Rostock  och i 
Håverud. 
– Vi hoppas, med tre olika 
datum, att många före-
tagare har möjlighet att 
komma, säger närings-
livsutvecklaren Jenni 
Hagman.
Näringslivsstrategin ska lig-
ga till grund för de insatser 
Melleruds kommun, tillsam-
mans med andra aktörer, bör 
genomföra, för att främja 
tillväxt i befintliga företag 
och göra hela kommunen 
attraktiv för nyetableringar. 

Den förra, som gällde från 
2015-2018, hade fyra fokus-
områden: Attraktivt före-
tagsklimat, hållbart företa-
gande, tillväxtorienterad 
kompetensförsörjning och 
kreativ besöksnäring. 

Samverkan mellan skola 
och näringsliv för utveckling 
av lärlingsprogram och 
”Jobbspår” inriktat mot in-
dustri med språkstöd, samar-
bete med Position Väst för att 
marknadsföra Mellerud för 
nya etableringar, satsningen 
”Dalsland kommer på be-
sök” för att locka hemvän-
dare att bo och arbeta i Dals-
land, aktiviteter med fokus 
på ägar/generationsskifte 
samt projektet med förbätt-
rad skyltning till centrum,  
som gjordes tillsammans 
med Köpmannaföreningen,   
är några exempel på vad som 
genomförts utefter den förra 
strategin.

– Nu ska vi ska ta ut fokus-
områden med sikte på 2025. 
Tanken är att vi ska göra  
årliga handlingsplaner med 

aktiviteter för att utveckla 
näringslivet i Mellerud, sä-
ger Jenni Hagman.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson 
påpekar att även föreningsli-
vet med sin kunskap välkom-
nas att vara med när strategin 
ska stakas ut.

– Näringslivstrategin 
handlar om viktiga frågor, 
det är viktigt att alla berörda 
kommer till tals. Vi kommer 
också att hämta in synpunk-
ter från våra grannkommu-
ner, inklusive Halden, denna 
gång, säger Morgan E An-
dersson.

Den nya näringslivsstrate-
gin ska antas av kommun-
fullmäktige den 22 april.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Studier & Utbildning
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Melleruds Nyheter utkommer varje vecka med 
lokal läsning och är det bästa sättet att hålla sig 
uppdaterad kring vad som händer i bygden. Våra 
reportrar bevakar det mesta som händer, både 
stort och smått. 

Stöd lokal
journalistik

Storgatan 20 • 464 30 MELLERUD 
Tel. 0530-125 40 • www.mellerudsnyheter.se

Varje vecka
trycker vi 

10.900 exemplar av 
Melleruds Nyheter

Vårt bankgiro är: 5757-5581. Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redaktionen och ge sitt bidrag direkt 
går också bra. 

Vi, som annonsfinansierad tidning, har 
100-procentig utdelning till hushåll och 
företag inom vårt spridningsområde.

Allt, förutom att trycka tidningen, 
görs på redaktionen på Storgatan 20 i  
Mellerud. Detta är möjligt genom an-
nonser, som är tidningens huvudsakliga 
inkomstkälla, och stödprenumerationer 
från er läsare. Vi har exempelvis inget 
presstöd.

Vi vill bli ännu bättre och 
är mycket tacksamma för 
alla bidrag som hjälper till 
att utveckla Melleruds Ny-
heter. Större ekonomiska 
resurser betyder också mer 
innehåll i tidningen. 

Missa inte att stödja oss 
ekonomiskt och samtidigt 
bidra till fortsatt bra och 
intressant lokal läsning. 
Stödprenumerationen för 
2020 kostar bara  
340 kronor.

N
ELLERUDS

M – LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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YHETER

NR 3 • ÅRG 26

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00

Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

ALLTID BRA PRIS

Hitta badrumsmöbler som formar sig efter dina 

drömmar. Välkommen in till oss så berättar vi 

mer och låter dig inspireras i vår utställningshall

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Alltid 

20% 
rabatt

på Hafa och Noro 
badrumssorti- 

ment

Dalsland var i fokus

Delegationen från Mellerud som medverkade under evenemanget ”Dalsland kommer på besök” på Junibacken i Stockholm. Från vänster: Jeanette 

Johansson, HR-chef, Morgan E Andersson, kommunalråd, Sofie Edvinsson, HR-konsult, Tony Ericsson, Viconia IT, Marie Hörnlund, näringslivsut-

vecklare, Karin Hilmér, LRF, Jesper Andersson, Viconia IT, Sophia Vikström, kommunchef och Sebastian Hellberg, Hellbergs Dörrar AB. Foto: Privat.

Drygt 500 besökare kom till Junibacken i Stock-

holm i söndags. En delegation på över 50 perso-

ner från Dalsland fanns på plats för att visa upp 

vad landskapet har att erbjuda vad gäller jobb, 

boende, skola och besöksnäring. 

– Sidan 4 –

– Sidan 5 –

Rekordmånga 

på besöksdag
I lördags anordnades den tredje och sista be-

söksdagen på Nuntorpskolan, inför ansökning-

arna till höstterminen 2019. Det kom glädjande 

nog dubbelt så många än vad man räknat med.

– Sidan 11 –

BMK Stinget – 

en talangfabrik
Badmintonklubben Stinget, Mellerud, fortsätter 

att fostra talanger. Senast förra helgen var Elvira 

Olsson, Nora Larsson, Julia Jonsson och Agnes 

Ferm iväg och spelade Bele Nordin Cup.

– Sista sidan –

Bildvisning väckte 

gamla minnen
”Släktforskningens dag” i lördags inleddes med 

en bildvisning som lockade många. Axel Ljung 

och Anneli Andersson, Melleruds museum, 

guidade åhörarna genom ett 40-tal bilder. 

Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Priserna gäller mån 21/1 – sön 27/1 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Bärry
Bärry, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg

Max 5 köp/hushåll/vecka 4

5:-
Mårten bagare, 500 g. Jfr-pris 30:-/kg.

Cafétekaka

10-pack
Zoégas, malet, gäller ej ekologiskt, fairtrade, 450 g, 

jfr-pris 55,56/kg

Max 2 köp/hushåll/vecka 4

Kaffe

Falkenberg, Salmo salar, 

odlad Norge, hel sida, 

ca 1,5 kg.

Färsk 
laxfilé 25:-

för Bonuskunder

/st

129:-
för Bonuskunder

/st

15:- 
 

/st

Start torsdag 24/1

REAREA
på massor av vintervaror30-70%

I din hand håller du en av 
Sveriges cirka 291 gratis-
tidningar. Med gratistid-
ning menas en tidning som 
regelbundet delas ut gra-
tis till alla hushåll i ett visst 
område. Drygt hälften 
kommer, som Melleruds 
Nyheter, varje vecka, de 
andra mer sällan.
Melleruds Nyheter är en av 
Sveriges äldsta ännu existe-
rande gratistidningar. Unge-
fär 75 procent av tidningarna 
är startade 1997 eller senare, 
Melleruds Nyheter började 
komma ut redan 1993.

De flesta gratistidningarna 
ges ut av stora tidningskon-
cerner. En del är också att se 
som bilagor till vanliga pre-
numererade dagstidningar. 
Melleruds Nyheter är en av 
de cirka 120 gratistidningar 
som ges ut av små fristående 
mediaföretag. I vårt fall ger 
företaget bara ut denna tid-
ning, vilket bland annat 
innebär att vi producerar allt 
redaktionellt material helt 
själva.

En del av de fristående 
tidningarna är rena annons-
blad, med inget eller ytterst 
lite ”vanliga artiklar”. Mel-
leruds Nyheter är en av de 
gratistidningar som har en 
redaktion med anställda 
journalister. I vårt fall en 
heltidsanställd plus ett antal 
frilansare.

Vår ambition
Melleruds Nyheter kommer 
varje onsdag. Tidningen de-
las ut i 10 900 exemplar i 
Melleruds kommun med 
omnejd (Frändefors, Brå-
landa, Bäckefors och de 
södra delarna av Åmåls kom-
mun). Vi vill varje vecka 
brett skildra vad som händer 
i vårt spridningsområde. Vi 
har också journalistiska am-
bitioner, det vi skriver ska 
vara välformulerat, lättläst 
och informativt. Dessutom 
ska det hela presenteras på ett 
intresseväckande sätt och 
därför har vi två anställda 
grafiker.

Ekonomi
Gratistidningarna har inga 
kommunala eller statliga bi-
drag. De är helt beroende av 
annonsintäkter och eventu-
ella frivilliga bidrag från lä-
sarna. Kostnaderna finns där, 
redaktion och grafiker, an-
nonssäljare, lokaler, tryck 
och framför allt distributio-
nen. Det kostar att varje år 
dela ut mer än en halv miljon 
tidningar.

De frivilliga prenumera-
tionsavgifterna ni läsare be-
talar till Melleruds Nyheter 
är en viktig del av vår eko-
nomi. Ju fler som vill stödja 
oss på detta sätt desto större 
möjligheter har vi att bevaka 
var som händer i vår bygd 
och att göra det bra. Vill du 
också bidra? Betala då in 340 
kronor på vårt bankgiro 
5757-5581, alternativt Swish 
till 123 029 62 69. Ange 
stödprenumeration 2020 
som meddelande.
Tack på förhand för ditt stöd!

Gratistidningen  
- inte helt gratis

5

4

3

9

6

8 2

10

7

1

12

11

s a k f
b a t m a n u b å t

b a r r a k o l a r e
s v ä r f a r k s

n y å r s f e s t
h g g o l l e
a n g e n a s a l

k v ä l l g e n i
t g i a s s i s t e n

r å d a s k o l a n k ö k a l a s e t
a l e x a n d e r s k a r s g å r d k l o
m a n i f e s t a t i o n e d a a r l a

b a g a l a r e g o n g r y
s k i r a t i g e r n l i a r t m

f ö r l i t a o r n e b o n u m i n
e k o l u r a g l ö g g e n å s e
t a p p h i t m å n e n d a n s k

p ä r o n e n s k r e k b a r s k t
r e l i n g ä d e l r o p a d e l a

r a f s a s o s n ä l n a n s f ä r
d ö l j a h å r d a d ö t t r a r u i

k l ä r a s k u n g e n a t l a n t e n
a l n e n a k t ö r e r n a g u i d e

a r l a n d a e r s k ö t t b u l l e n
v b e n k n o t o r n a e ä r
l i n j a l e n p a v a n a n a g r a m
o l j a r s a l o i v e r n r e a d e
p l a s t t r o l i g e n s v e t s e n
p a l m s e r v o n

l i n u s a g g
o v a n s i l e

a r r r o a a t e n
m a l i n s t o n
a k u s t i k m o t

g r e v e s e n a r e
n a t t e n s m s

förman
kan 

orsaka 
tvist

finns i 
söder-

manland

paraply- 
poppins

kan man 
kasta

skojig
godsak

tar emot

prov
vatten- 
farkostkallades

läder- 
lappen 

förr

welles, 
regis-

sör
arbetade 

vid mila

sysslar 
dof med

kan jul-
granen

kan färg 
som 

målats på 
fuktigt 

underlag

bean, 
skådis

nyttjar 
kraft- 

uttryck i 
frugans 
familj?

