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Välkomna!

6-glas, 10x21.  
Levereras med 
karm och Assa 
låskista, vit.  
Rek. ca pris 4995:-

Ytterdörr

3995:-

Fullträff för golftävling

Melleruds Nyheter Open spelades i fredags med 104 deltagare. Golftävlingen blev en succé där Sterner och Sverre Lindblad knep förstaplatsen. 
På bilden syns Christer G Olsson slå ut från hål ett, han tog hem andraplatsen tillsammans med Pär Söderlund . Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 – 

Kontrastrik vernissage
Sidan 5

Engagerande youtuber
Sidan 5

Äntligen seger för KIF
Sidan 9

Priserna gäller måndag 7/9– söndag 13/9 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, 
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 37 

Svensk nötstek
Scan, Sverige, färsk, ca 1,2kg  

Mild hårdost
Garant, flera sorter, fetthalt 27-35%, 
ca 700g  
Max 3 köp/hushåll/vecka 37

Potatisgratäng
Outinens, kyld, 350g, jfr-pris 28,57/kg  

Gröna druvor
Land se förp., klass 1, kärnfria,  
i ask,  500g, jfr-pris 40,00/kg

FrasRost
Skogaholm, 450g, 
jfr-pris 22,22/kg  
Max 3 köp/hushåll/vecka 37

 99:-
/kg 10:-

/st

10:-/st

  20:-
/st

5995
/kg

BONUSKUND

79:-/kg
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BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

RYMDRESAN

Söndag 13/9 kl. 16.00

Barntillåten  Pris 80 kr

1 tim 14 min

SÅNGKLUBBEN

Onsdag 16/9 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 53 min

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

Karin Kajjan
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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.
BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 13/9 11:00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10/9 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson
Tor 10/9 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid  
   dåligt väder, Stora salen
Sön 13/9 18:00 Höstkvällsgudstjänst i Kyrkans Hus, 
   Mia Palm. Sång: Helén Eriksson

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 16/9 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 13/9 09:30 Gudstjänst i Örs kyrka, Mia Palm

9-16 september 2020
Fjortonde söndagen efter trefaldighet 

”Enheten i Kristus”
Rikskollekt går till: Ekumeniskt arbete, 

Kyrkornas världsråd (KV)

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
FÖR FAT TA R K VÄ L L

Torsdag 10 sept kl. 19 Tingshuset i Mellerud
Livesändning på Facebook och Youtube.
Kalle Lind samtalar med Victor Estby.

Författarkvällarna arrangeras av Bokdagar i Dalsland, i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan Väst och Melleruds kommun.

Kalle
Lind

L I V E S ÄND

Stormöten om våra 
fastigheter

Brålanda pastorat står inför stora utmaningar 
när det gäller våra fastigheter. Av ekonomiska 
skäl kan det bli aktuellt att stänga eller sälja 

både kyrkor och församlingshem.

På några stormöten vill vi informera om vilka 
alternativ som finns och ge möjlighet för alla att 

komma med sina tankar och förslag. Detta är 
viktiga frågor för vår bygd och det är nu du har 

möjlighet att göra din röst hörd.

Måndag 14/9 kl 19 i Gestads kyrka
Tisdag 15/9 kl 19 i Brålanda kyrka
Onsdag 16/9 kl 19 i Sundals-Ryrs kyrka

Välkomna!
Brålanda kyrkoråd

Frändefors kyrka
Söndag 13 september 
Klockan 18.00 
Stefan Wenerklang
Drag med dragspel 
Välkomna!  

Musikgudstjänst

Gudrun Rydberg 

berättar om  

Bolstads Prästgårds pigor

  
Rotary
Mellerud

Måndag 14/9

Gruzzolo

Framtidspartiet i Mellerud

VÅR VI VISION FÖR 
MELLERUDS KOMMUN 
Mellerud är en kommun där varje invånare, 
oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet 
till ett gott liv, och kan känna sig trygg, sedd 
och respekterad. 

Delar du den? Bli medlem! 
Ring: 070-357 48 39 
E-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Träffa oss på Torget  
lördag 19 sep.  kl 11-14

Anbudsauktion - G:a Skolan, Bäckefors 
På denna auktion säljes bl.a. 2 lokala dödsbon. Möbler 1900-tal tex. 
matsalsmöbel i Chippendalestil björk, hörnskåp Gust.stil, köksbord m stolar, liten kökssoffa, 
kista, gungstol, pelarbord, piedestal,  sypuff, rottingfåtöljer, 50-tal teak m.fl. Stringhylla, säng-
bord, matbord m stolar, fotpall, fåtöljer, golvlampa, hallbyråer, speglar, väggur, trasmattor, 
kristallampa, stora bordslampor, tavlor ss Holmdahl, Henning, Birkfeldt, R. Hult, J. Björkqvist, 
tomtar, halmsaker, dalslandshantverk, tvättservis, smideskrona, Höganäskrukor, matservis,  
kaffekvarn, speceriburk, våg, burkar, stenmortlar, koppar, mässing, tenn, keramik 50/60-tal, glas 
bl.a. stora fotfat, äldre fyllehund, tillkommande gods under veckan som ej hunnit med i annons. 
Nästa auktion om ca 3 veckor.
Visning: Onsdag 9/9, torsdag 10/9, fredag 11/9 kl. 16.00-18.00 alla dagar.
Avhämtning: Söndag 13/9 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

