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Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

2.375:-
52 st säckar á 16kg. 
8mm värmepellets. 
4 pall fritt levererat 

inom 4 mil.

Nathalie Söderqvist knyter ihop säcken med nyskördade bönor för vidare transport till ärtfabriken. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 7 –

Priserna gäller måndag 24/8 – söndag 30/8 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND   5:-

BONUSKUND

6995
/kg

5:-/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,  
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5kg   
Max 2 köp/hushåll vecka 35

 99:-
/kg

Svensk fläskytterfilé
Fåddman, Sverige, mörningsmarinerad, 
ca 800g
Max 2 köp/hushåll/vecka 35

Fetaost
Taverna, 100g, jfr-pris 75,00/kg

15:-
2 för

Frysta kryddor
Findus, flera sorter, 30-53g,  
jfr-pris 100,00-166,67/kg 
Max 5 köp/hushåll/vecka 35

Svensk gurka
Sverige, klass 1, jfr-pris ca 12,50/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 35

5:-/st

BONUSKUND

Rismål
Rice'n'go, flera sorter, 175g,  
jfr-pris 28,57/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 35

5:-
/st

Valde jobb på hemorten
Sidan 9

Sommarjobb med bönprojekt Mathildas virkade mattor
Sidan 3

Mellerudsekipage till VM
Sidan 16

Vanvårdad ort med potential
Arkitekturkritikern Mark Isitt gav Mellerud en rejäl skopa skäll när radioprogrammet Stadsinspektionen sändes 
i torsdags. Bland annat kritiserades förfallet av f.d Handelsbankens lokal och en hyreslänga på Backegatan.

– Sidan 12 –
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

FREDAG 28 AUGUSTI,
TINGSHUSET I MELLERUD 
LIVESÄNDNING PÅ
FACEBOOK & YOUTUBE
10.00 Dalslandssläpp av
Susanne Janssons ”Vintervatten”.
Lotta Olsson, DN, samtalar med
Susannes förläggare, Helene
Atterling, och Victor Estby på
Not Quite.
17.00 Saga Becker och Augustin
Erba samtalar med Yukiko Duke.

LÖRDAG 29 AUGUSTI,
TINGSHUSET I MELLERUD 
LIVESÄNDNING PÅ
FACEBOOK & YOUTUBE
10.00 Johan Hilton och Jonas
Bonnier samtalar med Yukiko
Duke.
17.00 Stina Ekblad och Jila
Mossaed samtalar med Yukiko
Duke.
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UTAN
PUBLIK PÅ PLATS

Du upplever
Digitala Bokdagarna

2020 framför datorn,
telefonen eller

surfplattan.

Nu är höstsäsongen igång!
Med tanke på corona-pandemin säljer vi endast
42 biljetter till varje föreställning, så att publiken
kan sitta på varannan rad med två stolar mellan
varje person. På så vis håller vi säkert avstånd.

Vårt program hittar du alltid på
www.kulturbruketpadal.se

Välkommen att berika
dig i vår salong!

Scout startar
tisdag 1/9 kl. 1800

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

070-380 73 71
Välkomna!

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition

Tel: 0530-362 00 (helgfri mån-fre 9-12 och 13-15)
Besökstid: helgfri mån-fre 10-12

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

Besöksadress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden.
Tor 27/8 17:30 - Vandring kring Hallersby kvarn
Samling vid Källhults bygdegård för gemensam färd vidare. 
Promenad sker längs liten grusväg om ca 1,2 km, där Stig och 
Inger Larsson berättar om kvarnen, området och lite roliga 
"anekdoter". Anmälan ska ske till: Martin Niklasson 
0722-00 62 10

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 30/8 09:30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Mia Palm

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 27/8 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson
Tor 27/8 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid 
   dåligt väder, inställt

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad 
   guidning finns att tillgå.
Sön 30/8 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Mia Palm. Sång: Tre Voces

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 30/8 14:00 Friluftsgudstjänst i Brattås, Eva Marklund. 
   Flöjt: Peter Söderlund. Medtag kaffekorg och 
   något att sitta på. Vid dåligt väder i 
   Gunnarsnäs kyrka

26 augusti-2 september 2020
Tolfte söndagen efter trefaldighet - 

”Friheten i Kristus”
Stiftskollekt går till: Rekrytering till kyrkans 

vigningstjänst

Framtidspartiet i Mellerud

NOMINERINGAR 
Det är dags att nominera kandidater till 
kyrkovalet 2021. Det gäller tre val:
• Kyrkofullmäktige i Melleruds pastorat
• Stiftsfullmäktige i Karlstad stift
• Kyrkomötet

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda 
senast fredag 18 september 2020. 

Det är också dags att nominera representanter till 
partikongressen 2021.

Nomineringar ska vara Socialdemokraterna i Mellerud 
tillhanda senast fredag 18 september 2020.

Nomineringarna skickas till Socialdemokraterna i 
Mellerud, Storgatan 19, 464 31 Mellerud, alt via 
e-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Vi har ingen avbytarbänk!
Imorgon torsdag 27/8 kl. 18.00 börjar scouterna!

För mer info gå in på www.mellerud.scout.se
eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

MEDDELANDE från HRF 

Besök vår hemsida 
www.hrf.se/mellerud

Nu öppnar vi HRF-lokalen för batteriförsäljning 
 och hörselhjälp 

Torsdagar kl 16.30-18.00 
 Vi hjälps åt att hålla avståndet och träffas i eller utanför lokalen

Tel. 070-567 60 32

Välkomna!

Melleruds
Brukshundklubb

Hundkurs för barn och  

ungdomar start 14/9

Prova på rallylydnad, agility, 

freestyle och mycket mer! På 
den här kursen får du testa 

olika roliga hundsporter för att 
hitta det som du och hunden 

gillar bäst. Hoppas vi ses! 

Klubbstugan är alltid öppen
på onsdagskvällar då vi tränar

tillsammans och fikar.
Välkommen!

Mer information hittar du på
vår Facebooksida: Melleruds BK 
och hemsida mellerudsbk.org

Kursanmälan via hemsidan
eller till Studiefrämjandet på

telefon 0521-121 20.

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 169:- 

Nykokta havskräftor  helt kilo 169:-
Nykokta krabbklor  helt kilo 149:-

Havskattfile och Torskfile helt kilo 149:-
Färska räkor lägsta dagspris
Kanonpriser på nykokta havskräftor 
och nykokta Vätternkräftor

Öppettider
Onsdag Säffle 12-18
Torsdag Åmål 10-18
Fredag Mellerud 10-18

Visning av Ängenäs
Den 29 augusti är visning 
av det nya särskilda bo-
endet Ängenäs. På grund 
av covid-19 kommer vis-
ningen att ske i mindre 
grupper.
Du behöver föranmäla ditt 
deltagande på kommunens 
hemsida eller genom att 
ringa medborgarkontoret. 
Visningen sker varje hel 
timma och tar cirka 50 minu-
ter. Då får du får en chans att 
höra mer om byggprocessen, 

se den fantastiska miljön och 
gå en rundtur i boendet.

På Ängenäs finns det tre 
flyglar som totalt innehåller 
sex enheter med nio boende 
på varje enhet. I varje flygel 
delar två enheter på ett mot-
tagningskök och en trädgård.

Varje flygel har en färg och 
ett namn. Gul – Sommar-
ängen som ligger mot slätten. 
Grön – Skogsdungen som 
ligger mot Kroppefjäll. Blå 
– Sjösidan som ligger mot 
Vänern.

Varje lägenhet är på totalt 
35 kvadratmeter. Den inne-
håller pentry, klädförråd, 
boenderum och hygienrum.

Alla boende har hyreskon-
trakt på sina lägenheter. Lä-
genheten möbleras med egna 
möbler med undantag av 
sängen och madrassen som 
ingår i hyran.

På varje enhet finns matsal 
och vardagsrum samt gene-
rösa ytor utanför lägenhe-
terna.

På boendet finns en salong 
med ett liggbadkar och fri-
sörstol, en samlingssal för 
gemensamma aktiviteter 
samt ett konferensrum och 
övriga personalutrymmen.

För att få en plats på det 
särskilda boendet på Änge-
näs måste man få ett boende-
beslut från kommunens bi-
ståndsenhet samt ha en 
demenssjukdom/kognitiv 
svikt. 

Ingvar Lisius 

berättar om  

”Den barmhärtige samariten”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 31/8

Gruzzolo

Melleruds Gymnastikförening
På grund av rådande coronapandemi så ställs 

herrgymnastikens hösttermin in
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Arrangör: Kulturbruket på Dal
och Miljö- och Hälsorådet 
i samarbete med
Ungdomhuset Stinsen

Biljetter:

”Hur man oavsett
dROm NAr sina MAl”

00 0 0

fredag 4 september 18.00
kulturbruket  pa  dal

0

Försäljning  
av Kv Ugglan

Ärendet om att sälja kvarte-
ret Ugglan till Hovdala Ut-
veckling AB tas upp vid 
kommunstyrelsens arbetsut-
skotts möte den 8 september 
och kommunstyrelsens möte 
den 9 september.

Hovdala Utveckling vill 
bygga nio parhus i markplan 
med två lägenheter i varje 
parhus, totalt 18 lägenheter. 
Det handlar om kooperativa 
hyresrätter; tvåor, treor och 
fyror.

Mathilda visar virkade mattor i konstrummet
MELLERUD 
I lördags öppnade en ny 
utställning i konstrummet 
på biblioteket i Mellerud. 
Det är Mathilda Persson 
som ställer ut handvir-

kade trasmattor gjorda 
av textilier hon hittar på 
loppis.
Mathilda Persson berättar att 
hon alltid varit intresserad 
hantverk och när hon var 

Mathilda Persson och hennes mamma Karin hjälptes åt att rigga utställningen.

Matta med namnet Blåmussla.

Ungdomsrådet redo för sitt tionde år
MELLERUD 
Nu drar en ny termin av 
möten igång för Melleruds 
Ungdomsråd. I oktober är 
det dags för rådets tionde 
årsmöte. Ordförande Ag-
nes Gustavsson är hopp-
full inför hösten.  
– Jag ser fram emot massor 
av roliga och lärorika möten, 
säger hon.  

Melleruds Ungdomsråd är 
ett kommunalt organ som är 
underordnat miljö- och häl-
sorådet och i sin tur kom-
munstyrelsen. Ungdomsrå-
det är partipolitiskt obundet 
och ska fungera för att unga 
ska ha en röst i politiska sam-
manhang.  

Sedan våren 2016 sam-
manträder ungdomsrådet 
tillsammans med folkhälso-
rådet fyra gånger per 
år. Glenn Nordling, som är 
folkhälsostrateg och var med 
och grundade det kommu-
nala ungdomsrådet 2011 
förklarar att kommunen bär 
ett ansvar att engagera unga 
i frågor som påverkar och 

kan komma att påverka dem 
– särskilt som FN:s konven-
tion om barnets rättigheter 
blev lag i Sverige i år och den 
syftar ju till att alla barn ska 
ha rätt till att bli lyssnade på 
och att deras åsikter behand-
las med respekt. 

Möjliggör dialog
– Som jag ser det så är den 
största fördelen att ungdoms-
rådet möjliggör en dialog 
mellan beslutsfattare och 
barn och unga, säger Agnes.  

Ungdomsrådet har haft 
utbyten med andra kommu-
ner och är väldigt framträ-
dande inom ungdomsdemo-
krati.  

– Vi har också hittat en 
modell för ungdomsrådets 
arbete som vi tycker fungerar 
bra, säger Glenn. Tack vare 
ett fungerande samarbete är 
det nu ungdomsrådets tionde 
år.  

Blev övertalad 
Precis som många andra som 
varit med i ungdomsrådet 

Agnes Gustavsson har varit ordförande i Ungdomsrådet sedan 2018.

började Agnes med att vara 
med i Stinsens ”Nöjes-
grupp”. Hon blev övertalad 
av kompisar att följa med på 
årsmötet för ungdomsrådet.   

– Innan mötet hade jag hört 
lite om vad ungdomsrådet 
stod för och vad de gjorde 
och jag var definitivt intres-

serad. Hon ser nu fram emot 
ännu ett år med ungdomsrå-
det.  

– Det är alltid roligt att se 
om det kommer några nya 
medlemmar, säger Agnes 
och hoppas på en idérik och 
rolig höst.  

Karolina H. Wessman 

Förlängt  
besöksförbud

Den 20 augusti meddelade 
regeringen att det nationella 
besöksförbudet på landets 
äldreboenden förlängs till 
den 30 september. Vidare har 
regeringen gett Folkhälso-
myndigheten och Socialsty-

relsen i uppdrag att analysera 
om besöksförbudet i sär-
skilda boendeformer för 
äldre bör fortsätta att gälla 
framöver eller ersättas av ett 
annat typ av myndighets-
stöd.

tonåring gick hon kurser i 
sömnad och vävning på 
Stenebyskolan i Dals Lång-
ed. 

Hon är uppväxt i Lane men 
reste som barn ofta till Mel-
lerud för att hälsa på mormor 
Ester  och morfar Gunnar 
”Kaba” Larsson i Mellerud. 
Hennes mamma Karin Pers-
son växte upp i Mellerud och 
flyttade tillbaka hit för tio år 
sedan när hon var 80 år.