har tolvslaget 
som central 

punkt

rovfågeln

© 
fröken 
uggla 
2019

vanlig 
lös-

godis-
vikt

yngel gick i 
skogen litium

sätta dit
kan röst 

vara
använde  

aztekerna som  
betalningsmedel

afton
ett livs-

stils-
magasin

snille

brasa

här går 
melle-
ruds
hög- 

stadie- 
elever

direkt- 
minne slingra

droska
grupp- 
utflykt

lant- 
egendom

lägger många 
upp foton på

den 
bidrar 

till 
målet

fram-
häver 

sig 
själv

fitz-
gerald

hemlig- 
hus

ej det arbetat sökt prydnads- 
växter

vänte- 
lista

farm

firandet

jobbar 
med 

jorddrinken

spelade 
i true 
blood

katt- 
vapen

arkan-
sas

opinions- 
yttring

ström
tidig

vinkel- 
enhet in- 

stiftad

fråga efter

påminner om  
en påse

har 
kottar

jag

dagas passa dåligtanvänds 
vid dåligt 

väder
en dalslands-

höjd
den är 
randig

florstunna en stad i 
väster- 
götland

har orv syns vid 
varu- 
märke

per-
sikankan 

man sig 
ofta på 
hjälp- 
samma 

per-
soner

flottig önsk-
ningar

galt
reden

ej ett grimassyns med 
långhalmomodern

åter- 
ljud

djur-
skinnen

syns på 
topp- 
listor

kan 
gäddan i 
vassen

den 
dricks 

runt jul

beskåda

krigs-
gudpronomen höjden

finns i 
öga

tork-
hus

flinten
i reda 

pengar

från köpenhamn
den 

använder 
förkylda schablonmässig

© 
fröken 
uggla 
2019

föräldrarna tjöt strängt

våtmarksfåglar bit festat

fartygsdel syns med 
sten och 

ost

gastade
i skala

facket 
diskut-

erar dem
ingen sådan  

utan eld
obe-

tydligförmå

riva

···−−−··· sjukhus i 
trakten bakas i 

en tan-
door

klot-
formig 

yta
melle-

ruds ... är 
ett köp- 
centrum

studerar 
kultur stuvning

tuffa
barn

uran

gav uthon får 
en klän-
ning på 

jul- 
afton

den 
aktuella 

situa-
tionen

ekman, 
skådis

undan- 
hålla

skiljer 
europa 

från 
amerikasitter 

bra endast
trädet

det gamla  
längdmåttet

skåde- 
spelarna

rese- 
ledare

kan leda bort 
vatten

be- 
dövning

har 
stolar

flyg-
plats

syns med 
majestät

den kan 
finnas 
på jul-
bordetvikinga- 

skepp stel

tävling

de syns på piratflaggan

skötsel
... frode, 
historie- 
skrivare

djur-
sort skadamådde 

magnus 
uggla

en bod 
på en 

stolpe

den lång- 
korniga 

maten

mät-
verk- 
tyget

flaskan skratta 
är ett 

sådant på 
raskatt

för-
säkra

smörjer hockey- 
tommy

energin lockade 
med 
låga 

priser
inte en 
kotte

finns i 
mycket 

som till-
verkas

förmod-
ligen den 

fogar 
sammanvina

kan 
kokos- 
nötter 
finnas i

den för- 
stärker 

funk-
tionen

grön snokar

en man på 
linjen ovilja

de sjunkna 
skeppen

för- 
soffad

ar-
range-
mang

te-
tillbehör ledin, 

artist
gigan-

tiskhar den 
med värk

under- 
hålla

huvud- 
stad

har 
tomte

lysande 
rusning?

hopp full 
baryard- 

johns-
son

märrar
på-

stående
är den 

deppiga 
under

ljud-
lära

trafik-
plats

längre 
fram

adels-
man

det blir 
alltid 
värre 

framåt ...

medde-
lande

Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters kors-
ord, tillverkat av Julia 
Jacobsson – uppväxt i 
Dals Rostock men numera 
boende i Skåne, har lockat 
många att gnugga sina ge-
niknölar. 

Vi fick in 104 svar. Lös-
ningen var ”Dalslandsjul”.
Vinnare: Sonja Pettersson, 
Mellerud, Lucia Johansson, 
Brålanda, Ingvor  Callh, 
Mellerud, Margareta Boh-
lin, Mellerud och Ing-Marie 

Elofsson, Brålanda. Vin-
sterna (trisslott) skickas till 
vinnarna med posten.
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Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

076-571 79 08

olesensbygg@gmail.com

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

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Ny leverans av 
trikå och mode
Heminredning

Möbeltyg 60-150:-/m 

Galon fuskskinn 99:-/m 

Gardinstänger  99:-
Kappor mv 50:-/m 

Päls från Italien
100-tals gardinlängder!

Ny vinst för 
damerna

HANDBOLL 
Melleruds handbollsdamer 
trummar på i division 4. I 
helgen kom den åttonde se-
gern på elva matcher, när 
laget tog sin andra seger mot 
Mölndals HF, denna gång på 
bortaplan. 

– Vi gjorde en stabil lagin-
sats och kontrollerade 
matchen från start, säger 
Michael Mjörnestål, ledare.

I halvtid ledde melleruds-
tjejerna med 14-10. Under 
andra halvlek bevakade man 

denna ledning och slutsiff-
rorna skrevs till 24-20.

Målskyttar för Mellerud: 
Caroline Falk 8, Jenny Elias-
son 6, Annika Wallentin 3, 
Emma Mjörnestål och Frida 
Andersson 2 var, samt Maja 
Berg, Ella Regeskog och 
Klara Glimblad ett var.

Lars Nilsson

INNEBANDY 
I höstens hemmamatch mot 
Myggenäs IBK vann Melle-
ruds IBK med 6-5. I freda-
gens returmöte fick Tjörnla-
get en gruvlig revansch och 
vann med hela 15-5, efter 
periodsiffrorna 4-1, 5-1 och 
6-3. Melleruds tränare Filip 
Falander menar att hans kil-
lar gjorde bra ifrån sig och 
var med i matchen.