OK Kroppefjäll Tel. 0704-10 46 49

Höstens tipspromenader

Sönd 13/9 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor. Även bana för rörelsehindrade
Servering • Lotterier • Välkomna!
Höstens sista tipspromenad 4/10 

Folkmusik möter slöjdkonstnär

Under 2020 skapade För-
valtningen för Kulturut-
veckling en ny musiknod 
i Dalsland där den grund-
läggande tanken var att 
titta på möjligheterna för 
en mötesplats för folkliga 
uttryck i Dalsland. 
I samarbete med Not Quite 
genomför Förvaltningen för 
Kultutveckling under hösten 
2020 två residens i Åmåls 
kommun: ett för folkmusiker 

och ett för en slöjdkonstnär, 
där temat för slöjdaren är 
”ljud” och där deltagarna 
från båda residens uppmunt-
ras till möten och samverkan.

Folkmusikkvartetten star-
tade som duo 2016 men utö-
kades för två år sedan till den 
grupp de är idag: Oskar 
Reuter, Anna Larsson, Jonat-
han Larsson och Guro Kvifte 
Nesheim. Med instrumenten 
nyckelharpa, gitarr, dragspel 
och hardanger d’amore ska-

par de nyskriven, glad och 
medryckande musik. 

Helena Bratt är en modern 
slöjdare, konstnär och kul-
turmålare med ett sylvasst 
öga för nya ämnen att låta 
sina kreationer kretsa kring. 
Nu ger de sig ut på en gemen-
sam turné i Dalsland och 
fredag 18 september kom-
mer de till Kulturbruket på 
Dal.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal.

Fredag 18 september gästar Folkmusikkvartetten och slöjdkonstnären 
Helena Bratt Mellerud.
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Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

Välkommen till 
Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 390:- 
(barn 350:-). OBS! även resevaccinationer. 
Datum  Plats  tid

Fr 10/7 Coop Alingsås 14-18 
Fr 17/7 Coop Alingsås 14-18 
Fr 24/7 Coop Alingsås 14-18

Fr 11/9          Coop Mellerud   14-18

AKTUELLA ERBJUDANDEN 9/9-13/9
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

RÖKT VILDSVINSSKINKA
Lulles. Ord. pris 34:90/hg.

P� � n häl� r 

  välk� � n 

t� l vår 
� n� � i� t 

f� a fi� di� 

ÄGG 15-PACK
X-tras. Strl S. Ord. pris 20:95/st.
ÄGG 15-PACK

10k�  

Handla för 
300:- så får 
du köpa ett 
15-p för 10:-

FLATRÖKT PASTRAMI
Lulles. Ord pris 19:90/hg.

9)=�  

Delikatessen erbjuder

22)=�  

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 169:-
”Stora Nord-norska”

Nykokta havskräftor och signalkräftor
till lägsta dagspris!

Livesänd författarkväll
Torsdag 10 september är 
det livesänd författarkväll 
i Tingshuset, Mellerud. 
Då  kommer Victor Estby, 
Bokdagar i Dalsland, att 
samtala med Kalle Lind, 
som släppt en biografi 
över Hasse Alfredson.
– Boken kom i höstas, men 
är fortfarande aktuell. På 
grund av covid-19 har Kalle 
inte varit ute och pratat om 
boken tidigare, säger Victor 
Estby, huvudansvarig för 
Bokdagar i Dalsland.

Kalle Lind skildrar här 
Hasse Alfredsons resa från 
barndomen i Helsingborg, 
via spexande i Lund, anställ-
ning på Radiotjänst till sam-
arbetet med Tage och ska-
pandet av AB Svenska Ord. 

Kalle Lind kallar sig diver-
searbetare i kulturbranschen. 
Han gör radiohumor, driver 
podden Snedtänkt och blog-
gen En man med ett skägg, 
skriver i Sydsvenskan och 
Expressen och har samlat på 

Kalle Linds biografi 
över Hasse Alfredson.

Kalle Lind är en författare med 
många strängar på sin lyra. Foto: 
Gabriel Liljevall.

Kroppspositivt föräldraskap
Torsdag 17 september gäs-
tar Karin Kajjan Andersson 
Kulturbruket på Dal och 
föreläser om ”Kroppspo-
sitivt föräldraskap, hur vi 
hjälper våra barn till en 
sund kroppsbild”.
Kroppspositivism är en rö-
relse som flyttar fokus från 
kroppen, som oändligt och 
ständigt bristfälligt projekt, 
till kroppen som en accepte-
rad och välkommen del av 
våra liv. Med avstamp i sin 
debutbok Livsviktigt – en 
handbok i kroppspositivt 
föräldraskap, djupdyker Kaj-
jan i det brinnande ämnet hur 
vi hjälper våra barn till en 
sund kroppsbild. 