– Det är mamma som pep-
pat mig att ställa ut, hon är 
min coach, säger Mathilda 
och ser leende på sin mamma 
som är i full gång med att 
ljussätta utställningen på 
bästa sätt. 

Färger som inspirerar
Mathilda började virka mat-
tor till hemmet efter en lång 
paus från hantverkandet. 
Familj och arbete som för-
skolelärare har inte lämnat 
mycket tid över till hant-
verksintresset förrän nu. 

– Jag gillar återanvänd-
ning, köper påslakan och 
tyger på loppis och ser färger 
som passar ihop, sedan ska-
par jag allteftersom, berättar 
hon.

Runda färgsköna mattor 

pryder konstrummets väggar 
och golv. Alla har namn som 
exempelvis Rönnbär, 
Kroppefjäll, Dalahäst och 
Solen. Den sistnämnda mat-
tan, med en klar gul och glad 
sol i mitten,virkade Mathilda 

till sitt första barnbarn. Alla 
mattor utom den är till salu.

Utställningen pågår fram 
till den 12 september.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

”Årets insats” gick till Emma Lindquist
Kommunalekonomernas 
förening KEF delar årligen 
ut ett pris för ”Årets In-
sats”. Priset för 2020 har 
tilldelats Emma Lindquist, 
Melleruds kommun.
Motivering: Som projektle-
dare för ett nytt molnbaserat 
ekonomisystem, i samver-
kan med fyra Dalslandskom-
muner och dess bolag och 
kommunalförbund, har hon 
haft en betydande nyckelroll 
som projektledare och har 
varit den som drivit projektet 
framåt. Med sitt engagemang 
och driv har hon gjort en in-
sats inte bara för Melleruds 
kommun utan även för de 

andra Dalslandskommuner-
na.

Emma vill understryka att 
man är många som genom-
fört projektet tillsammans 
och vill samtidigt tacka alla 
för insatser under de senaste 
åren.

Hon säger också att projek-
tet inte är färdigt utan arbetet 
med implementering och 
utveckling fortsätter under 
hösten.

”Årets Insats” delas ut en-
ligt följande kriterier:

”Syftet med priset/utmär-
kelsen är att uppmuntra de 
anställda i den svenska of-
fentliga sektorn att dela med 
sig av sina erfarenheter och 

idéer samt att uppmuntra det 
dagliga arbetet. 

Styrelsen för Kommunal-
ekonomernas förening har 
ställt upp följande kriterier:

Utveckling av kommunal-
ekonomin i den egna organi-
sationen, till exempelvis 
besparingsåtgärder, förny-
else- och förändringsarbete, 
ekonomisystemet, uppfölj-
ning, utvärdering, adminis-
trativ utveckling.

Unik bredd av engage-
mang för kommunal ekono-
mi.

En inspiratör bland kolle-
gor i den egna organisatio-
nen.

Initiativtagare till ett ut-

Emma Lindquist, Melleruds kom-
mun, tilldelades priset ”Årets in-
sats”. Foto: Melleruds kommun.

vecklingsprojekt inom den 
egna organisationen”.

www.mellerud.se



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 26 AUGUSTI 2020

Senior
MATSEDEL

Vecka 36 Skolan
Måndag 31/8: Ugnsgratinerad falukorv med 
chilismak, makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa.

Tisdag 1/9: Kalops med kokt potatis, inlagda 
rödbetor och blomkål.
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 2/9: Cowboysoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Mannafrutti med sylt.

Torsdag 3/9: Seglartorsk med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 4/9: Stekt kycklingfilé med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 5/9: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Silviakaka.

Söndag 6/9: Helstekt kotlettrad med gräddsås, 
kokt potatis, äppelmos och värdshusgrönsaker.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 36
Mån-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker. 

Måndag Ugnsgratinerad korv med 
chili*, makaroner och broccoli
Alt: Ugnsgratinerad vegkorv med maka-
roner och broccoli.
Tisdag Kalops* med potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Alt: Böngryta med potatis och blomkål.
Onsdag Cowboysoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Alt: Vegetarisk cowboysoppa. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.
Alt: Rödbetsbiff med stuvad spenat, 
potatis och rårivna morötter.
Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås, risoch skivade morötter.
 Alt: Marinerad quornfilé med currysås, 
ris och skivade morötter.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Dagens lunch kl. 12-14
Onsdag 26/8

Pannbiff, potatis & gräddsås
Vegetarisk Stroganoff à la 

Dalsspira
Torsdag 27/8

Gulaschsoppa
Kycklinggryta i curry

Fredag 28/8
Potatis & köttfärsgratäng

Benfri kotlett med klyftpotatis
Måndag 1/9

Hagsgårds pastagryta
Vegetarisk gratäng 

Tisdag 2/9
Pulled pork med tillbehör

Falafel med tillbehör
105 kr ink. salladsbuffé, 

kaffe & kaka

Veckans lunch

Smyrnaförsamlingen i Åsensbruk 
bildades för hundra år sedan

ÅSENSBRUK 
Den 29 augusti 1920 bilda-
des Smyrnaförsamlingen 
Åsensbruk av 13 medlem-
mar som samlades på går-
den Långkasen, Östebo. 
Nu på lördag är det alltså 100 
år denna pingstförsamling 
bildades. Redan några år ti-
digare hade de första försam-

lingarna i Sverige bildats el-
ler startat om från före detta 
baptistförsamlingar. Det 
finns  pingstförsamlingar i 
landet som är äldre, men inte 
många. Pingströrelsen star-
tade på Azusa Street i Los 
Angeles 1906 och letade sig 
vidare till Norden via Norge 
in i  Sverige. Det kan ha haft 
betydelse för etableringen 

just i Åsensbruk och Dals-
land med närheten till grann-
ladet. 

Konrad Andersson blev 
den förste  föreståndaren och 
ordföranden. Han arbetade 
på emballagesågen i Håve-
rud. William och Olga var två 
av hans syskon som också 
anslöt sig till församlingen. 
Alla dessa tre kom från går-

Smyrnasextetten släppte skivor, här två Ep och en Lp.

Kyrkan på Gamla vägen 20 ninvigdes 1938.

Smyrnasextetten, från vänster: Ruben Arvidsson, Göte Arvidsson, David 
Dagström, Lars-Göran Arvidsson, Evert Nyström och Bror Pettersson.

den Långkasen. Gården lig-
ger i de nordvästra delarna av 
Östebo, ganska nära Ska-
låsknatten. 

Musikaliska syskon
Syskonen var musikaliska, 
William spelade fiol och 
Olga gitarr. Han var packare 
i Håverud till yrket medan 
systern var hushållerska. 
Hon spelade melodin på gi-
tarren vilket inte var så van-
ligt på den tiden. Det berättas 
att hon vid ett tillfälle be-
sökte Konrad i Håverud och 
träffade en av pojkarna där 
som nyligen köpt en saxofon, 
Det lät så förskräckligt att 
hon bad honom sluta. Han 
gjorde så och gick ut till sin 
far på vedbacken. 

Efter en stund hördes saxo-
fontoner genom det öppna 
fönstret, den ena melodin 
efter den andra och det var 
Olga som spelade. Till saken 
hör att det var första gången 
hon såg en saxofon. Sysko-
nens musikalitet fick en stor 
betydelse vid starten av för-
samlingen. Sången och mu-
siken har genom åren betytt 
mycket för församlingens 
utveckling. 

Övertog baptistkapellet
I början samlades man i hem-
men och höll samlingar, men 
inte långt därefter fick man 
överta baptiskapellet i Brän-
na. Den nuvarande lokalen 
stod klar för invigning 1938. 

Stora skaror kom till sam-
lingarna och anslöt sig efter 
dop till församlingen. Under 
året 1928 fördubblades anta-

let medlemmar och inom 
fyra-fem år hade försam-
lingen fördubblats igen. Ef-
ter 20 år hade församlingen 
den högsta medlemssiffran 
då man var 439 medlemmar.

Detta är troligen då genom 
tiderna Sveriges största 
pingstförsamling på lands-
bygden. Människor kom 
cyklande till samlingarna 
från när och fjärran, många 
från orterna i södra Dalsland. 
Flera av de nya församlings-
bildningarna utgick från 
Åsensbruk, exempelvis 
Smyrnaförsamlingarna i 
Mellerud, Brålanda, Dals 
Rostock, Bolstad och Ed.

Den sistnämnda efter att 
två församlingar gått sam-
man, den ena från Åsensbruk 
och den andra ursprungligen 
från Halden. Församlingen i 
Åsensbruk hade utposter i 
både Snäcke och i Dals 
Långed, den senare tillhör 
sedan 2007 pingstförsam-
lingen i Bengtsfors. 

Verksamhet för unga
Många är de barn och ungdo-
mar som deltagit i söndags-
skola, ungdomsverksamhe-
ter och läger genom åren. 
Likaså utvecklades sång och 
musiklivet med Sångkören 
och Smyrnasextetten. Sex-
tetten spelade in skivor på 
60- och 70-talet och reste en 
hel del till andra kyrkor och 
kapell.

Församlingen har haft mis-
sionärer i många olika län-
der, bland annat i Kina genom 
Gerda Grahl, senare Leffler, 
i Tibet genom Anna Palm-
qvist och Albert Carlsson. I 
Kongo genom Linnea och 
Johan Schnell. På Grönland 
från juli 1966 och ett antal år 
framåt genom Rut och Stig 
Öberg. 1985-1993 i Koblenz 
och Hamburg, Tyskland ge-
nom Ulla och Berne Lekar-
dal. Även i Burundi och i 
Boliva har delunderhåll 
kommit från Smyrna i 
Åsensbruk till olika missio-
närer. 

Sedan 2007 är försam-
lingen en del av Smyrnaför-
samlingen i Mellerud. Pla-
nerna på en jubileumsfest har 
fått skjutas på framtiden på 
grund av rådande läge kring 
covid-19, men på söndag den 
30 kommer en gudtjänst att 
hållas i kyrkan på Gamla 
vägen 20. Församlingens 
pastor Tommy Petersson 
kommer att predika. Besö-
karna kommer att få sjunga 
med i läsarsånger och lov-
sånger. 

Daniel Jensen
Källor:
Smyrnaförsamlingens 75-

års jubileumsskrift och pro-
tokoll samt Minnesbilder 
från Östebo av Valter Lundin
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MELLERUD

HUSHÅLLSOST
Arla. 2200 g. Ord. pris 78:50/kg.

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

26/8–30/8

RÄKSMÖRGÅS
Vår egna. Ord. pris 69:-/st.

DRICKYOGHURT
X-tra. 350 ml. Ord. pris 11:50/st.

DUBBELBITAR
Marabou. Ord. pris 8:95/st.

SURSTRÖMMING

PALSTERNACKA
Sverige. 500 g. Klass 1. Ord. pris17:95/st.

MAX 2/HUSHÅLL

MATJESSILL
Coop. 200 g. Ord. pris 18:50/st.

Nu kan du handla på coop.se och hämta 
i butik när det passar dig. 

Läs mer och börja handla på coop.se

E�  ny�  sä�  � t � nd�  på Co� !

SURSTRÖMMING

VI HAR ETT 
STORT 

SORTIMENT

MANUELLA
DELIKATESSEN

ERBJUDER

5k�  

KANONPRIS!

59k�  10k�  

15k
2 FÖR

5k�  

  Öppettider
  Vardagar 10.00–18.00  

Lördag–söndag  11.00-16.00

Välkommen!

Blombutiken har öppnat!

Lördag–söndag  11.00-16.00Lördag–söndag  11.00-16.00Lördag–söndag  11.00-16.00Lördag–söndag  11.00-16.00Lördag–söndag  11.00-16.00

Välkommen!

Lördag–söndag  11.00-16.00

49kS
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Välkommen in till oss!

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller från 15/8 - 30/9 2020
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Grattis Stina på 5-årsdagen!
Önskar mamma och pappa

Ett försenat grattis på 6-års-
dagen Lisa!

Önskar farmor i Mellerud

Musikern Michael Ottosson 
från Bengtsfors avled plöts-
ligt i föräldrahemmet på 
Furnäs i Bengtsfors i början 
av juli i närvaro av sina nära 
och kära.

Michael Ottosson, 36 år, 
var en mycket rutinerad pia-
nist, musiker och låtskrivare. 
För hemmapubliken i Dals-
land var han väl känd från de 
många framträdandena till-
sammans med 20-årsjubile-
rande Dalslandskören Song 
of Joy och dess ledare, mo-
dern Birgitta Stenbratt. Jes-
sica Andersson och många 
andra kända artister medver-
kade vid dessa konserter.

Michael Ottosson var en 
engagerande och skicklig 
kapellmästare med en säll-
synt musikalisk bredd och 
talang. Hans närvaro i hem-
bygden var dock bara en liten 
del av hans stora musikaliska 
engagemang. Sedan länge 
har han setts i samband med 
musikshowerna Lotta på Li-
seberg som keyboardist hade 
en framskjuten plats. Veckan 
efter att han avled skulle han 
varit på plats igen. Vännerna 
i programmet hedrade ho-
nom med en minnesstund.