– Vi hade sju-åtta stolpträf-
far, medan deras skott oftast 
gick stolpe in.

En avgörande skillnad en-
ligt Filip var golvet. I Hägg-
viksskolan där Myggenäs 
spelar sina hemmamatcher 
har man parkettgolv. 

– Det är lite som att åka 
skridskor, mycket halt, och 
det är de som hemmalag vana 
vid.

I Mellerud spreds målskyt-
tet på fem händer, Carlos 
Rodén, Wiktor Wallin, Joa-
cim Falk, Andreas Sjöholm 
och Daniel Andersson. Da-
niel lyckades också bli an-
tecknad för två assist.

Närmast har Mellerud yt-
terligare två bortamatcher 
innan nästa hemmamatch, 14 
februari mot Nödinge BK. 6 
mars möter man Myggenäs 
en tredje gång, men då i Rå-
dahallen.

Lars Nilsson

Innebandyförlust
SPORT

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Rusta inför våren
– vi står laddade
Köp din olja där kunskapen finns. Vi hjälper dig välja rätt olja 
till din maskin. Vårens oljekampanj pågår 25/2 – 29/3 2019. 
Valtra N med lastaren på köpet. Just nu får du frontlastaren 
på köpet vid köp av ny Valtra N med frontlastare ur vårt lager. 
Kontakta oss redan idag för mer info!

P
N
1
9
0
2

Oljekampanj 
i vår butik

Våren närmar sig – 
boka tid i verkstaden 

inför säsongen
Lastaren på köpet

Följ oss på 
sociala medier

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Försäljning av vildsvinskött blir möjligt
Svenska Jägareförbundet 
och LRF begärde redan 
under 2018 att regeringen 
skulle tillåta jägarna att 
sälja vildsvinskött för 
att kunna bromsa vilds-
vinstammarnas rekordar-
tade ökning. Detta initiativ 
har legat som grund till att 
Livsmedelsverket nu före-
slår nya regler angående 
vildsvinskött.
– Svenska Jägareförbundet 
har jobbat med frågan under 
fyra olika regeringar. Med 
detta verkar vi snart komma 
i mål och vi hoppas nu att 
regeringen skall fatta ett 
snabbt beslut. Vi har också 
mycket aktivt deltagit i arbe-
tet som ligger till grund för 
förslaget ifrån verket, säger 
generalsekreterare Bo Sköld.

 Ytterst handlar det om att 
möjliggöra klimatsmart vilt-
kött och ge jägaren bättre 
förutsättningar att förvalta 

vildsvinsstammen på ett bra 
och långsiktigt sätt. Förbun-
det ser också med glädje en 
växande efterfrågan från 
kommuner, regioner och 
privathushåll efter klimats-
marta och lokala alternativ. 

Detta leder i sin tur till att 
få ut mer kött på marknaden 
samtidigt som skador vid 
jordbruk bland annat kan 
minska. 
  –Samarbetet med LRF har 
i denna fråga fungerat myck-
et bra, vilket vi kan se på 
resultatet i förslaget. Vi ser 
därför fram emot mer samar-
bete ihop med LRF, även i 
andra frågor, säger förbun-
dets generalsekreterare.

Förslaget som finns inne-
bär att jägare, som genomfört 
utbildning om fyra timmar, 
får sälja tio vuxna eller 20 
årsgrisar direkt tilll slutkon-
sument. Det krävs självklart 
att köttet är trikinprovat och 
spårbart till både jägare/säl-

Nu föreslås nya regler angående vildsvinskött. Förslaget innebär att ut-
bildade jägare får sälja köttet direkt till konsument. Foto:  Privat.

jare och köpare. Utöver detta 
får jägaren sälja hela djur 
med päls kvar direkt till res-
tauranger och vilthanterings-
anläggningar. 
 Livsmedelsverket föreslår 
även subventionerade trikin-
prov och cesium prov  till-
sammans med en rad lättna-
der  utav reglerna om viltkött.

Svenska Jägareförbundet

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- 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 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Köpes
NY KOMPRESSOR SUPER 
SILENT 66 inkl. 15 m. 
slang. Garanti. 1.700:-.  
Tel. 070-594 97 65.

säljes
ÄLDRE MOPEDER eller motor-
cyklar köpes oavsett skick, Helst 
50-70-tal, även delar. Bil/traktor 
kan vara intressant. Kont. bet. 
Ring Thomas 0705-41 18 66.
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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
info@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
Håkans mobil: 070-653 26 71

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
100:-/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 städ och hemtjänst-
service. Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila 
mellerud@veteranpoolen.se

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

www.seniorbolaget.se
Vi tar hand om städ, trädgård, 
snickeri och målning
Ring Monica 010-175 19 36

BÄCKEBOL THAI MASSAGE
Thaimassage – Oljemassage – 
Fotmassage
Boka tid: 073-904 70 93 svensk
             070-015 39 15 engelsk
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

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!

.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

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Allt inom golv 

och mattor

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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
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Melodikrysset v.4 - 25 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. 4 – 25 januari