Fallgropar, konsekvenser 
av barns kroppshat och stra-
tegier för att stärka relationen 
till kroppen – det här är före-
läsningen för alla som vill 
rädda sina barn från kropps-
hat. 

Kajjan är en populär och 
uppskattad profil online (vil-

Karin Kajjan Andersson. Foto: Emma-Sofia Olsson.

sig stora mängder kuriosa 
från det svenska nittonhund-
ratalets offentlighet som han 
gärna delger andra.

Författarsamtalet sker 
alltså inte på Upperud 9:9 
som det felaktig stod i en an-
nons förra veckan.

ket hennes dryga 21 000 
följare på Instagram vittnar 
om). Hon är journalist, opi-
nionsbildare och författare 
med båda fötterna stadigt 
rotade i den feministiska 
debattmyllan. 

Om föreställningen i ar-
rangerande Kulturbruket på 
Dal säger Kajjan själv: ”Just 
kroppspositivt föräldraskap 
är fortfarande väldigt nytt, 

men det är verkligen hög tid 
att vi vuxna börjar prata mer 
med varandra om hur vi pra-
tar med barn om kropp och 
hälsa. Det är så lätt att göra 
fel, men börjar man tänka 
efter på vad man gör är det 
ännu lättare att göra rätt. Och 
en sådan förändring kan be-
tyda allt för ett barns relation 
till sin kropp.” 
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För bokning och info: 
Facebook Skeppskrogen Sunnanå 

 Tel. 070-796 62 04

Skeppskrogen 
Sunnanå

Buffélunch och 
dagens meny
Mån-fre 11-15

À la carte 
Fre-sön

Tårtor, smörgåstårtor, 
fika och catering

Öppettider: 
Mån-tors 11-16 • Fre 11-21 

Lör 12-21 • Sön 12-16

Senior
MATSEDEL

Vecka 38 Skolan
Måndag 14/9: Korv Stroganoff med kokt potatis 
och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Hallonsoppa.

Tisdag 15/9: BIff Lindström med brunsås, kokt 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 16/9: Italiensk kycklingsoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Dessert: Ostkaka med sylt.
Torsdag 17/9: Sprödbakad sejfilé med kall dillsås,  
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Färsk frukt.
Fredag 18/9: Fläskschnitzel med champinjonsås, 
kokt potatis och broccoli.
Dessert: Päronkräm.
Lördag 19/9: Herrgårdskyckling med kokt potatis 
och majs.
Dessert: Jordgubbs- och äppelkompott med 
vaniljsås.
Söndag 20/9: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 38
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker. 
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och ärtor/majs/paprika.
Alt: Veg. Stroganoff med pasta och ärtor/
majs/paprika.
Tisdag Hamburgare* med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Greenburger med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.
Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Italiensk linssoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.

Torsdag Sprödbakad sej** med 
kall dillsås, potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccolimedaljong med kall dillsås, 
potatis och gröna ärtor.

Fredag Vegetarisk schnitzel med 
champinjonsås, kokt potatis, broccoli.
Alt: Selleristick med champinjonsås, 
kokt potatis och broccoli.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

Veckans lunch
Dagens lunch kl. 12-14

Onsdag 9/9 
Thaikyckling à la Nuntorp

Zucchinilasagne

Torsdag 10/9
Nuntorps bondbönesoppa med bacon

Benfri kotlett med rostad potatis, 
gräddsås

Fredag 11/9
Tacobuffé

Måndag 14/9 
Köttfärslimpa, potatis, gräddsås och 

rårörda lingon
Vegetarisk gratäng med aubergine, 

rödbeta och grillost

Tisdag 15/9
Citronbakad lax, potatis och kall sås 

från Nuntorps skafferi
Korv stroganoff med havreris

105 kr ink. salladsbuffé, 
kaffe & kaka

Hjälp oss att bli ännu bättre!
Sedan 1993 har samtliga 
hushåll och företag i vårt 
spridningsområde fått 
Melleruds Nyheter i brev-
lådan. Helt gratis. Nu vill 
vi ha er hjälp att bli ännu 
bättre.
Detta är möjligt tack vare 
våra annonsörer och de stöd-
prenumerationer som vi i 
många år fått från våra läsare. 
Dessa stödprenumerationer 
hjälper oss att behålla och 
utveckla tidningen som går 

ut till drygt 10 800 hushåll 
och företag.

Tack till alla som stöttar 
oss – ni behövs!

Melleruds Nyheter är en av 
få gratistidningar med veck-
outgivning som inte drivs av 
ett större mediahus som i sin 
tur stöttar tidningarna ekono-
miskt.

Att Melleruds Nyheter är 
gratis för våra läsare varje 
vecka innebär inte att företa-
get saknar utgifter. Det kom-

mer alltid kosta att producera 
nyheter.

För att kunna utveckla 
tidningen och locka ännu fler 
läsare ser vi för närvarande 
över tidningens format och 
design. 