Som kapellmästare och ar-
rangör hade han en förmåga 
att lyfta människor oavsett 
bakgrund med sitt ödmjuka 
sätt. En musikerkollega och 
vän uttrycker det så här:

– Han hade en förmåga att 
vara en brygga mellan olika 
personer och ”klasser” inom 
musikvärldens hierarkier. 
Han förde folk samman och 
var vän med alla. 

Han var en musiker som 
uppmärksammades för sin 
talang, men som själv höll en 
ganska låg profil. Michael 
Ottosson hade trots sin rela-
tivt unga ålder en ytterst 
innehållsrik och gedigen 
bana som musiker och låt-
skrivare bakom sig.

Sin examenskonsert Mu-
sic at the Theatre gav han 
2002 på Karlbergsgymnasiet 
i Åmål. Hans vidare utbild-
ning var vid Luleå tekniska 
universitet där han utbildade 

sig till högskoleingenjör i 
ljuddesign och akustik. Se-
dan följde en utbildning till 
studiomusiker vid Musik-
högskolan i Piteå. Han utbil-
dade sig även i Nashville, 
Tennessee och på Musicians 
Institute, Hollywood i Los 
Angeles.

2009 var han med i bildan-
det av den svenska musik-
gruppen Eko. Bandet bestod 
av Anna Lidman och Hannes 
Lundberg från Skellefteå och 
Michael Ottosson. De tävla-
de i Melodifestivalen 2014 
efter att ha vunnit Svensktop-
pen nästa 2013.

Han har spelat i ett antal 
musikaler i Stockholm, Gö-
teborg och Oslo såsom Que-
enmusikalen We Will Rock 
You, La Cage Aux Folles och 
Rock of Ages. Michael Ot-
tosson har även medverkat 
som artist och låtskrivare i 
Melodifestivalen, turnerat 
med Peter Jöbacks ”I Love 
Musicals” samt producerat 
låtar tillsammans med An-
ders Widmark. Dessutom var 
han kapellmästare för Char-
lotte Perrellis julshow ”Tu-
sen och en natt” under julen 
2015 och sågs från somma-
ren 2016 i husbandet på 
”Lotta på Liseberg”. Michael 
var dessutom i färd med att 
ta över som arrangör och 
kapellmästare för manskö-
ren Harmonys scenshower i 
Lindesberg. Framför honom 
låg fortsatt spelning med 
Stefan Andersson i musikte-
atern ”Flygblad över Berlin” 
i Göteborg.

Bland hans egna alster 
finns en komposition som 
stjärnregissören Steven 
Spielberg kommit att an-
vända sig av. Att bli förälder 
hade stor inverkan på hans 
sätt att komponera, då han 
skrev alltmer enbart för pia-
no. Mycket av hans musik 
finns på Spotify.

Michael Ottosson sörjs av 
familj släkt och vänner.

Thomas Wallin
 

Musikern Michael Ottoson, känd av många Mellerudsbor från kören 
Song of Joy, avled hastigt i föräldrahemmet i Bengtsfors i början av juli.  
Foto: Thomas Wallin, Dalslänningen.

Musikern Michael  
Ottosson avliden
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SORGTACK

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
i Smyrna, Åsensbruk - 100 
år sedan församlingen bilda-
des. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 11 
Gudstj. Thomas Segergren. 
Kaffekorg och därefter för-
samlingsmöte. 

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

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Rörviksgår-
den. Sommarandakt med 
Sara och Jan Björn. Samt in-
spelad andakt. Se hemsidan 
och instagram; equmenia-
kyrkansodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexp. Sönd 10 Gudstj. 
Thomas Holmström.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i kyrkan.
Timmervik: Sönd 19 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. William Björ-
netun. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
Sönd 11 Konfirmations-
gudstj. P.g.a. covid 19 en-
dast för inbjudna. Vid frå-
gor kontakta Daniel Westin 
0521-26 23 60.

TILL MINNE

Vill handla i charken
En person kontaktade Mel-
leruds Nyheter. Han sade sig 
vara stamkund på ICA i Mel-
lerud sedan många år och är 
i riskgruppen 70+. Butikerna 
i Mellerud har under co-
vid-19 sett till att öppna re-
dan klockan 07.00 för äldre 
och andra i riskgruppen.

– Men charken på ICA är 
alltid stängd då, vi vill också 

kunna handla charkvaror, 
påtalar mannen.

Vid en förfrågan till ICA-
butiken visar det sig att 
charkpersonalen alltid är på 
plats innan charken öppnar 
och det är inga problem för 
kunderna att be dessa om 
hjälp. Dessutom kommer 
man att sätta upp lappar med 
information om detta.

Dekorationsmålare Karl Oskar Algot Asklund (1890-1970). Han bodde 
med sin familj på andra våningen på Västerråda skola, nuvarande mo-
torklubben. Bild lånad av Melleruds museum.

Bilder från förr

Norra Kungsgatan nedanför nuvarande apoteket. Här låg  Ryhrs Friser-
salong och Albertssons Ur. Bild lånad av Melleruds museum.



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 26 AUGUSTI 2020

Studier & Utbildning

BRÅLANDA 
För många gymnasieele-
ver kan det kännas viktigt 
att få ett sommarjobb. Att 
då få testa på något inom 
den yrkesinriktning man 
siktar på kan vara extra 

intressant. Några elever 
vid Nuntorpsgymnasiet 
fick chansen.
Inom projektet ”Lokal pro-
duktion och förädling av 
frysta grönskördade bönor” 
där Agroväst är projektledare 

En näve nyskördade gröna bönor. Foto: Linda Lamotte.

Bönorna rensas innan analys av Jonathan Karlsson och Jonatan Gustafs-
son. Foto: Linda Lamotte.

Här mäts så bönornas T-tal. Foto: Linda Lamotte.

Skolresultaten i Melleruds kommun 2020
MELLERUD 
En tillbakablick på skolre-
sultaten under mina åtta 
år i Mellerud:
Första tre åren ökade skolre-
sultaten kraftigt.

• Största ökningen av gym-
nasiebehörigheten i Sverige 
under åren 2012-2015.

• 2015 högsta meritvärdet 
av Fyrbodals 14 kommuner. 
Något år senare hade vi näst 
högsta gymnasiebehörighe-
ten i Fyrbodal.

• Migrationen med en kraf-
tig elevökning på våra skolor 
påverkade naturligtvis skol-
resultaten då lärarbristen 
gjorde att vi inte klarade att 

rekrytera tillräckligt med lä-
rare efter behovet som upp-
stod.

• De senaste åren har skol-
resultaten förbättrats något.

• Satsningen på matematik 
har lett till att vi de senaste 
åren har haft fler elever än 
riksgenomsnittet som klarat 
godkänt betyg i årskurs 9.

Anders Petterson ger en sammanställning av skolresultaten i Melleruds kommun under de åtta år han suttit 
som kultur- och utbildningschef. I handen syns boken ”Feedback – återkoppling i klassrummet” som samtliga 
skolor ska använda sig av framöver. 

Betyg åk 9  2019 2020 Riket 2019
Godkända betyg i alla ämnen 61% 67% 75,5%
Svenska 91% 89% 95,7%
Engelska 84% 89% 91,5%
Matematik 90% 90% 88,2%
Gymnasiebehörighet 80% 81% 84,3% -2019
   85,3% -2020
Meritvärde 218 210 230
Dahlstiernska gymnasiet   93% -2019 
examen inom 3 år   76% -2020

ÅK 6  Melleruds kommun Riket 2019
Antal elever 106 (84)  
Betyg i alla ämnen 61% 73,90%
Betyg i Sv/SvA 79% 93,70%
  sva 62,5%
Betyg i Eng 80% 90,30%
Betyg i MA 71% 88%

och där bland andra Gröna 
Klustret Nuntorp är involve-
rade, fick sex elever vid Na-
turbruksgymnasiet Nuntorp 
sommarjobb med att ta hand 
om skördearbetet vid de för-
sta provodlingarna. De fick 
även ta hand om, tröska ur, 
provta och frysa in skörden. 
Alltsammans tillsammans 
med sin lärare och övriga 
handledare.  

T-talsprov innan skörd
Melleruds Nyheter har följt 
ungdomarna i deras arbete 
och var en dag med ute i fält 
på Dalboslätten. Den dagen 
skördades en lågvuxen 
bönsort, som också gav vid 
handen att den har sämre 
motstånd mot ogräs än andra 
lite mer högväxta sorter.  
Innan skörd tas också ett T-
talsprov för att avgöra mog-
nadsgraden, där ortens ärtfa-
brik är involverad. 

Provrutorna med gröna 
bönor skördades med kniv 
alternativt vanlig häcksax. 
Vissa sorter kan tas med 
trimmer. Jonathan Karlsson, 
en av de sex eleverna, före-
drog kniven. 

– Kör man med kniv så 
slipper man ju arbetet med att 
rensa innan tröskningen, då 

allt ogräs annars följer med, 
menar han. 

 – Detta år får bli som ett 
upplärningsår av de tre år 
som projektet pågår. Vi tittar 
även på olika former av 
ogräsharvning, hur man kan 
lösa det på ett effektivt sätt. 
Målet är att få till en skörde-
teknik liknande den hos är-
torna, förklarar Anders Ed-
holm.

Nöjd med sommarjobbet
Efter skörd tröskas bönorna 
i en stationär ärttröska på 
fabriken i Brålanda. Bönorna 
mäts, vägs och man jämför 
olika sorter. Även i detta ar-
betet har eleverna varit med. 
De kommer även att delta i 
ett seminarium som arrang-
eras senare i höst för att be-
rätta om sitt arbete.

 – Det var ju en fantastisk 
möjlighet vi fick och det har 
varit både intressant och ro-
ligt, om man bortser från de 
mest regniga dagarna, skrat-
tar Nathalie Söderqvist och 
tillägger att hon uppskattar 
att ha fått ett sommarjobb 
inom de gröna näringarna.

Ing-Marie Norrman   

• Engelska är det ämne som 
nu är vår största utmaning på 
majoriteten av våra skolor. 
Många nyanlända elever har 
inte läst engelska i den ut-
sträckningen som elever som 
är födda i Sverige vilket på-
verkat möjligheten till betyg 
i ämnet.

• Dahlstiernska gymnasiet 
blev 2019 tredje bästa skola 
i Sverige där 93 procent av 
eleverna klarade gymnasie-
examen inom tre år.  2020 
klarade 76 procent av elev-
erna examen, vilket motsva-
rar riksgenomsnittet.

• Läsåret 20/21 är 

Dahlstiernska gymnasiet ett 
yrkesgymnasie då estetpro-
grammet ej längre finns kvar. 
Vid terminsstart är man cirka 
140 elever, där lärling är det 
mest populära programmet.

Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef 

Gymnasieelever fick 
sommarjobb med bönprojekt
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Vuxenutbildningen
Mellerud erbjuder
Du vet väl om
• Att du kan söka Yrkesutbildningar i alla kom-

muner. I Mellerud kan vi erbjuda VVS och 
Vård och omsorg.

 • Att du kan studera f o m hösten Svenska /
Svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå och matematik på plats på VUX. Andra 
kurser på grundläggande nivå erbjuds via 
Hermods

• Att du kan studera Matematik på gymnasial 
nivå på plats på VUX och andra kurser på 
samma nivå erbjuds via Hermods 

• Att du som önskar att studera inom Särskild 
utbildning för vuxna (Lärvux), nu också kan 
studera kurser inom hela Komvux och göra 
prövning.

• Att du som är ny i Sverige kan söka  - Utbild-
ning i svenska för invandrare (SFI) (dagtid) 
Kurserna C resp D kan även studeras på dis-
tans (VUX).

Antagning till samtliga kurser sker en gång / 
månad – se hemsida.
För ytterligare information: 
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman 
susanne.dahlman@mellerud.se  
tel 0530-183 82, (tel tis och tors kl 8-10)
Rektor: Anita Andersson-Hagsgård 
anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Studier & Utbildning

MELLERUD 
I torsdags samlades rek-
torer och förstelärare i 
Tingshuset för en kompe-
tensutvecklingsdag. Te-
mat var boken ”Återkopp-
ling i klassrummet” som 
tar upp att återkoppling 
mellan elev och lärare är 
den faktor som påverkar 
studieresultatet bäst.
Rektorer och förstelärare har 
fått boken ”Feedback – åter-
koppling i klassrummet” av 
författaren och professor i 
pedagogik, John Hattie. 

– Jag har läst boken och 
plockat ut vad jag tycker är 
bäst. Det har vi jobbat med 
idag. Vi skulle haft en före-
läsning i ämnet, men den 
blev inställd på grund av 
covid-19. Så vi beslutade att 
köra ändå. Tidigare har alla 

lärare fått en bok om ledar-
skapet i klassrummet av 
Markus Samuelsson, han har 
även varit här och föreläst, 
berättar Anders Pettersson, 
kultur- och utbildningschef.

Innehållet handlar mycket 
om att skapa ett bra klimat i 
klassrummet och en bra rela-
tion mellan lärare och elev 
samt mellan elev och elev. 
Då vågar man som elev även 
ställa frågor man är osäker 
på, man vågar ”göra fel”.

– Hattie säger att 90-95 
procent av eleverna frågar 
om sådant de redan vet svaret 
på, konstaterar Anders Pet-
tersson.