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Inför Idrottsgalan 2020
10:00 Älskade Husby
11:00 Auktionssommar
12:00 Antikrundan
13:00 Stjärnorna på slottet
14:00 Matiné: De bästa åren
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning
21:00 Rapport från 2050
22:00 Superungar
23:00 Skam España
23:25 Rapport
23:30 Skavlan
00:30 Hemligheten
01:15 McLeods döttrar
02:00 Rederiet
02:45 Sändningsuppehåll
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
17:00 Vigselringen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Naturens hemligheter
18:30 Läraren som utmanade 
 Hitler
19:15 Spårköraren på Sognefjell
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 När livet vänder
20:30 Kiravas - vi lagar mat
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Farliga beroenden
23:05 Vetenskapens värld
00:05 Frederik af folket
01:05 Läraren som utmanade 
 Hitler
01:50 Sportnytt
02:05 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Sanningen om Franco
18:20 Övergivna byggnader
19:05 Snowhow - Den nordiska 
 vintern
20:05 Himalaya - granne med 
 molnen
21:00 Seriestart: Gubbar bakom 
	 flötet
21:30 Seriestart: När valarna 
 gick på land
22:20 Bögen från helvetet
23:15 Städernas vilda djur
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Docstop: Saara Aalto
22:00 Superungar - syntolkat
23:00 Överklassmördaren
23:45 Kalifat
00:30 Skavlan
01:30 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
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 Farmen
20:00 Sveriges mästerkock
21:00 Renées brygga
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:55 En plats i solen: Vintersol
04:55 Younger

05:00 Family guy
05:25 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:35 Kung av Queens
11:05 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
14:55 2 1/2 män
15:55 Handboll: 1D–1F
17:30 Handboll: 2D–1E
20:00 Handboll: 2E–2F
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:00 Cops
02:50 24: Legacy
03:35 American dad
04:20 Family guy

05:15 Go'kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:50 Go'kväll
10:35 På spåret
11:35 Rapport från 2050
12:35 Uppdrag granskning
13:35 Hjärtats tidtabell
13:50 Inför Idrottsgalan 2020
14:00 Skidskytte: Världscupen
16:15 Seriestart: Strömsö
16:45 Mord och inga visor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go'kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Äkta Billgrens
21:45 Sorry not sorry
22:00	Dox:	Ettbarnslandet
23:30 Rapport
23:35 Auktionssommar
00:35 Come home
01:35 Älskade Husby
02:35 Rederiet
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
16:15 Naturens hemligheter
16:45 Kiravas - vi lagar mat
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 När livet vänder
18:30 700 hajar
19:25 Djurfotografering i 
 trädgården
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Snowhow - Den nordiska 
 vintern
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Gisslan
00:25 700 hajar
01:20 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Bitcoin för nybörjare
17:50 Omöjlig ingenjörs-
 konst
18:35 Nyckeln till naturkrafterna
19:25 Nya Zeelands kust
20:10 Sanningen om Franco
21:00 Antikmagasinet
21:30 En diktators uppgång och 
 fall
22:25	Krokodilernas	fiender
23:20 Bögen från helvetet

20:00 Presidentfamiljen Bush: En 
 maktsaga
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Hem till byn
22:25 Pappahelger
23:10 Punk - en revolution i 
 fyra delar
00:05 Superungar - teckenspråks-
 tolkat
01:05 Sverige!
01:35 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
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 Farmen
20:00 Torpet
21:00 Sverige mot Norge
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & orde
01:55 Elementary
02:55 En plats i solen: Vintersol
04:55 Younger

05:10 Last man on earth
05:35 Seinfeld
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
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Kick-A s 2
23:05 How I met your mother
00:05 Family guy
01:10 American dad
02:15 Cops
03:00 24: Legacy
03:45 American dad
04:35 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Strömsö
09:40 Alpint: Världscupen
10:50 Christines nya liv
11:15 Alpint: Världscupen
12:45 Hem till byn
13:40 Snö
13:50 Inför Idrottsgalan 2020
14:00 Skidskytte: Världscupen
16:10 Sverige!
16:40 Hem till byn
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 På spåret
21:00 Skavlan
22:00 Säsongsstart: Svenska 
 nyheter
22:30	World	on	fire
23:25 Rapport, 23:30 Suits
00:10 Rapport från 2050
01:10 Kalifat
01:55 Överklassmördaren
02:40 The Graham Norton show
04:30 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Vinterdrömmen
16:45 Kulturveckan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Symbolernas hemliga värld
18:30 Spelbolagens hemligheter
19:25 Anslagstavlan
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Body of truth
20:55 Typer
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Korparna
23:30 Farliga beroenden
00:20 Spelbolagens hemligheter
01:15 Vinterdrömmen
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Aktion fjällräv
17:25 När valarna gick på 
 land
18:15 Arkitektens hem
18:45 Med motorbåt i vikingar-
 nas fotspår
19:25 Guide till evig ungdom
20:10 Våra sinnen i framtiden
21:00 Irland med Simon Reeve
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Nyckeln till naturkrafterna
23:25 Dokument utifrån: 
 Världens viktigaste forum

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Sändningsuppehåll
21:45 Hem till byn - syntolkat
22:40 Så ska det låta
23:40 Come home
00:40 Mr. Robot
01:25 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 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 Talang
21:30	The	magnificent	seven
22:00 TV4Nyheterna och sporten
22:05 TV4Vädret
22:15	The	magnificent	seven
00:30 Pride
03:05 Regression

05:00 Last man on earth
05:25 Seinfeld
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35	Brit	cops,	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops, 12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
17:30 Handboll: 1:a Grupp 1–
 2:a Grupp 2
20:00 Handboll: 1:a Grupp 2–
 2:a Grupp 1
22:30 Bad ass 2: Bad asses
00:25 Hassel
01:25 Cops
02:35 NCIS: Los Angeles
03:20 American dad
04:05 Family guy
04:55 Last man on earth

05:00 Go‘kväll
05:45 Fråga doktorn
06:30 Uppdrag granskning
07:30 Skavlan
08:30 På spåret
09:30 Vinterstudion
10:00 Skidor: Världscupen
11:30 Alpint: Världscupen
13:15 Skidskytte: Världscupen
14:00 Skidor: Världscupen
15:00 Skidskytte: Världscupen
16:30 Alpint: Världscupen
17:30 Vinterstudion
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:15 Sverige!
18:45 Vem vet mest?
19:30 Rapport
19:45 Sportnytt
20:00 Stjärnorna på slottet
21:00 En kväll för Marie 
 Fredriksson
22:30 Rapport
22:35 Lördagsbio: Hamilton 
 - I nationens intresse
00:20	Nattfilm:	Everest
02:20 Stan Lee‘s Lucky Man
03:05 Sändningsuppehåll
04:45 Sverige!