Vi tar gärna emot dina 
synpunkter

u Vad vill just du läsa om?
u Vad tycker du är intres-

sant i tidningen idag? 

u Saknar du något i tid-
ningen?

Mejla dina synpunkter och 
förslag till info@melleruds-
nyheter.se

Om du vill stötta din lo-
kala gratistidning, så sätt in 
en frivillig prenumerations-
avgift på vårt bankgiro 5757-
5581.

Du kan även swisha till 
123 029 62 69.

Susanne Emanuelsson 
ansvarig utgivare

Fyra röster om Melleruds Nyheter
Vi märker att Melleruds Nyheter är en omtyckt tidning 
men vi vill alltid bli bättre. Nya infall är viktiga att få och 
därför frågar vi människor vad de tycker om tidningen. 
Här kommer fyra röster från Storgatan i Mellerud den 

3 september. Vi frågar: Vad tycker du om Melleruds 
Nyheter? Är det något du saknar i tidningens innehåll/
vad kunde vi skriva mer om? 

 Av: Karin Åström

Kerstin Hollertz,  
Mellerud.

– Jag tycker tidningen är 
bra, man får reda på vad som 
händer och det kunde vara 
ännu mer reportage. Jag läser 
tidningen varje onsdag från 
första sidan till sista och jag 
önskar att den vore mycket 
tjockare.

Runo Elofsson, Mellerud.
– Det är en bra och upp-

skattad tidning. Jag, som är 
nyfiken, önskar ännu mer 
reportage om vad som hän-
der i bygden, gärna mer 
porträtt av folk som bor här. 
Jag tycker också det vore bra 
om allt ideellt arbete som 
görs inom olika områden 
lyfts fram.

Anita Andersson  
Hagsgård, Frändefors.

– Jag tycker tidningen är 
intressant och bra som den är, 
jag bor i Frändefors dit vi ju 
får den, och jobbar i Melle-
rud. Det är angeläget att läsa 
den för man får bredden på 
vad som händer. Jag som job-
bar kommunalt tycker också 
det är viktigt att ni skriver om 
det som händer inom kom-
munens verksamheter. Ni får 
guldstjärna!

Nori Shabanaj, Mellerud.
– Jag läser inte tidningen 

så ofta, jag kollar mest på 
sociala medier som Insta-
gram. Ni skriver bra om det 
som händer, men inte så 
mycket om ungdomar och 
deras aktiviteter. Jag önskar 
att det ni lägger ut på sociala 
medier inte bara handlar om 
olyckor och bränder, utan 
mer optimistiska grejer.

Vill haka på Rolf Lundbergs 
debattinlägg. Vi har precis 
samma problem med kom-
munens bristande skötsel av 
omgivningarna här i Håve-
rud. Här är till exempel en 
starkt förkortad version av 
skötselplanen för ovanstå-
ende reservat:

Det  består av två områ-
den:1/ område med naturvår-
dande skötsel och 2/ett om-
råde utan.

Område 1. Syfte: En löv-
dominerande skog med in-
slag av död ved och gamla 
träd.              

Skötselplan: Gallring som 
gynnar lövträd bör utföras. 
Lövhögstubbar kapas för att 
skapa död ved. Ringbark-
ning utföres med fördel men 
långt från strövstigar för 
undvikande av nedfallande 
torrträd. 

Kommunens parkförvalt-
ning ansvarar för uppfölj-
ning att mål och skötsel ut-
förs var femte år.

Område 2: I området finns 
välbesökta stigar och iord-
ningsställda trappor. 

Bevarandemål: Lusthus, 
stigar med trappor, utsikts-
plats och grillplats ska finnas 
kvar. 

Ramslökedalens 
naturreservat  
i Håverud

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.
Max 2 000 tecken! Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Skötselplan: Stigarna väl-
skyltade och trapporna väl 
underhållna.

Uppföljning: Parkavdel-
ningen ansvarar för att beva-
randemålen genomförs varje 
år.

Verklighet: Skogen = ett 
livsfarligt plockepinn runt 
ramslöken där 100-tals besö-
kare befann sig i sommar. 
Trappor och ledstänger rutt-
na.

Förslag till er som är in-
tresserade, läs om kommu-
nens reservat. 

Nu väntar vi bara på storm!
Ann

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Vernissage i kontrasternas tecken

En hatt skapad i denim och ba-
nanfiber, av Michelle Grund, pry-
der sin plats i konstmuseet med 
naturen bakom.

Gunnar Lennerås, Ann-Kristin Lennerås och Bertil Larsson i samtal framför en av målningarna i nedre hallen.