Han säger vidare att det 
sämsta man kan säga till en 
elev är att denne ska göra sitt 
bästa, då har man låga för-
väntningar. Tät återkoppning 
under arbetets gång är vik-

Följande deltog i kompetensutvecklingsdagen om hur vi utvecklar återkopplingen mellan elev och lärare i klassrummet (utan inbördes ordning): Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef, som ansvarade för dagen. 
Förstelärare: Jenny Sundin, Cecilia Albinsson, Eva Emanuelsson, Lena Nilsson, Linda Larsson, Marielle Linné och Mariette Ottosson. Rektorer: Inger Strand, Lena Andersson, Maria Nordgren, Camilla Berglöv Hermansson, 
Clas-Göran Jansson, Matti Bertilsson och Robert Olsson.

• Beröm ansträngning när den är kopplad till prestation.
• Fel ger möjligheter att lära och behöver inte behandlas 
som  något som bör undvikas eller som tecken på miss-
lyckande.
• Det som fungerar bäst för lärandet i skolor är utan kon-
kurrens feedback samt en bra relation mellan lärare och 
elev.
• Återkoppling som inte leder till något är meningslös.
• Återkoppling under arbetets gång, i ögonblicket är mest 
effektivt.
• Läraren behöver/måste anpassa sin undervisning efter 
vad eleverna behöver.

Axplock från boken Feedback  
– återkoppling i klassrummet

tigt, för att se till att alla 
förstår.

– I ett bra klassrumsklimat 
vågar man göra fel. Vi ska 
jobba med det här i skolorna 
och under en studiedag den 
25 september kommer lä-
rarna eventuellt att jobba 
med ämnet. Det är så roligt 
att vi i vår lilla kommun kan 
jobba med samma kompe-

tensutveckling, för att sedan 
göra uppföljningar under 
året och berätta hur det gått i 
respektive skola. Vi blir den 
lärande  organisationen, det 
är styrkan i den lilla kom-
munen, understryker Anders 
Pettersson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Antalet behöriga lärare i Melleruds kommun ökar
MELLERUD 
Lärarbehörigheten sjun-
ker i sammalagt 24 av 49 
kommuner i Västra Göta-
lands län. Men Mellerud 
är en av kommunerna 
där antalet behöriga lä-
rare ökar. Exempelvis har 
samtliga förskoleklasser 
lärare med behörighet.
Andelen grundskollärare 
med behörighet i minst ett 
ämne gick upp med hela sju 
procentenheter i Melleruds 
kommun förra året, det visar 
statistik från Skolverket.

Av de sammanlagt 88 hel-
tidstjänsterna i grundskolan i 
Melleruds kommun (mot-
svarande 112 lärare) var det 
54 som hade lärarlegitima-
tion och behörighet i minst 
ett ämne.

– Vi har ökat från 55 pro-
cent till 62 procent i grund-

skolan, gymnasiet och vux-
enutbildningen. När det 
gäller grundskolan har vi 
ökat i alla skolor utom Åse-
bro eftersom vi haft en stor 
elevökning/inflyttning under 
flera år, säger Anders Petters-
son, kultur- och utbildnings-
chef i Melleruds kommun.

Glädjande är att samtliga 
förskoleklasser i kommunen 
har 100 procent utbildade 
lärare/förskolelärare.

Elevökningen har minskat. 
Men han tillägger att man 
inte har dragit ner på antalet 
utbildade lärare, utan istället 
minskat antalet resursperso-
ner och obehöriga lärare.

Andel procent heltids-
tjänster med förskoleklass-
examen: 

Riket: 40 procent.
Mellerud 44 procent. 
Bengtsfors: 43 procent

Bli bättre på 
återkoppling 
i klassrummet
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Plats för utveckling

sv.se/vast • vast@sv.se • 010-33 00 900

Vi har skräddarsydda 
utbildningar för dig!

Se vår hemsida www.gronaklustret.se 
för höstens kursutbud

Kontakta gärna info@gronaklustret.se 
 Anna 0733-64 11 63 

 Lars-Göran 0730-30 15 48

Vi samarbetar med 

Nu börjar vi med start
14/9 resp. 17/9 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

Studier & Utbildning
Filip valde hemorten efter högskoleexamen

MELLERUD 
De allra flesta ungdomar 
som vill studera vidare 
lämnar sin hemort, åt-
minstone vad gäller 
landsbygdskommunerna. 
Få kommer tillbaka, vilket 
blir ett dilemma om hela 
landet ska hållas levande 
och utvecklas. För Filip 
Björndahl var valet enkelt. 
Filip Björndahl är född i 
Mellerud. Han gick sina för-
sta skolår, från förskolan till 
sjuan, på Nordalsskolan. När 
det så var dags för åttan och 

nian var det bara att ta klivet 
över till nästa byggnad, som 
Filip själv uttrycker det.

– I högstadiet hade vi en 
lärare, Christer Larsson. 
Hans metod med praktiskt 
tänkande i matten gjorde att 
jag började gilla ämnet, säger 
Filip och tillägger:

– Hela mitt liv har jag en-
bart haft tio minuters väg till 
skolan, vilket också gjort att 
jag alltid haft tid för mina 
fritidsintressen, både verk-
staden och scouterna. Det har 
också blivit en avgörande 
faktor för senare val i livet. 

Fler lärare 
som inspirerade
Så kom gymnasievalet, for-
donslinjen lockade. Hans 
fars råd om att inte välja sitt 
största intresse som yrke, för 
risken att tröttna, tog skruv. 
Det var också viktigt med en 
linje som var högskoleförbe-
redande. Valet föll på teknik, 
med inriktning design, som 
då var en av de gymnasielin-
jer som erbjöds i Mellerud.

I den tio elever stora gym-
nasieklassen blev man ett 
sammansvetsat gäng med 
lärare som engagerade och 

Filip Björndal trivs i naturen, den orörda, och vistas gärna och mycket i skog och mark.

inspirerade, Filip nämner här 
särskilt Per Blomberg. 

– När man är så ung blir ju 
lärarna förebilderna. Jag är 
kreativ och började tänka 
bygg. Andra året på gymna-
siet började jag rita. Vi gjorde 
studieresor till Stockholm 
och intresset för arkitektur 
vaknade. Jag gillade också 
möjligheten att kunna an-
vända matten i praktiken, 
vilket man gör i konstruk-
tionsläran. Valet i trean blev 
då enkelt.

Dags för högskolan
Direkt efter gymnasiet gick 
flytten till Göteborg för stu-
dier på Chalmers. Byggtek-
nik hette linjen då, idag 
samhällsbyggnad. Intag-
ningskraven var höga. Filip 
berättar om nollningar, hur 
han bergsbestigit Avenyn, 
den 18 kvadratmeter stora 
lägenheten, tentor och prak-
tiken under ett halvår, som 
gjordes som arbetsledare på 
ett bygge. 

– Jag lärde mig jättemyck-
et, men kom också till insikt 
om att det inte var min grej. 
Jag trivs bättre med både 
fasta kollegor och dito ar-
betsplats.

Examensarbetet gav 
projektanställning
2013 tog Filip sin högskole-
examen. Som examensarbete 
ritade han och en studiekam-
rat om Melleruds järnvägs-
station och på den vägen är 
det. Här fick han in foten för 
fortsatt jobb inom kommu-
nen.

 – Jag gillar arkitektur och 

gamla byggnader. Stationens 
väntsal var tråkig, den var 
också vänd åt fel håll, inte 
tillgänglighetsanpassad. Ef-
ter examen blev jag tillfrågad 
om jag ville förverkliga min 
ritning, till viss del.

Det blev en projektanställ-
ning och när den led mot sitt 
slut sökte Filip tjänsten som 
bygglovshandläggare i kom-
munen.

 – Jag trivs med närheten 
till naturen, jag gillar små-
skaligheten. Jag har prövat 
på storstadslivet, jag gillar 
Göteborg och det finns där 
endast en timmas tågresa 
bort. I Mellerud blir livskva-
litén högre, jag har råd att bo 
nära naturen och vattnet, i 
Göteborg hade det inte gått. 
Under hela min studietid såg 

jag aldrig mina grannar i 
trappuppgången, här känner 
man och vet vilka man har 
runt sig, avslutar Filip som 
fortfarande mekar och är 
aktiv i scouterna. 

Vad skulle du då vilja säga 
till ungdomar som idag kan-
ske söker sig bort?

 – Utbildning är viktigt och 
kunskap roligt, men ge åter-
flytt chansen. Jobben finns 
här också, framförallt inom 
industrin. I en liten kommun 
kan alla påverka, även unga. 
Även om kommunen är liten, 
har Mellerud det mesta och 
vi har den orörda naturen. 
Nöjesutbudet på andra orter 
är lätt att ta sig till, svarar 
Filip på vår sista fråga.

Ing-Marie Norrman 
 

Antalet behöriga lärare i Melleruds kommun ökar

Lärarbristen i Sverige är akut och det krävs omfattande 
åtgärder för att öka andelen legitimerade lärare i svensk 
skola. Fram till år 2031 uppskattas det totala rekryterings-
behovet till 187 000 heltidstjänster. För att täcka behovet 
krävs en årlig examination från lärarutbildningen av  
15 000 lärare – nästan dubbelt så många som idag.

– Det innebär att var tredje student skulle behöva börja 
en lärarutbildning, och det är knappast realistiskt. Lång-
siktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att lä-
raryrket ges konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbets-
belastning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna 
Jaara Åstrand.

Källa: amazonaws.com

Akut lärarbrist i landet

Dals Ed: 42 procent
Färgelanda: 35 procent
Åmål: 53 procent

Siffror för kommunen
Lärare med legitimation/be-
hörighet i minst ett ämne 
19/20 heltidsarbete på 
grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen:
Riket: 70,1 procent.
Mellerud: 62 procent.

Skolorna i Melleruds kom-
mun med fjolårets procent-
siffror i parentes):
Åsebro skola 76,7 (78,5)
Åsens skola 73,8 (64,9)
Fagerlidsskolan 73,4 (54,4)
Karolinerskolan 67,3 (59,7)
Nordalsskolan 57,5 (52,2)
Rådaskolan 55,1 (47,8)
Grundsärskolan 42,5 (30,5)
Dahlstiernska 60,3 (55,1)
Komvux 44,6 (28,2)

Siffror för hela landet
Sett i hela landet minskar 
lärarbehörigheten i grund-
skolan från 70,5 till 70,1 
procent jämfört med förra 
läsåret.

I gymnasiet ökar den från 
81,4 till 81,6 procent.

Lägst är behörigheten i 
grundsärskolan där endast 
14 procent av lärarna är be-
höriga.

I grundskolan är det äm-
nena svenska, matematik 
och franska som har högst 
andel behöriga lärare och i 
gymnasieskolan är det histo-
ria och svenska.

Lägst andel har ämnena 
teknik och svenska som an-
draspråk, både vad gäller 
grundskolan och i gymnasie-
skolan.

Lärarbehörigheten är hö-
gre i kommunala skolor 

jämfört med fristående sko-
lor. I fristående skolor är 62,5 
procent av lärarna behöriga 
respektive 73 procent i gym-
nasieskolan.

I Västra Götalands län 
sjunker lärarbehörigheten 

mest i Karlsborg, Lilla Edet, 
Strömstad och Tibro. 

Men i Dals Ed, Mellerud 
och Grästorp syns en  tydlig 
ökning av behöriga lärare.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Ängenäs Mellerud
Vi vill tacka för förtroendet att bygga det nya särskilda boendet på 

Ängenäs med 54 lägenheter. Vi vill tacka beställare, entreprenörer och 
leverantörer för ett mycket gott samarbete och ett bra utfört arbete!

Bertil Johansson Bygg med anor av entreprenadarbete i Mellerud sedan 1902 har en erfaren arbetsstyrka, en mångsidig maskinpark och utför både stora 
och små jobb som renovering samt ombyggnad i villor. I år har det varit många takbyten både på villor och ladugårdar. Större jobb kan vara flerbostadshus, 
skolor eller industribyggnader.

Projektet har utförts i form av partnering på total entreprenad med 
ledorden, öppenhet, kommunikation och stolthet.

För oss som bygger 
behövs det ett bra 
ritningsunderlag och 
det tackar vi våra 
konsulter för
Sweco
Projektengagemang
T2 installationskonsult
S-Å VA teknik AB
Venn
Prevecon
Akustikverkstan

Välkommen på 
visning av det nya 
särskilda boendet Ängenäs
Den 29 augusti öppnar vi dörrarna för visningar av 

Ängenäs. Du får en chans att höra mer om byggprocessen, 

se den fantastiska miljön och gå en rundtur i boendet.

På grund av covid-19 kommer visningen att ske i mindre 

grupper. Du behöver föranmäla ditt deltagande via  

www.mellerud.se/angenas eller genom att ringa 

medborgarkontoret på 0530-189 00. Visningen sker varje 

hel timma och tar ca 50 minuter.

Varmt välkommen på visning! 