08:00 Hämnd och kärlek
09:30 Motor: Rally-VM
10:30 Hämnd och kärlek
11:00 Skicross: Världscupen
12:15 Skidor: Världscupen
13:25 Skogens fem gröna bröder
13:30 Hämnd och kärlek
14:00 Motor: Rally-VM
15:00 Vetenskapens värld
16:00 Sverige idag
16:25 Norge från luften
16:30 Egenland - Finland är 
 fantastiskt
16:40 Symbolernas hemliga värld
17:10 Witnesses
18:05 Mona Lisas hemligheter
19:00 Kulturstudion
19:05 Hur lät Beethoven?
20:05 Kulturstudion
20:10 De sista sonaterna
21:15 Kulturstudion
21:20 Beethovens Pastoralsymfoni
22:10 Kulturstudion
22:15 Countrymusikens historia
23:10 Seriestart: The Day
23:50 När livet vänder
00:20 Kiravas - vi lagar mat
00:50 Naturens hemligheter
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Omöjlig ingenjörs-
 konst
15:45 Med motorbåt i vikingar-
 nas fotspår
16:25 Övergivna byggnader
17:10 Irland med Simon Reeve
18:00 Himalaya - granne med 
 molnen
18:55	Gubbar	bakom	flötet
19:25 När valarna gick på land
20:15 Nya Zeelands kust
21:00 Krokodilernas kung
21:50 En diktators uppgång 
 och fall
22:45 Våra sinnen i framtiden
23:35 Städernas vilda djur
00:25 Sanningen om Franco

20:00 Stjärnorna på slottet 
 - teckenspråkstolkat
21:00 Äkta Billgrens
21:45 Rapport från 2050
22:45 Antikrundan
23:45 Guldbaggen - syntolkat
01:45 Vargblod

05:20 Världens häftigaste 
 tårtor
06:00	Fixer	upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:00 Renées brygga
14:00 Mumbo jumbo
14:30 Ishockey: Rögle–HV71
17:55 Keno
18:00 Trav: –
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Ture Sventon och Ber-
 mudatriangelns hemlighet
21:00 Quantum of solace
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Quantum of solace
23:30 Southpaw
02:00 Annabelle
04:00 Världens häftigaste tårtor
04:30 Världens häftigaste tårtor

05:20 Seinfeld
06:00 Simpsons
07:15 Cooper Barrett‘s 
 guide to surviving life
08:00 My name is Earl
09:00 The history of comedy
10:00 Brit cops
13:00 Simpsons
13:30 Man seeking woman
14:00 Men at work
15:00 Cosplay Melee
16:00 Seinfeld
17:00 Gränsbevakarna USA
18:00 Handbolls-EM (H)
20:30 Simpsons
21:00 Total recall
23:20 Beautiful creatures
01:50 Wild card
03:35	Tattoo	fixers
04:25 Men at work
04:45 My name is Earl

Vårt bankgiro är: 5757-5581. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redak-
tionen och ge sitt bidrag direkt 
går också bra. 

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Vem vet mest?
06:00 Auktionssommar
07:00 Stjärnorna på slottet
08:00 Antikrundan
09:00 Vinterstudion
09:15 Alpint: Världscupen
11:45 Skidor: Världscupen
13:30 Alpint: Världscupen
15:00 Skidskytte: Världscupen
16:00 Skidskytte: Världscupen
16:30 Skicross: Världscupen
17:00 Motor: Rally-VM
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Så ska det låta
21:00 Kalifat
21:45 Överklassmördaren
22:30 Pappahelger
23:15 Rapport
23:20 Stan Lee‘s Lucky Man
00:05 Mord och inga visor
00:55 Äkta Billgrens
01:40	World	on	fire
04:45 Sverige!

07:50 Sverige idag
08:10 Body of truth
09:05 Mona Lisas hemligheter
10:00 Gudstjänst
10:45 Norge från luften
10:55 Skicross: Världscupen
12:15 Skidskytte: Världscupen
13:00 Motor: Rally-VM
14:30 Övergivna rum, Sverige idag
15:10 Ridsport: Världscuphoppning
16:00 Rapport
16:05 Ridsport: Världscuphoppning
17:15 ¡Habla ya!
17:25	Kortfilmsklubben	-	spanska
18:01 Fatta historia - kortversion 
 - lulesamiska
18:15 Skogens fem gröna bröder
18:20 Klipp ur Strömsö
18:30 Kiravas - vi lagar mat
19:00 Kindertransporter till Sverige
20:00 Presidentfamiljen Bush
20:45 Kärleksmedicinen
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst
23:45 Countrymusikens historia
00:40 Folkmordet i Rwanda
01:10 My English mistakes
01:30	Kortfilmsklubben	-	finska

09:00 UR Samtiden
15:00 Gäddkungen
15:05	Gubbar	bakom	flötet
15:35 Våra sinnen i framtiden
16:25 Guide till evig ungdom
17:10 Nya Zeelands kust
17:55 Dox: Ettbarnslandet
19:25 Omöjlig ingenjörskonst
20:10 Våra fantastiska sjöar
21:00 Himalaya - granne med molnen
21:55 Bitcoin för nybörjare
22:45 Bögen från helvetet
23:40 Nyckeln till naturkrafterna

20:00 Frederik af folket
21:00 Farliga beroenden
21:50 På spåret - syntolkat
22:50 Sändningsuppehåll
23:35 Hem till byn
00:30 Vargblod
01:00 Rederiet