UPPERUD 
Årets sista utställnings
period på Dalslands 
konstmuseum inleddes i 
lördags med vernissage. 
Utöver Tillskärarakade

min i Göteborg möttes här 
två spännande konstnärer 
med helt olika sätt att ut
trycka sig i sina målningar.
I övre hallen på Dalslands 
konstmuseum möttes man av 
stora målningar i varma, 
härliga färgnyanser. Astrid 
Sylwan målar abstrakt och är 
en av vårt lands mest hyllade 
i genren. Hon berättar att hon 
aldrig planerar sin målning 
utan det är känslorna i stun-
den som styr, en slags själv-
biografi. Att hennes stora 
tavlor ska ha en titel tycker 
hon är viktigt, men de sätts 
alltid i efterhand. Av de som 
nu finns med i hennes utställ-
ning är hälften ej visade tidi-
gare.

Till skillnad från Sylwans 
målningar, som egentligen 
känns som de aldrig skulle 
kunna ta slut, så målar Ann-
Jeanette Sjölander med givna 
ramar från början. Hennes 

tavlor möter man i nedre hal-
len och de är mörka, svarta, 
nästan som slukhål. Ann-
Jeanette Sjölander planerar 
noggrant den yttre formen 
innan hon skrider till verket 
med passare, linjaler, bly-
erts- och färgpennor samt 
akryl. Det låter kanske lite 
stelt, men effekten blir mjukt 
tredimensionell. 

Klädskapande i denim  
och bananfiber 
Att möta dessa båda målares 
olika tekniker ger en spän-
nande touch på utställningen. 
Att sedan studera Tillskä-
rarakademins studenters 
skapningar i denim, experi-
mentella klänningar och hat-
tar, där de alla tilldelats lika 
meter tyg från början, gör 
inte besöket sämre. 

– Jag tycker det är mycket 
positivt att få möjligheten att 
lyfta fram båda dessa konst-

”Heltidsresan” går framåt
För fyra år sedan teckna
des ett kollektivavtal mel
lan Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), ar
betsgivarförbundet Pacta 
och Kommunalarbetar
förbundet med målet att 
heltid ska vara  norm i 
kommunens verksamhe
ter senast 2022.  I Mellerud 
startade ”Heltidsresan” 
2018 och den går framåt 
trots visst gnissel. Fler 
arbetar heltid idag jämfört 
med förra året.
Tanken är att alla som nyan-
ställs ska anställas på heltid 
och den som arbetar deltid 
och vill jobba heltid ska få 
det. Det kräver nytänkande 
och flexibilitet.

Inom vård- och omsorg 
visade det sig att det fanns en 
stor oro inför den förändring 
som ett nytt arbetssätt skulle 
innebära.

– Från början togs den 
förändring i scheman som 
krävs inte enbart emot posi-
tivt, men det har blivit bättre, 
konstaterar Jeanette Sjölund, 
personalchef i Melleruds 
kommun.

Christina Melin på fack-
förbundet Kommunal håller 
med om att det är lugnare nu, 
men att hon fortfarande får 

frågor kring schemaläggning 
som varit en stötesten. 

Unga vill inte
Christina Melin är förvånad 
och lite besviken att inte fler 
vill jobba heltid. 

– Detta har varit en önskan 
från många genom åren, men 
när det blir verklighet vill 
man inte. Särskilt förvånad 
är jag över att unga inte vill, 
säger hon.

Christina har märkt av en 
oro speciellt gällande resurs-
passen, vilka innebär att man 
för att komma upp i sin heltid 
kan få arbeta på en annan 
avdelning, eller en annan en-
het, än den man vanligtvis 
jobbar på. Något som vissa 
anställda uppskattar, men 
andra känner oro inför.

– Jag får en del frågor kring 
detta, man säger att man 
måste få lära sig och gå bred-
vid i början, och visst är det 
tänkt så.

– Coronaviruset har satt 
stopp för introduktion på nya 
enheter och avdelningar, 
konstaterar Pernilla Wall, 
sektorchef för vård- och om-
sorg, men påpekar i detta 
sammanhang att det är vik-
tigt att tänka på att det är en 
vikarie den ökade tiden ska 

ersätta. Man är inte ensam 
och det finns ordinarie perso-
nal på plats.

Fler jobbar mer
Förändring möter motstånd, 
det är mänskligt och alla vet 
det. Man vet vad man har 
men inte vad man får. Inom 
sektorn Stöd- och service 
som ligger ett år före med 
heltidsresan, gick övergång-
en smidigt.

– Här ser man flexibiliteten 
som något positivt, berättar 
sektorchefen Anette Karls-
son. Inom denna sektor in-
fördes också årsarbetstid för 
flera år sedan, vilket inte 
skett inom Vård- och om-
sorg.

Nu är det trots allt fler som 
jobbar heltid eller höjt sin 
sysselsättningsgrad jämfört 
med för ett år sedan. Inom 
fackförbundet Kommunals 
område i hela kommunen 
arbetade 37,3 procent av de 
tillsvidareanställda heltid 
2019, nu är det 52 procent. 
Inom vård- och omsorg var 
andelen heltider 15,09 pro-
cent 2019, nu är den 39,2 
procent.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Färsk statistik visar att heltidsresan går framåt. Fr.v Anette Karlsson, stöd- och service, Frida Larsson, beman-
ningsenheten, Pernilla Wall, vård- och omsorg. Jeanette Sjölund visade siffrorna.