• Optimera
• K-Bygg Urbans
• Hellbergs Dörrar
• Karl-Hedin
• Derome
• Svenska Foder
• AH Production
• Örs Cementgjuteri
• Dalsign 
• BE-group 
• Careco Inredningar 
• Nordic Dörrfabrik 
• Ragn Sells
• Getinge
• Elektroskandia
• Miele AB
• Electrolux HemProdukter
• Oscar Medtec 
• Electrolux Professional
• Pressalit
• Arjo
• Byggbeslag
• Ahlsell
• MDF List i Karlskoga
• Sonesson Inredning 
• Herrljunga Ledstångsfabrik
• Svenska Fastighetsboxar
• Bauhaus
• Guldmann
• IKEA
• Kåbe-Mattan
• Hags Aneby
• Bygghemma
• Solskyddsteknik Trollhättan
• Daco
• Colorama
• Scanfast
• TIAB
• FF kakel
• Stenentreprenader
• Nybergs svets
• KBS system
• Hilti
• Skyltcentralen
• Bole
• Skövde gravyr
• Phoniro

Leverantörer av  
byggmaterial

• Rörtjänst i Mellerud
• LE gruppen
• IV-Väst
• Sandbäckens Sprinkler Väst
• Assemblin El
• Norgrens Plåt
• Frändefors Golv
• Christer Svensson Måleri
• Krynes Entreprenad
• Vaidas Bygg o Mark
• Grön Gestaltning
• Daniel Bohlins Betonggolv
• NCC Roads
• Nordic Solar
• Takfönster Väst
• Bengt Åke Melin
• DGT Bygg
• Hammars Betonghåltagning 

o Entreprenad
• Farmartjänst Vänersborg
• Lollos Alltjänst
• TLAB maskinuthyrning
• Byggstål Mellerud
• Bengtsfors Glasmästeri
• SMI Bygg
• Fukt i Väst
• Kartab
• Axima
• Kents Åkeri i Berg
• Janveden Snickeri
• Trepo
• Nordmarkens Fasader
• Interoc Akustik
• Isolar Lösullsentreprenad
• Certego
• Essunga Plantskola
• Västsvenska Staket
• Kvalitets Hagar
• Brand & Säkerhetstjänst i 

Uddevalla
• Backa Väglinje
• Sunnanå Golfrestaurang

Underentreprenörer

Lite hålltider för byggnationen

• 2017-03-02 Vi lämnar anbud 
• 2018-04-24 Provlägenhet för visning
• 2018-06-20 Kommunens slutliga beslut att bygga 
• 2018-09-03 Byggstart på Ängenäs 
• 2019-01-15 Bottenplatta gjuten 
• 2019-08-09 Tak på hela huset 
• 2020-03-25 Förbesiktning första delen (Skogsdungen) 
• 2020-05-27 Slutbesiktning 

0530-414 00 • info@bjb-mellerud.se • bjb-mellerud.se

Det finns många inom  
kommunen som varit  
engagerade i byggnationen.  
Främst tackar vi
Linda Hamrin, projektledare
Lena Hansson, enhetschef
Karolina Christensen, sektorschef
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef
Filip Björndahl, byggnadsnämnden
som alla varit med under flera år av 
processen.
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Passa på att marknadsföra era produkter och tjänster!
Utgivningsdag:  2 september      Annonsbokning:  Senast 27 augusti

Storgatan 20, Mellerud  Tel 0530-125 40  www.mellerudsnyheter.se

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta Christina:  christina@mellerudsnyheter.se 

FASTIGHETER
Glöm inte vårt temanummer

Bråda

dagar

Mellerud – vanvårdad ort med potential

Med beröm godkänt. Melleruds stationshus (bilden), liksom Stinsen och 
Tingshuset.

Handelsbankshusets förfall (ritat av samma arkitekt som står bakom konserthuset i Stockholm) upprörde stadsinpektionens Mark Isitt...

... liksom mögeltäckta plåtfasader på en hyreslänga i köpingens centrum.

En utveckling av Mellerud som handelsplats, eller en satsning som inte ligger i tiden?

MELLERUD 
I januari besökte arki-
tekturkritikern Mark 
Isitt Mellerud inför årets 
säsong av radioprogram-
met Stadsinspektionen. 
I torsdags sändes det 20 
minuter långa program-
met och Mellerud – eller 
de som vanskött orten i 
decennier – fick en rejäl 
skopa skäll.
Stående framför Handels-
bankshuset vars stora fönster 
gapar tomma efter att banken 
lämnat Mellerud, ser Mark 
Isitt värdig högkvalitativ ar-
kitektur som vanvårdas till 
förfall. Samma fastighetsä-
gare besitter även det hyres-
hus på Backegatan som där 
möglet frodas på den gula 
plåtfasaden och som Isitt 
beskriver som det värsta han 
sett.

”En välmående ort med 
arkitektoniska ambitioner dit 
folk åkte för att handla och 
gå på konditori”. Så beskri-
ver Isitt det Mellerud som en 
gång var. Nu ser han en van-
vårdad ort i stark kontrast till 
sina natursköna omgivning-
ar.

Kortsiktighet
Han ser med sorg att Nya 
Konditoriet, som han minns 
från sin barndoms somrar i 
Linddalen, Håverud, inte 
längre finns utan ersatts av en 
arbetsförmedling. Han kriti-
serar kommunen, som i detta 
fall är fastighetens ägare, för 
kortsiktigt tänkande när man 
inte tar ansvar för köpingens 
gatuliv när man låter en kon-
ditorilokal bli arbetsförmed-
ling. Mark Isitt har inte 
mycket gott att säga om hur 

Mellerud skötts genom åren, 
och torget, det största i Dals-
land, är mest en parkerings-
plats.

Potential för Mellerud
I slutet av programmet disku-
terar Mark Isitt med arkitek-
terna Inger Thede och Rahel 

Belatchew. De ser en kraft i 
Mellerud, en köping med 
stark handelstradition som 
man ska hålla fast vid och 
utveckla. Mellerud rekom-
menderas att satsa på handel 
ur ett hållbart perspektiv, 
förena stadsmiljön med den 
vackra naturen och utveckla 
torget från parkeringsplats 
till mötesplats. Här finns 
potential för Mellerud. 

Köpcentret ses som en ut-
veckling av handelsorten, 
men aningen passé. Den ty-
pen av handel fungerar inte 
längre menar de.

Diskussionsfrämjande
– Jag tycker det är väldigt bra 
att få orten belyst av sakkun-
niga människor, detta kom-
mer att påverka diskussionen 
framöver, säger kommunsty-
relsens ordförande Morgan E 
Andersson.

Han vänder sig mot vissa 
delar av kritiken som riktas 
mot kommunen och påpekar 
att en lokal inte kan stå out-
hyrd hur länge som helst i 
väntan på en entreprenör som 
vill starta kaféverksamhet, 
hur gärna man än vill det.

– Kommunen själv startar 

inte företag och kan inte 
tvinga någon annan till det, 
konstaterar Morgan E An-
dersson.

Gällande torget säger han 
att det finns pengar avsatta 
för att utveckla det och att 
arbetet med detta kommer att 
starta inom kort.

– Vi kan absolut skruva på 
utformningen av torget, utan 
att göra avkall på tillgänglig-
heten med bil, menar Morgan 
E Andersson.

Vad säger  
fastighetsägaren?
Fastighetsägaren till Han-
delsbankshuset förklarar 

husets tillstånd med att det är 
problem att hyra ut den stora 
lokalen på 500 kvadratmeter. 
De har ännu inte lyckats 
hitta någon kreditvärdig hy-
resgäst, trots att många varit 
intresserade. Lokalen går 
inte att dela upp i mindre 
enheter. 

Hyresfastigheten på 
Backegatan kommer att ren-
göras så snart tid finnes. Det 
är ett arbete som görs med 
några års mellanrum. Det är 
en fasad som är lätt att spola 
av påpekar man.
 Karin Åström

susanne@mellerudsnyheter.se
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Välkommen på vår
Visningshelg 27–29 augusti.

Du känner väl igen en vinnare?
Nya E-Klass har en modern, atletisk look 
som utstrålar attityd. Du får också lyxig 
komfort, infotainmentsystemet MBUX

och smarta finesser för körhjälp. Upplev 
flexibel och sportig elegans för alla dagar.

E 300 de Kombi laddhybrid.
Förmånsvärde från 2.300 kr/månad.

Finns med bensin- eller dieselmotor.

NYA E-KLASS. 
MADE TO

WIN THE DAY.

Roy Andersson Bilbolaget AB - Mellerud
Sapphultsgatan 6 - 8 · 464 34 · Tel.: 0522-63 61 63

Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP-körcykeln E 300 de Kombi 1,3-1,4 l/100km, CO2-utsläpp 35-38 g/km. Miljöklass Euro 
6D-ISC-FCM. Förändring i utrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Värdena avser grundutrustad bil. Bilen på bilden 
är extrautrustad. Förmånsvärdena baseras på 50% marginalskatt inkomståret 2020. Med reservation för skrivfel.

Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown

Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc 

Mån-Fre 09:00-18:00
Lör 10:00-14:00

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
Tlf. 0530-444 40, info@roybil.se

Skolstart med kick-off
BRÅLANDA 
Förra veckan välkom-
nades årets nya gymna-
sieelever till skolan på 
Nuntorp. För de som valt 
inriktning häst bjöds det 
på kick-off med Lotta 
Björe, ett mycket välkänt 
namn inom häst- och 
ridsporten. 
Lotta Björes meritlista är 
lång, men det mest aktuella 
är att hon efter 15 år är till
baka på Strömsholm som 
hopplärare för hippologerna, 
samt att hon också är rid
sportkommentator vid SVT. 
Dalslands Hästsportklubb 

har sedan tre år tillbaka haft 
henne som gästtränare ett par 
gånger om året. Nu gjordes 
således ett samarbete med 
Nuntorpsgymnasiet.

Eleverna deltog till fots 
under en demolektion där tre 
ryttare till häst fick vara 
Lotta Björes mall till infor
mation. Ryttarna var Kristin 
Hammarsträng, Hanna Norr
man och Unni Stjernström. 
Klara Dickson, hästlärare på 
Nuntorpsgymnasiet, förkla
rar;

 – Jag har själv utbildat mig 
på Strömsholm och tagit del 
av den här formen av ridun
dervisning av just Lotta, så 

Unni Stjernström var en av tre ryttare som medverkade under torsda-
gens kick-off för Nuntorpsgymnasiets hästelever.

Klara Dickson, hästlärare på Nuntorpsgymnasiet, med några av sina elever.

jag ville gärna implementera 
det även här på Nuntorp. Jag 
tycker att det ger väldigt 
mycket.

Och eleverna  
verkade nöjda
– Det här var jättebra, man 
peppades och fick många 
användbara tips och idéer, 
säger Kimberly Johnsson, 
och hennes klasskompisar, 
som nu börjar andra året.

I Lotta Björes demolektion 
växlade hon skickligt mellan 
ryttarna och gymnasieele
verna, gav tips till ryttarna 
medan hon uppmanade elev
erna att ha koll på hur ritterna 
utfördes före, över, mellan 
och efter hindren. Det räkna
des galoppsprång och förkla
rades skillnaderna mellan de 
tre hästarna utbildningsmäs
sigt. 

– Alla hästar vill göra rätt, 
det gäller att vi är tydliga med 
våra signaler så de förstår. Vi 
har här helt föredömliga ryt
tare, titta på hur de använder 
sitsen, blicken och sitt 
kroppsspråk. Hur tycker ni 
det ser ut, enkelt eller hur? 
Men det gäller att ha ett bra 
tempo, planera sin ritt och ha 
rytm och balans i sin ridning, 
förklarade Lotta Björe och 

gav också tipset att titta på 
andra – det lär man sig 
mycket på!

Fullt på gymnasiet 
Antalet nya elever på Nun
torp är inför höstterminen 24 
stycken, elva på inriktning 
lantbruk och lika många in
riktning häst. De sista två 
tillhör särskolan. Detta inne
bär totalt 55 elever på Nun
torpsgymnasiet. Årskurs två 
är för närvarande på praktik 
vilket innebär att ettorna har 

egen skolstart där mycket av 
tiden ägnas åt ”lära känna
varandra”aktiviteter. 

– Vi har större geografisk 
spridning i år än förra året, de 
nya ettorna kommer från hela 
Västsverige, vilket också 
innebär att internatdelen i 
skolbyggnaden är helt full, 
men  kommer att utökas till 
våren. Skolans bemanning är 
utökad med två och en halv 
tjänst, till stor del i samver
kan med Dinglegymnasiet. 
Vi är också glada över att 

Unni Stjernström startat fö
retag här på Nuntorp och 
bland annat kan erbjuda 
uppstallning för de elever 
som vill ha egen häst med. 
Unni jobbar även direkt åt 
gymnasiet med stall och un
dervisning samt har egen 
hästverksamhet, säger sko
lans rektor CarlGöran 
Strutz. 

Ing-Marie Norrman
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Det har varit en kämpig vår 
och sommar för medlem-
marna i Kommunal. Det är 
nu dags att visa vad deras 
viktiga insatser för att han-
tera och stoppa smittsprid-
ningen av coronaviruset be-
tyder i konkret handling. I 
höstens avtalsrörelse finns 
alla möjligheter att förbättra 
både löner och villkor för de 
vars hjälteinsatser både app-
låderas och hyllas världen 
över. 

Medlemmarna i Kommu-
nal utför samhälls- och livs-
viktiga jobb men värdet för 
deras insatser syns inte i de-
ras löner och villkor. Lönerna 
är låga, arbetsmiljön är tuff 
och arbetstiderna är allt annat 
än attraktiva. Kommunal har 
länge signalerat om bristerna 
och att medlemmarna har fått 
nog. Många har, redan innan 
coronaviruset drabbade oss, 
börjat fundera på andra yr-
kesval.