05:00 Världens häftigaste tårtor
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:5 5Nyhetsmorgon
11:30 Mandelmanns gård
12:30 Ture Sventon och Bermuda-
 triangelns hemlighet
13:25 Sveriges mästerkock
14:25 Torpet
15:25 Sverige mot Norge
16:25 Danny
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Farmen
21:00 Hamilton
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Black mass
00:35 Brottsjournalen
01:35 Loch Ness
02:35 En plats i solen: Vintersol
04:50 Younger

05:10 My name is Earl
05:30 Man seeking woman
06:00 Simpsons
07:15 My name is Earl
07:40 The history of comedy
08:30 Superstore
09:30 Brit cops
11:35 Cooper Barrett‘s guide to surviving
  life
12:35 Cosplay Melee
13:30 Man seeking woman
14:00 Simpsons
15:00 Seinfeld
15:30 Handbolls-EM (H)
19:00 I spy
21:00 Svenska fall
22:00 Taken
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 Gränsbevakarna USA
01:00 Bordertown
01:30 NCIS: Los Angeles
02:30 Taken
03:20	Tattoo	fixers
04:10 Simpsons
04:35 Men at work

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:55 Landet runt
10:40 Sverige!
11:10 Sportspegeln
11:40 Skavlan
12:40 Så ska det låta
13:40 Stjärnorna på slottet
14:40 Matiné: Midnattssolens son
16:00 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Idrottsgalan
22:30 Rapport
22:35	Nattfilm:	The	Babadook
00:05 The Graham Norton show
01:05 Stjärnorna på slottet
02:05 McLeods döttrar
02:50 Sändningsuppehåll
04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 ¡Habla ya!
08:10	Kortfilmsklubben	-	spanska
08:46 Fatta historia - kortversion 
 - lulesamiska
09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Egenland - Finland är fantastiskt
17:10 Norge från luften
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Förintelsens sista vittnen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Seriestart: Barnrätt på jobbet
22:30 Seriestart: Min samiska historia
22:45 My English mistakes
23:05 Agenda
23:50 Förintelsens sista vittnen
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Jakten på istiden
17:25 Våra sinnen i framtiden
18:15 När valarna gick på land
19:10 Irland med Simon Reeve
20:00 På MC i Förintelsens spår
21:00 Snowhow - Den nordiska vintern
22:00 Nya Zeelands kust
22:45	Gubbar	bakom	flötet
23:15 En diktators uppgång och fall
00:10 Bitcoin för nybörjare

20:00 Idrottsgalan - syntolkat
22:30 McLeods döttrar
23:15 Agenda - teckenspråkstolkat
00:00 Sportspegeln
00:30 Suits
01:00 Rederiet
01:10 När livet vänder
01:40 Kiravas - vi lagar mat

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Robert Gustafsson 25 år
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
00:55 Law & order: Special victims unit
01:55 Elementary
02:50 En plats i solen: Vintersol
03:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Younger

05:00 My name is Earl
05:25 Man seeking woman
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
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons, 20:00 Seinfeld
21:00 Simpsons
21:30 Family guy
22:00 Lethal weapon
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:00 Cops
02:55 24: Legacy
03:40 American dad
04:25 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Superungar
10:55 Idrottsgalan
13:25 Game, set och skit också!
13:40 Äkta Billgrens
14:25 Matiné: Försummad av sin fru
15:55 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Alpint: Världscupen
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Auktionssommar
21:00 En svensk tiger
22:00 Come home
23:00 Rapport
23:05 Antikrundan
00:05 Pappahelger
00:50 Svenska nyheter
01:20 McLeods döttrar
02:05 Skam España

09:00-16:15 Forum
12:00, 16.00 Rapport
16:15 Agenda
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10 Skogens fem gröna bröder
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Alpint: Världscupen
18:45 Jag överlevde Förintelsen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Frederik af folket
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Mr. Robot
23:05 Seriestart: Tasha 17K
23:35 Body of truth
00:30 Jag överlevde Förintelsen
01:15 Övergivna rum
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Med motorbåt i vikingarnas 
 fotspår
17:40 Guide till evig ungdom
18:25 Bitcoin för nybörjare
19:15 En diktators uppgång och fall
20:10 Krokodilernas kung
21:00 Dokument utifrån: De stal mitt 
 land
22:00 Himalaya - granne med molnen
22:50 Rapport
23:35 Sanningen om Franco

20:00 Sverige!
20:30 Alpint: Världscupen
21:45 Auktionssommar - syntolkat
22:45 McLeods döttrar
23:30 Stjärnorna på slottet - tecken-
 språkstolkat
00:30 Agenda - teckenspråkstolkat
01:00 Rederiet
01:15 Hem till byn - syntolkat

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Mandelmanns gård
21:00 Brottsjournalen
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
00:55 Law & order: Special victims unit
01:55 Elementary
02:50 En plats i solen: Vintersol
03:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Younger

05:15 Cops
05:35 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops, 12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons, 20:00 Seinfeld
21:00 30 minutes or less
22:45 How I met your mother
23:50 Family guy
00:50 American dad
01:55 Cops
02:45 24: Legacy
03:30 American dad
04:20 Family guy

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Guttvik 10
Fastighet med sjöutsikt. Bygga nytt el renovera? 
Fritidshus 37/10 kvm. Tomt 1810 kvm. Borrad brunn, 
el, del i arrenderad mark ner till strand med brygga, 
båtplats i Vänern. 

Pris 900.000:-

ÅMÅL – Kilarna 2041 
På populära Skårnäsudden finns en naturtomt för 
nybyggnation inom detaljplanerat område. Tomten är 
1603 kvm. El, vatten och avlopp finns framdraget till 
tomtgränsen. Bryggplats för båt.  

Pris 750.000:-

NYTT!

MELLERUD – Stomgatan 6
Väl underhållen enplansvilla med garage, 5 rok varav 
4 sovrum. 137 kvm. Tomt 1104 kvm. Inglasad altan. 
Lugnt villakvarter. 