Youtuber som engagerade
MELLERUD 
I fredags stod youtubern 
Hampus Hedström på 
Kulturbruket på Dals scen, 
på allmän begäran av skol
elever i Mellerud. Intres
set för vad han hade att 
berätta om sitt jobb och 
vägen dit var enormt och 
hans föreställning blev 
en spännande och rolig 
dialog med en ung publik.
– Jag har inte pratat inför folk 
på ett halvår, sade Hampus 
Hedström när han gjorde 
entré för andra gången. Den 
första dög inte tyckte han och 
gjorde om, till allmänt nöje.

Att göra om tills man är 
nöjd var ett av Hampus bud-
skap när han berättade hur 
han, som när han var liten 
började med att trolla i famil-
jen, nått dit han är idag. 
Hampus har mer än 270 000 
följare på sin youtubekanal 
och var för publiken en kän-
dis man önskat få möta. Från 
clown till företagare

– Jag är född som clown 
och ville bli trollkarl. Jag fick 
en trollerilåda när jag var tolv 
och uppträdde på barnkalas, 
berättade Hampus.

Han utvecklade sin talang 
och kom, genom att vara med 
i sin skolas UKM (Ung Kul-
tur Möts) och UF (Ungt Fö-
retagande), till att starta en 
enskild firma när han var 15.

På detta kom nyfikna frå-
gor från några killar på första 
bänk som ville veta allt. De 
kände inte till UKM och UF 
och estetprogrammet på 
gymnasiet, som Hampus 
pratade om att han gått med 
inriktning media, finns inte 
längre på gymnasiet i Mel-
lerud.

Trägen vinner
Hampus trollade tills han 
tröttnade och började med 
standup. En scen för detta 

Att få en selfie med youtubern var populärt, här är det Kevin Östlind, 
snart elva år, som passar på.

hade uppstått i en kyrka i 
Sunne där han växte upp. 
Han upptäckte att det var 
hans grej och det kombinera-
des med youtube.

– Jag skrev manus och lade 
ut en video i veckan. Ingen 
tittade, men jag fortsatte, 
sade han och kom fram till att 
för youtubers är reklam fan-
tastiskt.

– Jag fick SJ och skulle 
göra en film om tågluff, be-
rättade han.

Hampus visade filmen och 
berättade också lite om hur 
det går till att göra film. Han 
visade även korta filmer från 
nästa uppdrag som hette 
”Under hundringen” som var 
reklam för ett telefonbolag. 
Inga stora pengar fick han, 
men det var en början. Nu 
verkade hela publiken känna 
till alla hans humoristiska 

närer, i sina totala kontraster, 
för våra besökare här i Dals-
land. De passar olika publik 
och de utmanar, säger mu-
seichef Jörgen Svensson 
som också i sitt välkomsttal 

passade på att berätta om 
arbetet som pågår utanför.

Taket på bagarstugan re-
noveras och det har byggts 
trappor för att det ska bli mer 
inbjudande att vandra om-

kring i parken. Utställning-
arna pågår till den 15 novem-
ber.

Ing-Marie Norrman   

”Satsa på att bli 
bäst när du vet 

vad du verkligen 
vill göra. Då har 
du iallafall för-

sökt!”

filmer i detalj. De dryga 40 i 
publiken tillhörde helt klart 
hans 270 000 följare.

Satsa högt
Hampus berättade också att 
han har dyslexi och hur han 
fått kämpa med det. Han 
konstaterade att varje dys-
lektiker får en superkraft, det 
gäller bara att hitta den.

– Jag kan prata, konstate-
rade han.

Många frågor och kom-
mentarer kom från den unga 
publiken i Sparbanksalong-
en. De handlade bland annat 
om scenskräck, nervositet 
och var all kreativitet och 
ideer kommer ifrån.

Att ha roligt och prata 
mycket med kompisar, var 
Hampus svar på var alla in-
fall kommer ifrån och han 
hade ett råd att ge alla.

– Satsa på att bli bäst när 
du vet vad du verkligen vill 
göra. Då har du iallafall för-
sökt! Publiken önskade att 
Hampus skulle komma till-
baka till Mellerud och visa 
hur man gör. Han verkade 
inte ovillig till det,
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 9 SEPTEMBER 2020

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!

V  kcat tmra
t  eräk råv tardeh mos alla lli

B tgne  A  nossredn
m hco ednagatled de  

m  div rovågsenni
d  .gnågtrob senne

U  ALL
B nenra   dem f  rejlima

V  eräk rå

B "dnaltoG" litre  
K  nosslra

* 11 j inu  1 349  L  nraguj

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

2 s rebmetpe  2  020
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B mur regä negninvarge  
i  .nejlimaf va nesterk mon

Grattis på 4-årsdagen Oskar 
Alexandersson, Mellerud 
som fyller år 9 september.

Önskar farmor, farfar, Sofia, 
Konny och Casper

Den 27 juli fyllde vår sol-
stråle Thilde 4 år.