Ändå ställer dessa väl-
färdshjältar upp när vi som 
bäst behöver det. De är pro-
fessionella och vill ta ansvar 
och göra det de är utbildade 
för. Att vårda och rädda liv. 
Tacksamt lägger vi alla vår 
hälsa och våra liv i deras 
händer och de har verkligen 
ställt upp för oss i sommar.

Dom har tvingats jobba 
över. Dom har ställt in och 
flyttat sina semestrar. Dom 
har kämpat och slitit med 
varm och påfrestande 
skyddsutrustning. 

Men man varken kan eller 
vill försörja sig med applå-
der. Jobben kräver engagerad 
och kompetent vårdpersonal 
som kan och vill ge allt. Den 
kompetensen finns – men de 
måste få rätt förutsättningar 
och den lön de förtjänar för 
att de ska vilja stanna kvar.

För ska välfärden både 
kunna behålla sina proffs och 
också attrahera nya medar-
betare så måste villkoren 
förbättras i kommande av-
talsrörelse. 

Vi hör i debatten att det 
kommer krävas att vi lönta-
gare ska stå tillbaka på grund 
av det ekonomiska läget. 
Men Kommunals medlem-
mar har stått tillbaka länge 
nu. 

Ska vi i dag, i morgon och 
i framtiden ha en fungerande 
välfärd så är det dags att gå 
från ord till handling. 

Kommunal kommer vara 
tydliga och hårda i sina krav 
i avtalsrörelsen för vi vet vad 
som står på spel. Vi kräver 
högre löner, bättre arbets-
miljö, hållbara arbetstider 
och att man som anställd får 
sin lagstadgade ledighet. Det 
är den enda vägen att gå. 

 Annika Briving, ordförande 
Kommunal Dalsland

Jenni Strand, ordförande 
Kommunal Vänerväst 

Tack för applåderna, 
nu vill vi ha betalt!Nu öppnar vårt nya fina bo-

ende på Ängenäs, det bygge 
som påbörjades under den 
förra mandatperioden när vi 
tillsammans med Centern 
styrde Melleruds kommun. 
Vi vill tacka våra tjänsteper-
soner med projektledare 
Linda Hamrin i spetsen som 
i samverkan med byggherren 
fört projektet i hamn och hål-
lit budget. Men konstaterar 
samtidigt att Melleruds nya 
majoritet gjort flera grova 
missar när det gäller perso-
nalbudgeten. 

En av dessa missar är be-
manningen under nätterna. 

Vi har yrkat på att det ska 
vara en personal per avdel-
ning plus en som står till 
förfogande, det vill säga to-
talt fyra. Majoriteten har fö-
respråkat tre, något vi har 
reserverat oss mot. Men i 
höstens budget finns bara 
utrymme för en anställd un-
der nätterna. 

Alla inser att detta inte 
räcker, oavsett vilket förslag 
man går på. Det måste till 
förstärkning, något som 
kommer att leda till att soci-
alnämndens prognostiserade 
budgetunderskott för 2020 
kommer att växa.  

Även inför 2021 anser vi 
att personalbudgeten för Än-
genäs är för låg. Daniel Jen-
sen säger till TTela att kom-
munen säkert kommer att 
behöva ”både gasa och 
bromsa framöver”. Vi tycker 
att detta är att ta väldigt lätt 
på den ekonomi den nya 
majoriteten säger sig värna 
så mycket om. 

Givetvis ska det finnas 
beredskap att justera budge-
ten efter hand, men att man 
måste redan från början göra 
en rimlig bedömning av be-
hoven, annars kan det leda 
till panikbesparingar som 

även drabbar andra verksam-
heter. 

Vår uppmaning till den nya 
majoriteten är: Gör om och 
gör rätt. Lägg en budget som 
har förutsättning att hålla, 
inte en budget som bygger på 
önsketänkanden. 

För Socialdemokraterna i  
Mellerud 

Michael Melby, 
                       gruppledare

Marianne Sand Wallin, 
ordförande

Socialdemokraterna 
i Mellerud

Underbemanning på nätterna

Jag gjorde nyss min runda på 
Holms kyrkogård och slogs 
av den tanke som ni säkert 
har diskuterat många gånger: 
Varför låter man gravstenar 
växas igen av lavar så att 
texterna blir oläsliga? 

Naturlig erosion är en sak, 
men i det här fallet är det 
frågan om ett biologiskt lager 
som går att avlägsna lätt och 
skonsamt.

Jag har hört att det finns 
forntidsforskare som anser 
att de i många fall, intres-
santa arterna av lavar är in-
tressantare än namn och an-
dra texter.

Jag tycker att biologin ska 
stå tillbaka för individens rätt 
att bli ihågkommen, om än 
bara till namn och tidpunkter.

Och samhället ska vårda 
sitt kulturella arv och texter 
på gravstenar är en viktig del.

När jag var liten gick mor-
far runt med mig och pekade 
ut intressanta vårdar.  

Ska jag vara den siste som 
vet att här vilar teol Stud J 
Josephgsson 1855-1888, och 
som kan fundera över hans 
öde?

Holm har en välskött kyr-
kogård och vi vet idag att 
kyrkogårdar har blivit allt 
populärare för människor att 
besöka.

Man kan begära att invå-
narna där inte ska få sina 
namn oläsliga i onödan. Hur 
får man till stånd en förbätt-
ring?

Peter Lundberg
Ett exempel på gravsten som växt igen av lava på kyrkogården vid Holms 
kyrka. Foto: Privat.

Är lavar viktigare än inskriptionen?

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

DEBATT

Hundbadplats irriterar grannar
VITA SANNAR 
Melleruds Nyheter hade 
med en artikel förra 
veckan om det nya kom-
munala hundbadet på Vita 
sandar camping. Nu visar 
det sig att det finns fast-
ighetsägare med tomter 
som gränsar till hundbad-
platsen som inte ställer sig 
positiva till satsningen.
En av de sommarboende som 
motsätter sig hundbadplat-
sens placering har haft stuga 
här sedan 1967.

– Jag vill ha tydligare reg-
ler. Hundarna ska ju vara 
kopplade och det är de flesta 
också. Men så finns det de 
som har dem lösa när de ba-
dar med sina hundar. Dess-
utom ligger de på stranden 
och solar hela dagarna, det 
ska väl vara meningen att 
man går dit och badar och 
sedan går därifrån? De som 
går från campingen låter 
hundarna kissa revir längs 
vägen. En dag var där cirka 

30 hundar samtidigt. Jag 
undrar vem som ser till att 
reglerna följs, säger perso-
nen.

Hen anser att hundbadplat-
sen istället kunde vara place-
rad nedanför bastun, där 
skulle den inte störa några 
husägare.

Idag är det fyra hus som 
gränsar till hundbadplatsen.

– Stugägarföreningen ytt-
rade sig några gånger 2018 
om en lämplig plats. Senaste 
mötet var 17 juni i år, men 
ansvariga har nonchalerat 
vad vi sagt totalt. Förening-
ens representanter har påtalat 
olämpligheten med den nu-
varande platsen, hundbadet 
borde ligga inom ett avskär-
mat område. Jag tycker att 
stugägarföreningen borde 
vara remissinstans i det här 
ärendet, understryker stug-
ägaren.

– Detta är på prov i år och 
kommer att utvärderas under 
hösten. Blir det en politisk 
vilja med permanent lösning 

Många hundägare välkomnar det nya hundbadet, men lösa hundar ir-
riterar stugägare med tomter som gränsar till badet.

så blir det garanterat bättre 
skyltning med mera nästa år. 
Så detta går att utveckla, sä-
ger Patrik Storm, enhetschef 
Gata-Park.

Han berättar att han fått till 
sig att två stycken klagat, 
dels om hundbadet, men 
också om helikopter för tu-
rister, vattenskotrar, barnfa-
miljer med mera.

– Jag kan tillägga att vi har 
fått väldigt mycket positiva 
signaler om detta från resten, 
konstaterar Patrik Storm.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Idag sitter det en 
skylt vid poolen om var 
hundbadet är beläget samt att 
det gäller koppeltvång.

Brottsstatistik för 
Melleruds kommun

Totalt alla brott (inte bort-
tappad och förlorat) fram 
till och med 16/8:
2018:                  839
2019:                  824
2020:                  752
Alla brott månadsvis 2018:
Januari:             84                                                     
Februari:           85
Mars:                58
April:                82
Maj:                  156
Juni:                  188
Juli:                   135
Aug. tom 16/8:  49
Alla brott månadsvis 2019:
Januari:             93
Februari:           92
Mars:                123
April:                125                      
Maj:                  128
Juni:                  108
Juli:                   123
Aug. tom 16/8:  35
Alla brott månadsvis 2020:
Januari:             113
Februari:           77
Mars:                 81                        

April:                 99                        
Maj:                   113
Juni:                   131
Juli:                    89
Aug. tom 16/8:  44

– Detta visar att det i ja-
nuari  var siffror som var 
”som vanligt”. När länderna 
stängde ner blev det svårt för 
folk att ta sig hit. Februari, 
troligen i slutet, började an-
talet brott minska lite. Mars 
minskar liksom april och 
maj. När länderna öppnade 
igen lite smått så började 
ökningen igen, sammanfat-
tar polisinspektör Monica 
Lindberg.
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Nu är det dags för Brandt Bils stora utomhusrea. Vi kommer att ha försäljningen utomhus så att 
du ska känna dig extra trygg. Under helgen har vi kampanjpriser på begagnade bilar och upp till  
12 månaders garanti med Brandt Trygghetspaket.
 
Välkommen in till våra Volvo- och Renault/Dacia-anläggningar. Du hittar all information på brandtbil.se

B
R

ANDT TRYGGHETSPAKET

BR

ANDT TRYGGHETSPAKET

12 MÅNGARANTI

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-15, söndag 11-14 Lördag 10-15

UtomhusREA 
på Brandt Bil nu i helgen.

Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,2. CO2, g/km: 0–210. Miljöklass Euro 6D Temp. (XC40 Recharge–XC90 B6 AWD). Bilarna på bilderna är extrautrustade. Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans 
Bank, Volvo Serviceavtal. Körsträcka 1500 mil/år. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Läs mer på volvocars.se

Extra helgöppet 29 - 30 augusti
Välkommen in i helgen på vår stora utomhusREA. Läs mer på brandtbil.se

Du ska inte behöva kompromissa för att köra en laddhybrid 
Volvo V90 Recharge ger dig en rymlig kupé, stort bagageutrymme, unikt 
säkerhetssystem och förstklassig komfort. Nu har vi uppdaterat V90 med ny, 
modern och elegant design till modellår 2021. Välkommen att uppleva och 
provköra Volvo V90 hos oss nu i helgen.

Prisexempel  Pris  Privatleasing 

Volvo V90 D4 Momentum Advanced Edition 402 900 kr  4 795 kr/mån
Volvo V90 B4 Momentum Advanced Edition 402 900 kr  4 795 kr/mån
Volvo V90 Cross Country D4 AWD Advanced 441  900 kr  4 995 kr/mån
Volvo V90 Recharge T6 Inscription Expression 567 000 kr  

Samtliga Edition-modeller 
nu med Parkeringsupport
Parkeringssensorer bak och fram samt 
backkamera som ger ovärderlig support  
i trånga situationer. 

Vinterhjul för 9 900 kr
Vinterdäck monterade på Volvo
Original aluminiumfälg för 9 900 kr.
(Ord pris ca 18 000–28 000 kr.) 

Gäller modellår 21 samtliga modeller (exkl XC90, Polestar 
Edition samt Volvo Privatleasing) t.o.m. 30 sep 2020.  

Volvo V90 Recharge.
En ny väg framåt.

Volvo V90. Privatleasing från 4 795 kr/mån

Brandt Bil Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-15, söndag 11-14 Lördag 10-15 Välkommen in nu i helgen.
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Foto: Marcus Palmqvist

Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:

Vuxen: 400:-, ungdom (13-20 år) 300:-
Ett pass: Vuxen 60:- och ungdom 40:-
Swish- eller bankgirobetalning

– WALKING torsdagar kl 10.00 Scoutstugan Ängenäs
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud 
Instagram –friskissvettismellerud

Prova på Gratis
hela vecka 36!

Friskis&Svettis i Mellerud
hösten 2020 v 36-49, start 31 aug
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar medAll jympa är 
coronasäkrad

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
   10.00-11.00  
   Walking/Stavgång 
     

  17.00-18.00  17.15-18.15 
  Jympa station  Coreflex 
  Kajsa  Anders

18.00-19.00 18.30-19.30  18.00-19.00 
Jympa medel/bas Skivstång  Dance explode
Agnetha / Anders Madeleine  Ann-Sofie  

  19.30-20.45 19.00-20.00 
  Intervall Flex Yoga 
  Terese Agneta

19.45 -21.00    
Step explode 
Terese/Madeleine  

På måndagar kl. 18.00 har Anders udda veckor och Agnetha 
jämna veckor. Walking/Stavgång utgår från Scoutstugan, 
Ängenäs. Ledare är Eva Heldmer.