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

Pris 575.000:-

Boka visning!

ÅSENSBRUK – 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:-

Visning torsdag 30/1 kl. 17

00

-18

00

NYTT!

Kommande

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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LEDIG ANNONSPLATS
Kontakta 

Christina Svensson Callh

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

 

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

Vårnyheter  på gång i butiken!

Massor av reaplagg
Dam/Barn/Herr

25:-

50:-

50:- 75:-
Allvädersstövel

Fodrade regnkläder 

Jacka

Byxa 149:-

199:-

Hemtex
i fina 
vårfärger

199:-

Räksmörgås
inkl. dricka eller kaffe

Utgående

MATTOR

50-70%
rabatt

Nyheter!

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

99:-
Ord. pris 165:-

Annonsen gäller t o m 5/2.

Nya fabriksägarna välkomnades
MELLERUD 
De nya ägarna till Örs Ce-
mentgjuteri besökte i för-
ra veckan såväl fabriken 
som orten och hälsades 
i samband med lunchen 
välkomna av Melleruds 
kommun. Såväl Mats Lars-
son som den nya ägarfa-
miljen samt hela UBAB:s 
styrelse fanns med och 
alla förklarade sig väldigt 
nöjda med affären, som 
funnits under diskussion 
en tid.

Som Melleruds Nyheter 
skrev i första numret för året 
har Örs Cementgjuteri fått en 
ny ägare i form av Ulrice-
hamns Betong AB, UBAB. 

UBAB är ett genuint famil-
jeföretag, som grundades 
1946 och tillverkar, precis 
som cementgjuteriet i Ör, 
prefabricerade betongele-
ment. UBAB ägs av familjen 
Gustafson, där Bengt Gus-
tafson kom in i företaget i 
början på 90-talet, efter nå-
got år blev ensamägare och 

Positivt från 
personalhåll

När personalen på Örs 
Cementgjuteri mötte den 
nya ledningen fick de 
bland annat information 
om fortsatt tillväxt i före-
taget. 
Personalen, drygt 40 perso-
ner, på Örs Cementgjuteri är 
även de nöjda. UBAB:s vd 
har man träffat tidigare, men 
detta var första gången som 
ny ägare. Budet om fortsatt 
tillväxt tar man emot med 
tillförsikt.

 – Alla verkar positiva, vi 
fick ett gott intryck, detta ska 
bli spännande, tycker Håkan 
Olsson som är fabrikens 
fackliga representant. Han 
minns även då han började på 

företaget för åtta år sedan, att 
han var med och gjorde väg-
gar åt UBAB.

Emil Jansson har ansvaret 
för fabriken; 

– De senaste fem åren har 
företaget växt, så tillväxt är 
inget främmande för oss. Det 
innebär hårt arbete, så det blir 
bara att fortsätta på den in-
slagna linjen, säger han. Han 
menar också att försäljningen 
till UBAB innebär stabila 
förutsättningar för att företa-
get fortsatt kan vara en trygg 
arbetsgivare, vilket måste 
vara en stor fördel både för 
bygden och kommunen.   

Ing-Marie Norrman

Emil Jansson och 
Håkan Olsson ar-

betar båda på Örs 
Cementgjuteri 

och förklarar att 
både de och deras 

arbetskamrater 
är fullt nöjda med 

ägarskiftet.

idag är verksam som säljare 
och projektledare. Hans son 
Fredrik är vd och dottern 
Ulrika vice vd samt personal-
chef.

 – Jag känner mig väldigt 
nöjd, vi har fått de bästa kö-
parna man kan tänka sig och 
en mycket bra lösning, säger 
Mats Larsson som kommer 
att stanna kvar som tillför-
ordnad vd ett tag framöver. 
Han berättar även att de båda 
företagen haft samarbete 
under ett tiotal år och att 
samtalen om försäljning fun-
nits under en tid. 

Ser potentialen i Ör
– Vi har absolut inte köpt 
företaget för att lägga ner det, 
inte heller enbart för förvalt-
ning. Det finns ett mål här 
och det är viktigt med lång-
siktig lönsamhet, säger 
Bengt Gustafson med efter-
tryck och övriga i lednings-
gruppen instämmer.

Samtliga menar att det 
finns en marknad för betong-
produkter idag, men det är 
hård konkurrens, det gäller 
att vara bra och ligga i fram-
kant. 

– Här i Ör tillverkas bra 
produkter med kvalitét, de 
vet vad de gör och har med-
arbetare med kunskap och 
känsla för företaget. Vi ser 
potentialen och vill utveckla, 
säger Fredrik Gustafson och 
får medhåll av styrelseordfö-
randen Bernt Hedblom, som 
även betonar behovet av bra 
och lojal arbetskraft, ingen-
jörer och projektledare. När-
heten till Norge ser man som 
en klar fördel. 

Kommunen tog emot
Kommunalrådet Morgan E 
Andersson (C) fanns på plats 
under lunchen tillsammans 
med kommunstyrelsens an-
dre vice ordförande Michael 
Mellby (S) och kommunchef 
Sophia Vikström. Kommu-
nalrådet nämnde lite om an-
dra företag på orten samt 
lantbrukets betydelse och 
avslutade med orden; 

– Det är roligt att välkomna 
ett så välskött företag till vår 
kommun. Vi hoppas ni kän-
ner vår öppenhet för dialog, 
här är det öppna spjäll och 
raka rör som gäller.

Ing-Marie Norrman   

Nya och gamla ägarna till Örs Cementgjuteri tillsammans med kommu-
nens representanter. Fr.v. Bengt Gustafson, Ulrika Swennberg, Morgan 
E Andersson, Mats Larsson, Fredrik Gustafson, Sophia Vikström samt 
Michael Mellby.