Många grattiskramar önskar 
mamma, pappa, Viggo och 

Zevve

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
medv. Ellen Djurema, Tom-
my Pettersson m.fl. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Anders Bern-
spång, Karlstad. Tisd 18 
Scout. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons

Vårt varma TACK
till alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre

Sune Jacobson
vid hans bortgång och 

begravning.
Ett särskilt tack till Hem-
vården, Hemsjukvården 
samt Rehab i Mellerud 

för all hjälp och god 
omvårdnad.

HANNA
Kerstin, Margareta och 

Boel med familjer

SORGTACK

DÖDSFALL PREDIKOTURER
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Rörviks-
gården. Gudstj. Örjan Jo-
hannesson, Erikshjälpen. 
Inspelade andakter och li-
vesändningar. Se hemsidan 
och instagram; equmenia-
kyrkansodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexp. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J Carlson. Ssk. 
Månd 15 Andakt m fika ut-
anför fsh. Tisd 19 Stormöte 
i kyrkan om våra fastigheter.

V  edakslä rå

M rasuoP dua  
L  grebdni

* 27 n rebmevo  1 429   
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s  ni tanmos allit

26 a itsugu  2  020

L   ane
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N sli   hco J  enfieso
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J  naho
B  nrabsnrabnra

S tkäl   hco v  rennä

V  nesdel etni ra
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M anfi ed hco gim snni  
s tfah iv rednut  
t  .snammaslli

P -nap ednadår va dnurg å
d i nednutssennim reks ime  
k   .etsamrän ed va nester
H ennim sduaM anräg arde  
m -smodgnU llit avåg ne de
h -ggybppu röf nesnitS tesu
n -knaB .oidutskisum va da
g dem kräM .6772-2055 ori  
"  ."nesnitS tesuhsmodgnU
S  es.sunof.rodissennim e

Sundals-Ryr: Onsd 19 
Stormöte i kyrkan om våra 
fastigheter. 
Gestad: Sönd 18 Gudstj. 
Anette J Carlson. Sönd 15 
På Vandring, samling vid 
Gestads bygdegård. Andakt, 
promenad och gemenskap. 
Månd 19 Stormöte i kyrkan 
om våra fastigheter. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
Sönd 18 Musikgudstj. Ste-
fan Wenerklang, dragspel. 
Victoria Olsson.

DÖDSFALL

Hipp Hipp HURRA!

www.mellerudsnyheter.se

Kyrkor kan komma att stängas
BRÅLANDA 
Brålanda pastorat står 
inför stora utmaningar 
när det gäller pastoratets 
fastigheter. Av ekono-
miska skäl kan det bli läge 
att både stänga kyrkor och 
sälja församlingshem.
Det hela handlar om att Brå-
landa är ett litet pastorat med 
många kyrkor och försam-
lingshem. Antalet kyrkotill-
höriga har minskat. På 20 år 
har antalet sjunkit med en 
procent per år och i reda sum-
mor blir det mycket pengar. 

Brålanda pastorat bjuder nu 
in till stormöten.

– När vi blickar framåt och 
vi ser vilket underhållsbehov 
som våra fastigheter har så 
måste vi på något sätt priori-
tera. Detta betyder i klartext 
att det kan bli aktuellt både 
att stänga kyrkor och att 
sälja församlingshem, säger 
kyrkoherde Thomas Holm-
ström.

Underlag presenteras 
Kyrkorådet har tagit fram 
material med siffror och 

Brålanda kyrka.

Gestad kyrka.

Sundals Ryrs gamla kyrka.

Timmerviks kyrka (bild från 2017).

Sundals Ryrs kyrka.

fakta samt även alternativ om 
vilka möjliga vägar det finns 
att gå för att spara pengar. Att 
höja kyrkoavgiften (här 
handlar det om 20 öre) tror 
man inte är någon lösning. 
Risken är att fler invånare 
lämnar istället. Personalupp-
sägningar är en annan, men 
med tomma byggnader utan 
verksamhet som följd. 

En av kyrkorna kräver 
omfattande renoveringar och 
i och med att kyrkorna är 
kulturhistoriskt skyddade, så 
blir det dyra reparationer. 
Underlaget som kyrkorådet 
tagit fram kommer att pre-
senteras för allmänheten så 
att alla har möjlighet att göra 
sin röst hörd innan det fattas 
beslut.

 – Vi vill ha förståelse för 
problemen. Att stänga en 
kyrka eller att sälja försam-
lingshem är inte ett lätt be-
slut, det berör väldigt många 
och det är något som påver-
kar en hel bygd. Vi önskar en 
öppen process så att beslutet 
som tas inte bara kommer 

ut som ett fullbordat faktum. 
Det är därför vi bjuder in till 
dessa möten, så bygdens folk 
kan vara med och påverka, 
förklarar Thomas Holm-
ström. 

Fem kyrkor och tre  
församlingshem idag
Olika förslag har således ta-
gits fram. Gestad församling 
har två kyrkor. Timmerviks 
kyrka fungerar i dag, men 
framgent behövs renovering. 
I Gestad kyrka kan man 
tänka sig att bygga en för-
samlingssal i bakre delen av 

kyrkan och då avyttra för-
samlingshemmet istället. 