FOTBOLL 
Division 3 Damer 

Herrestads AIF – Tösse IF 
9-1 (2-0)

Mål TIF: Julia Eriksson 
Geland. Hennes mål kom i 
84:e minuten och innebar 
reducering till 8-1. 

Bovall/Hunnebo – Åsebro/
Brålanda 7-3 (3-2)

Samtliga Åsebro/Brålan-
das mål gjorde av Josephine 
James Tissell. Det var tre mål 
i rad från minut 31 till 49, då 
laget gick från underläge med 
3-0 till oavgjort 3-3.  Men 
därefter drog Bovall/Hunne-
bo ifrån på nytt. 

Tösse IF – Bullarens GOIF 
1-7 (1-1)

Tösse tog en tidig ledning 
efter mål av Ingrid Dalstrand. 
Raset för laget kom i första 
kvarten i andra halvlek då 
Bullaren gjorde fyra mål. 

Åsebro/Brålanda – Orust 
FC lag 2 3-0

Orust lämnade walk over. 
Division 4 Damer 

Ingen match i veckan. 
Division 4 Herrar 

IF Viken – Melleruds IF 
2-1 (1-0)

Melleruds IF:s reduce-
ringsmål till slutresultatet 
kom i 89:e minuten och gjor-
des av Karl Svensson. 

Håfreströms IF – IFK 
Strömstad 0-1 (0-1)

Se veckans match. 
Division 5 Herrar  

Åsebro IF – Ellenö IK 7-2 
(4-2)

Mål ÅIF: Ibrahim Tahini 6, 
Oscar Jonasson 1

Åsebro ledde med 4-0 
innan Ellenö IK gjorde sitt 
första. Tahini gjorde två äkta 
hat trick, det vill säga tre mål 
i rad utan att vare sig det egna 
laget eller motståndare brutit 
sviten, ett i varje halvlek. 

Håfreströms IF lag 2 – 
Tösse IF 1-7 (0-1)

Mål HIF: Sherif Haziri, 
TIF: Daniel Karlsson 4, Ab-
diasis Elmi Muhumed, Hugo 
Larsson och Maazim Abdul-
lahi Osman 1 var.

Håfreström kvitterade i 
48:e minuten. I 61:a fick man 
en man utvisad och efter det 

gjorde Tösse sex mål, de fyra 
sista under matchens sista tio 
minuter. 

Melleruds IF U-lag – 
Fengersfors IK 2-3 (2-1) 

Mål MIF: Sef Nikqi 2. FIK: 
Simon Schullström Jansson 
2, Johan Andersson. Anders-
son mål innebar 3-2 till FIK 
och kom i 88:e minuten. 

Färgelanda IF – Åsebro IF 
0-1 (0-0)

Robin Svensson avgjorde 
för Åsebro i 88:e minuten 
med ett nickmål. 

Brålanda IF – Ellenö IK 
3-0

Inga målgörare rapporte-
rade 

Frändefors IF – IFK Åmål 
lag 2 5-1 (1-1)

Mål FIF: Alex Berg Marti-
nelle 2, Erik Öqvist, Mattias 
Boman och Patrik Johansson 
1 var 
Division 6 Herrar 

Dals Långeds IK – Kroppe-
fjälls IF 1-0 (0-0) 

Bäckefors IF – Eds FF lag 
2 1-2 (0-1)

Mål BIF: Johan Jensen 

Veckans fotbollsresultat

SPORT
Diana och Macie till VM för räddningshundar

HUNDSPORT 
12-15 november avgörs 
lag-VM för räddnings-
hundar i Craiova, Rumä-
nien. Sverige skickar tre 
ekipage och ett av dem är 
26-åriga Diana Bergström, 
Ingribyn, och hennes bor-
der collie Macie.
– Jag trodde inte vi skulle bli 
uttagna, så jag blev både jät-
teglad och förvånad. Men det 
ska bli riktigt roligt att få 
chansen att prestera. Hoppas 
verkligen att tävlingarna blir 
av nu, med tanke på covid-19, 
säger Diana.

Intresset för räddnings-
hundar fick Diana av Macies 
uppfödare i Tidaholm som 
deltog i individuella VM 
2019 och dessutom kvalat in 
till VM 2020.

– Hon har inspirerat mig 
ända från början. Jag och 
Macie började tävla i IPO-R, 
med inriktning ruin, 2019 
och har bland annat varit i 
Danmark och tävlat, berättar 
Diana när vi träffar henne 
bland betongmassorna längst 
in på cementgjuteriets om-
råde. Här ligger kasserad 
betong i stora block – perfekt 
träningsmiljö för en rädd-
ningshund.

Detta är en liten sport i 
Sverige och när landslaget 
skulle sättas ihop gick för-
bundet ut och frågade vilka 
som var intresserade. Sedan 
handplockades tre ekipage 
till lagtävlingen för ruinhun-

Diana Bergström och hennes Macie brukar öva i betonghögarna på Örs Cementgjuteri. Man använder inga tasskydd under sökarbetet.

Räddningshundens 
främsta uppgift är att 
med hjälp av sitt väl ut-
vecklade luktsinne söka 
rätt på försvunna perso-
ner. 

Svenska Brukshund-
klubben har sedan 
1980-talet bedrivit ut-
bildning av räddnings-
hundar på uppdrag av 
Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap, MSB.

Källa: Svenska  
Brukshundklubben

dar och lika många till laget 
med ytsökarhundar. Dessut-
om reser varje lag med var 
sin lagledare.

Katastrofplats
– När man tävlar med en ru-
inhund jobbar man på en 
katastrofplats, som efter 
husras eller jordbävning. 
Man gömmer människor i 
rasmassorna, högt upp eller 
nedgrävda. I lag-VM är det 
lite speciellt. Våra tre hundar 
ska söka samtidigt, så gör 
man inte på andra tävlingar. 
Även under lydnadsdelen 
går vi tre samtidigt, förklarar 
Diana.

Momenten är fritt följ, in-
kallning med läggande och 
ställande samt bärande (hun-
den ska kunna bäras och 
överlämnas till en annan 
person). Dessutom ska varje 
ekipage göra två moment, 
medan de andra ligger plats. 
Diana och Macie tar sig an 
apportering och ostabil 
planka. Vid apportering ska 
hunden kunna hämta vad 
som helst, allt från en sko, 
skurborste och pennskrin till 
glasögonfodral.

Det krävs mycket träning 
för att bli en bra räddnings-
hund. Diana brukar ofta träna 
på Örs Cementgjuteri eller i 
Skövde.

– Man är beredd på att åka 
långt för att få en bra trä-
ningsmiljö. Nu tränar vi i 
laget framför allt på att få till 

en bra synkning, berättar 
Diana.

Förutom Diana består la-
get av hennes uppfödare med 
en border collie och en kille 
från Lidköping med en gol-
den retriever.

Går utbildning
Hon går en räddningshund-
utbildning i Göteborg med 
Macie, tillsammans med ett 
ekipage från Bengtsfors och 

ett från Vänersborg. Den tar 
minst 1,5 år, mycket på grund 
av covid-19.

Utbildningen består av 
prov med jämna mellanrum, 
blir du underkänd så kuggas 
du från utbildningen.

– Oftast beror det på mil-
jön, det är ofta svårt för 
hunden. Men Macie är väl-
digt miljöstark, hon gillar 
verkligen sökarbetet och 
jobbar bra självständigt. Ma-
cie markerar med skall när 
hon hittat figuranterna, säger 
Diana.

Hemma har Diana två hun-
dar till; border collien Tindra, 
pensionerad lydnadshund på 

grund av ryggskada samt 
chihuahuan Ninja. Macie 
tävlar för övrigt också i lyd-
nadsklass 3.

Vad tror du om lagets 
chanser under VM?

– Det är tre unga hundar 
som är väldigt starka i lydna-
den. Min uppfödares hund 
har kvalat till SM i lydnad 
2021, jag och Macie hoppas 
också kunna kvala dit. Det 
deltar många riktigt bra ruin-
hundar, så om det är någon-
stans vi ska slå dem så är det 
i lydnaden, svarar Diana.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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olesensbygg@gmail.com

Lifvskällan  
- för Dig
Sv. klassisk massage, naturterapi, 
med.laser, andullation, ir-bastu, 

kost o näringsprep, homeopatmed.

Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
www.lifvskallanfordig.se

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Allt inom golv 

och mattor

Finsnickeri • Ramtillverkning
Glasning av fönster & tavlor

 

Henrik Janveden

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

.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 

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

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

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

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

FÖRSÄLJNING VERKSTAD/RESERVDELAR
HÅKAN 0521-57 73 89TOMMY 0521-57 73 81

Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

EFTERLYSES
Für die Betreuung eines Ferien-
hauses in Dalskog-Liane suchen 
wir eine deutschsprachige Per-
son. Nähere Info unter 0049 171 
7 55 99 00. 

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

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

Startar coronasäker jympa
JYMPA 
Våren 2020 var då coro-
naviruset drog fram över 
världen och omkullkas-
tade tillvaron på många 
olika sätt och mycket är 
förändrat. Utifrån Folk-
hälsomyndighetens rikt-
linjer och diskussioner så 
ställde Friskis in alla in-
omhuspass från och med 
vecka tolv.
Nu är det dags för hösten 
2020 och Friskis startar 
igång jympan på ett tryggt 
och säkert sätt med  anpass-
ningar  för att göra den coro-
nasäker. Tyvärr tvingas vi att 
pausa all gruppträning för 
70+ samt lägga satsningen på 
Seniorklubben på is under 
hösten. För denna målgrupp 
erbjuder vi endast Walking 
på torsdagar från Ängenäs.

Påverkar verksamheten
Detta kommer att påverka 
vår verksamhet och våra 
medlemmar på följande sätt:

• Vi pausar Seniorklubben 
och de aktiviteter som hör till 
den.

• Vi begränsar antalet del-
tagare på passen till 20 
stycken för att vi ska kunna 
hålla erforderligt avstånd 
och du kommer också  att 
kunna boka  plats på passen.

• Vi uppmanar alla motio-
närer att byta om och duscha 

hemma för att vi ska kunna 
undvika trängsel i omkläd-
ningsrummen.

• Vi kommer att behöva 
korta ner våra pass med tio 
minuter för att motionärer 
ska kunna gå in och ut ur B-
hallen på ett säkert sätt.

• Vi uppmanar alla att 
tvätta händerna före passen 
och vi kommer även att er-
bjuda handsprit vid in- och 
utpassering till B-hallen. 

• Vi kommer också att ren-
göra golvet i B-hallen inför 
varje nytt pass.

Självklart kommer du till 
jympan frisk och kry, håller 

avstånd när du köar för att 
köpa ditt kort och när du 
väntar på att få komma in i 
B-hallen.

Vi hoppas att alla våra 
motionärer och funktionärer 
ska ha förståelse för de åtgär-
der vi behöver göra för att  få 
till stånd jympapass hösten 
2020 samtidigt som vi måste  
göra verksamheten corona-
säker. Tillsammans kommer 
vi klara detta och ser fram 
emot ”bättre tider” när vi 
förhoppningsvis kan jympa 
som vanligt igen. 

Kicki Halvarsson

FOTBOLL 
Det började lovande. Ef-
ter några minuter in på 
matchen på Håvåsen mel-
lan Håfreströms IF och IFK 
Strömstad upphörde reg-
net och solen tittade fram. 
Redan från början var det 
tydligt att det handlade 
om två lag i stort behov 
av en seger för att lyfta 
sig ur seriens bottenträsk. 
Här skulle inte bjudas på 
snålspel utan det var full 
satsning framåt. 
Första halvlek var relativt 
jämn, med visst övertag för 
HIF i början. Mellan sjunde 
och nionde minuten hade 
laget tre högerhörnor, alla 
lagda av Viktor Öhrling. Den 
första skapade stora svårig-
heter för Strömstads målvakt 

Martin Waldenström Hans-
son som fick sträcka ut rejält 
för att tippa den över ribban. 

I 18:e minuten trodde hem-
mapubliken på 1-0. I en rörig 
situation efter en frispark 
rullade bollen in i Ström-
stadsmålet, men det dömdes 
bort för offside. 

Strömstads främsta vapen 
är snabba, farliga kontringar. 
I 33:e minuten ledde en av 
dem till straff, en straff som 
Drin Shasivari förvaltade 
väl. HIF:s målvakt Hatiem 
Jalane Khder gick åt rätt håll 
och var nära att nå bollen. 1-0 
för gästerna. 

En olycka kommer sällan 
ensam och ett par minuter 
senare fick HIF:s Meron 
Berhe Ghil sitt andra gula 
kort och visades ut. 

Andra halvlek känneteck-

nades av HIF:s kvitterings-
jakt. De etablerade stundtals 
en hård press mot Strömstad, 
och lite hjälp fick laget av att 
Strömstad i 52:a minuten fick 
en man utvisad.  

Men närmre än Flamour 
Mollapolcis skott i stolpen i 
84:e minuten kom HIF inte. 
Ofta blev uppspelen avblåsta 
för offside och när man kom 
närmare straffområdet fast-
nade man i den kompakta 
Strömstadsmuren. 

Precis som i första halvlek 
stack Strömstad då och då 
igenom med kontringar och 
hade det inte varit för några 
härliga räddningar av Ha-
tiem Jalane Khder hade bort-
laget kunnat ”döda” matchen 
tidigt i halvleken. Nu stod sig 
halvtidsresultatet 0-1 tiden ut 
och HIF har mycket att ar-

Fjärde förlusten för Håfreström 

Håfreströmsspelarna jublar över det de tror är ett ledningsmål. Strömstadsspelarna vinkar för offside, vilket 
domarna höll med om. 

beta med för att ta sig bort 
från jumboplatsen i serien. 
 Lars Nilsson 
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Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

Kontakta Benny Gunnarsson, 
tel. 072-566 82 44 
för pris och bokningTel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press: 
 Kampanjen mot klimatet
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Go’kväll 
11:20 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren 
12:10 Det sköra t 
13:10 Polisskolan – 30 år senare
14:10 Fråga Lund 
15:10 Ruskiga rekryter 
16:45 McLeods döttrar 
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 Sverige möts: Direkt 
21:00 Världens sämsta indier 
21:30 Cowboybåten 
22:00 Sportnytt , Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Skrivglappet, Lärlabbet 
23:30 Skrivutmaningen 
23:45 Unge kommissarie Morse 
01:15 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll

15:00 År 1 miljon – 
 berättelsen om din framtid
16:00 Rapport 
16:05 Världens historia: Na... 
17:00 Stillbild 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Stigcykling med Aksel 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 100 vaginor 
22:35 Vetenskapens värld 
23:35 Yamamoto – moderebellen 
00:25 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Sommarsol 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
18:30 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Morden i Sandhamn 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order 
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 
05:30 Köket 

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

120:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILSERVICE

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-360 48
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-

SERVICE

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-
mellerud
Håkans mobil: 070-653 26 71

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

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

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

GOLV

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 

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

MÖBELTAPETSERARE

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

PIZZERIA

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

STÄD

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

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

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

VÄRMEPUMPAR

Veteranpoolen
Vi hjälper dig städ och hemtjänst-
service. Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila 
mellerud@veteranpoolen.se

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

STÄD
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen: Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Kristallen 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order 
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol
04:40 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press: Den 
	 giftblå	floden	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Go’kväll 
11:15 Cowboybåten 
11:45 Världens sämsta indier 
12:15	Drottning	Margrethe	80	år
13:15 Sverige möts: Direkt 
14:15 Min trädgård 
14:55 Rullskidor: Alliansloppet 
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 Den överlägsne journalisten 
21:00 Framgångssagan  Arnold 
 Schwarzenegger 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Cinema Pameer 
23:50 Fråga Lund 
00:50 Dödsstraffets offer 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll

15:00 År 1 miljon – 
 berättelsen om din framtid 
16:00 Rapport 
16:05 Kampen om Vita huset 
16:50 Au pair på Hawaii 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Jakttid 
18:30 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: Rysslands 
	 mäktiga	flod	
20:55 Stopptid 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Jacques – havets 
 utforskare
23:45 Min röst: Mu jietna 
00:15 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: 
 Sommarsol 
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 Fångarna på fortet 
21:30 Jack Reacher 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Jack Reacher 
00:25	En	officer	och	gentleman	
03:00 Zoolander 2 
05:00 Husjägarna – Danmark

15:00 År 1 miljon – 
 berättelsen om din framtid 
16:00 Rapport 
16:05 Historiejägarna 
16:35 Under klubban 
17:05 Stigcykling med Aksel 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Första kärleken 
18:30 Babel 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kaos är granne med Gun 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Photographing fairies 
23:30	100	vaginor	
00:20 Jakttid 
00:50 Kampen om Vita huset 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press: 
 Kampanjen mot klimatet 
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Go’kväll 
11:20 Det söta t – sommar 
11:40 Min trädgård
12:20 Sverige! 
12:50 Fråga Lund 
13:50 Den överlägsne journalisten
14:50 Bäst i test 
15:50 Rullskidor: Alliansloppet
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt , Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sune vs Sune 
21:25	Agathas	gåta	-	Ishtars	
 förbannelse
23:05 Rapport 
23:10 Brottsplats Mallorca 
23:55 Världens sämsta indier 
00:25 Cowboybåten 
00:55	Butterfly	
01:40 Framgångssagan Arnold
 Schwarzenegger 
05:05 Sverige idag 
05:35 Go’kväll

06:20 Fråga doktorn 
07:05 Den överlägsne journalisten
08:05 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren
08:55 Sverige möts: Direkt 
09:55 Go’kväll 
10:40 En bild berättar 
10:45 Framgångssagan Arnold
 Schwarzenegger 
11:40 Cowboybåten 
12:10 Min trädgård 
12:50 Barnmorskan i East End 
13:50	Drottning	Margrethe	80	år
14:50 Fotboll: Damallsvenskan 
17:00	K-märkt	form	
17:05	Världens	historia:	Kunga-
 huset Windsor
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport, 18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport , Sportnytt 
20:00 Tillbaka till Downton
 Abbey
20:50 Större än Gud 
21:00 Unge kommissarie Morse 
22:30 Rapport 
22:35 Red Rock West 
00:10 Ted 2 
05:00 Go’kväll 
05:45 Det sköra t

08:05 Modern och
  dottern 
10:35 Au pair på Hawaii 
11:05 Universitetets djursjukhus
11:35 Min röst: Mu jietna 
12:05 Jakttid 
12:35 Historiejägarna 
13:05 Vetenskapens värld 
14:05 En osannolik historia om 
 konstförfalskning
16:00 Rapport 
16:05 Babel 
17:05	Affischer	och	plakat	–	den	
 moderna reklamens 
 födelse 
18:00 Friidrott: Grand Prix 
20:00 Kulturstudion 
20:05 Gränslandet – symfonisk 
 fest
21:05 Kulturstudion 
21:10	Lucas	Debargue	-	den	
 tänkande pianisten 
22:35 Kulturstudion 
22:40 Michelangeli, en mytisk 
 pianist 
00:00 Kulturstudion 
00:05 t på Operan 
01:05 Första kärleken 
01:45 Sportnytt

05:50 En plats i solen: 
 Sommarsol
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30	 Idol	
14:25 Fångarna på fortet 
15:55 Hellenius hörna 
16:55 Parlamentet 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55	Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten 
20:00 Klassfesten 
21:30 Jason Bourne 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Jason Bourne 
00:05 Our brand is crisis 
02:20	 If	I	stay	
04:30 Younger 
05:00 Husjägarna – Danmark

06:45 Fantastiska 
 trädgårdar 
07:30 McLeods döttrar 
09:45 Go’kväll 
10:30	Drottning	Margrethe	80	år	
11:30 Sverige! 
12:00 Humorkalaset på Dalhalla 
13:30 Sune vs Sune 
14:55 Tillbaka till Downton
 Abbey
15:45 Ur funktion 
15:55 Världens sämsta indier 
16:25 Fråga Lund 
17:25 Ett akademiskt krig 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Världens historia: 
 Kungahuset Windsor 
20:45 Barnmorskan i East End 
21:45 When the dust settles 
22:45 Rapport 
22:50 Dödsstraffets offer 
23:40	Agathas	gåta	-	Ishtars	
 förbannelse
01:20 Den överlägsne 
 journalisten
05:15 Landet runt 

09:00 Kaos är granne 
 med Gun 
10:00 Gudstjänst 
10:30 Gränslandet – symfonisk 
 fest
11:30	Lucas	Debargue		-	den	
 tänkande pianisten
12:55 Michelangeli, en mytisk 
 pianist
14:15	Affischer	och	plakat	–	den	
 moderna reklamens 
 födelse 
15:10 Övergivna rum 
15:30 Första kärleken 
16:00 Rapport 
16:05 Universitetets djursjukhus 
16:35 Klipp ur Strömsö 
16:45 Där ingen längre kan bo 
17:00 Aucune idée 
17:10 Alors grammaire ! 
17:19	Kortfilmsklubben	–	engelska
17:38 Popreel, 17:53 Hitta hem 
18:00 t på Operan 
19:00 Världens natur
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån 
22:55 Gudstjänst 
23:25	Dox	10	år:	Bombay	Beach	
00:40 Jurymedlem med rätt att 
 döma 

05:50 En plats i solen: 
 Sommarsol
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Klassfesten 
12:55 Kristallen 
14:50 Truman show 
16:55 En plats i solen: Sommarsol
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Hellenius hörna 
21:00 Beck: Den tunna isen 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Den tunna isen 
23:25 Morden i Sandhamn 
01:25 Stockholmspolisen 
02:25 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:30 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00	 Idol	
21:00 Parlamentet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:45 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen: 
 Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00	 Idol	
21:00 Morden i Sandhamn 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:45 Younger 
05:30 Köket

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Sportspegeln 
11:00 Fråga Lund, 12:00 Sverige! 
12:30 Bergman revisited 
12:45 Ett akademiskt krig 
13:15 Travel man 
13:40 Barnmorskan i East End 
14:40 Min trädgård 
15:20 Frun tillhanda 
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 Det sitter i väggarna 
21:00	Butterfly	
21:45 Kärlek vid första anblick
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Måste gitt, 00:05 Sverige! 
00:35 Ett akademiskt krig 
01:05 McLeods döttrar 
05:00 Sverige idag, Sverige!

08:00 Aucune idée 
08:10 Alors grammaire ! 
08:19 Kortfilmsklubben	–	engelska
08:38 Popreel 
08:53 Hitta hem 
09:00-16:15 Forum 
12:00 Rapport 
16:00 Rapport 
16:15 Gudstjänst 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Historiejägarna 
18:30 Kaos är granne med Gun 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Au pair på Hawaii 
22:15 Heja Sverigelaget 
22:45 Svenska förklarad 
23:05 Agenda 
23:50 Babel 
00:50 Universitetets djursjukhus 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00	Svenska	tv-historier	
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Under klubban 
18:30 Andra världskriget börjar 
19:20	Gunnel	Carlson	i	Italien	
19:30 Modern och dottern 
20:00 När skogen tystnar 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Weissensee 
22:35 Min röst: Mu jietna 
23:05 Kaos är granne med Gun 
00:05 Au pair på Hawaii 
00:35 Andra världskriget börjar
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press 
10:15 Arkitekturens pärlor 
10:25 Det sitter i väggarna 
11:25 Skrivglappet 
12:10 Lärlabbet 
12:25 Skrivutmaningen 
12:40 Anslagstavlan 
12:45 Cowboybåten 
13:15 Fråga doktorn 
14:00 Den överlägsne journalisten
15:00 Kärlek vid första anb... 
15:15 Gycklarnas afton 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Fråga Lund, Det sköra livet 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren 
23:20 Travel man 
23:45 Brottsplats Mallorca 
00:30 When the dust settles 
01:30 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag, Go’kväll
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Melodikrysset v.35 - 29 augusti

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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 35 – 29 augusti

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.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

Fotboll

Gummistövel 
Barn 
Stl. 26-33

WCT-byxa 
Barn 
Stl. 110/116 - 146/152

Tennissko 
Barn 
Stl. 23-33

149:-

Joggingbyxa 
Dam/herr

149:-

8990

7990

WCT-byxa 
Herr

Gummistövel 
Barn 
Stl. 22-34

75:-

99:-

6990

Nya bron över Holmsån klar

MELLERUD 
Till helgen är det visning 
av nya boendet på Än-
genäs, enligt planerna är 
också den nya bron över 
Holmsån klar, vilket inne-
bär att det är fritt fram att 
använda gång- och cykel-
vägen.
– Det enda som är kvar är att 
vi väntar på räcket. Vi ville 

ha belysning i räcket, det 
hade varit så fint. Men det 
blev otroligt dyrt, så vi pla-
nerar att hitta på något till-
sammans med Vattenfall – en 
egen variant till ett bättre 
pris, säger gata- och parkchef 
Patrik Storm.

På grund av bedrövliga 
markförhållanden vid ån var 
enda alternativet en rörbro 
som består av en 16 meter 

lång och fem meter bred 
trumma.

– Mycket regnvatten leds 
ut i ån. Så vi har schaktat bort 
material från båda sidorna 
och sedan förstärkt långt ner 
mot älven på båda sidorna. 
Allt är klätt med natursten för 
att ta hänsyn till vattenlivet, 
förklarar Patrik Storm.

På platsen har man dess-
utom förberett med en hård-

gjort yta (för att den ska vara 
handikappanpassad) för ett 
stockbord av lärkträ med 
bänkar. Kommunen har köpt 
in fyra exemplar, som för 
övrigt tillverkats av intagna 
på Tidaholmsanstalten. Ett 
av borden kommer att place-
ras vid bron. Övriga stock-
bord kommer att ställas ut på 
andra platser i kommunen.

– Jag tror vi håller budge-

ten på totalt 2,6 miljoner 
kronor, det är inklusive pro-
jektering, markprover och 
vibrationsmätningar, berät-
tar Patrik Storm.

Ny gatubelysning är uppe 
från korsningen Storgatan/
Torpgatan och hela vägen till 
Ängenäs. Gång- och cykel-

vägen har delvis fått ny drag-
ning, dessutom har delar av 
den fått ny beläggning.

Projektet har drivits i egen 
regi av Melleruds kommun 
med ramavtal av maskiner 
och lastbilar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Några bilder från brobygget under resans gång. 
Trumman mäter hela 16 meter och är fem meter bred. 
Nu inväntar man bara räcket. Foto: Privat.
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