I Sundals Ryr används 
församlingshemmet flitigare 
än kyrkan, som också är den 
kyrka i pastoratet med störst 
renoveringsbehov. Här kan 
det finnas en möjlighet i att 
använda gamla kyrkan mer. 

I Brålanda församling 
finns såväl kyrka, försam-
lingshem och därtill pastors-
expedition i separat hyrd lo-
kal. Expeditionen i sin 
nuvarande form ryms ej i 
församlingshemmet, önskar 
man det måste en utbyggnad 
ske. 

– Inget går säkert just nu, 
det gäller att hitta en samlad 
lösning. Vi vill ta beslutet 
redan nu för att inte riskera 
att lägga pengar på sådant 
som vi inte kommer att ha 
kvar i verksamheten om tio 

år, menar Thomas Holm-
ström och tillägger att det 
slutliga beslutet sedan tas av 
kyrkofullmäktige. 

Ing-Marie Norrman
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/serviceGolv

076-571 79 08

 Finsnickeri

 

• Finsnickeri

• Glasmästeri

• Inramningar

Henrik Janveden • 0730- 37 89 00

Berättar om sin verksamhet och ekonomiska utmaningar
Svenska Kyrkan i Mellerud 
består av fyra församling-
ar. Under september och 
första halvan på oktober 
kommer församlings-
borna att bjudas in till en 
öppen församlingskväll. 
– Vi vill nämligen träffa våra 
församlingsbor, mötas och 
samtala om vad som berör 

och är viktigt ute i respektive 
socken och bygd. För mig 
som kyrkoherde så hoppas 
jag många kommer i ålders-
gruppen 30-60 år. Under 
kvällen kommer vi att be-
rätta om vår verksamhet. Om 
vad vi gör inom ämnen som 
diakoni, mission, undervis-
ning och gudstjänst.  Vi kom-
mer också att under kvällen 

ha en dialog med betoning på 
att lyssna av vad man vill ha 
kyrkobyggnaderna till och 
hur man vill att vi ska an-
vända dem i framtiden, säger 
Pär-Åke Henriksson, kyrko-
herde. 

Om ett år är det kyrkoval 
och redan nu börjar kyrkan 
förbereda sig på detta. Under 
detta år kommer man också 

att bearbeta frågan om vi 
fortfarande ska vara fyra 
församlingar eller en försam-
ling.  

Pär-Åke Henriksson till-
lägger att man under kvällen 
kommer att berätta om kyr-
kans ekonomi.

– Vi tappar cirka 80-100 
medlemmar per år. Det mot-
svarar cirka 300 000 kronor 

om året. Som alla förstår så 
innebär det omkring tre mil-
joner under tio år. Det kom-
mer innebära att vi inom en 
snar framtid behöver stänga 
ett antal kyrkor i Melleruds 
pastorat. 

Han understryker att det 
kan innebära olika inrikt-
ningar. Alltifrån att de kan 
läggas i malpåse till att man 

lämnar över på nationell 
nivå. 

– Oavsett så kommer det 
att innebära kostnader för 
pastoratet. Enligt kulturmil-
jölagen har vi som pastorat 
alltid ett ansvar att avsätta 
medel för våra lokaler till 
skötsel och renovering. 
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Sammanställning fotbollsresultat
Division 3 damer 

Tösse IF – Tjörns DFF 1-0 
(0-0)

Tösses segermål gjordes i 
69:e minuten av Lina Bryn-
tesson. Med tre segrar ligger 
Tösse åtta i en haltande ta-
bell. 

Åsebro/Brålanda – Bulla-
rens GOIF 1-12 (1-4)

Åsebro/Brålanda tog led-
ningen i 13:e minuten genom 
Siri Richardsson. Glädjen 
varade i fyra minuter, sedan 
gjorde Bullaren både 1-1 och 
1-2 inom loppet av en minut. 
Matchen innebar ingen ta-
bellförändring för Åsebro/
Brålanda som fortfarande 
ligger sist. 
Division 4 herrar 

Ödsmåls IK – Melleruds IF 
1-2 (1-1)

ÖIK tog ledningen i 21:a 
minuten. MIF:s kvittering 
kom precis före halvtidsvilan 
när Fredrik Larsson nickade 

in ett inlägg från Karl Svens-
son. Avgörandet dröjde till 
85:e minuten och det var 
återigen Fredrik Larsson 
som gjorde målet. Segern ger 
MIF häng på toppen. Med 
fyra matcher kvar ligger de 
fyra poäng efter ledande Her-
restad. 

Håfreströms IF – Kungs-
hamns IF 2-2 (0-1)

Det såg inledningsvis illa 
ut för HIF. Efter tre fjärdede-
lar av matchen låg hemmala-
get under med 2-0. Med en 
kvart kvar reducerade Flori-
jan Fejzulovic på straff. Sex 
minuter senare kvitterade 
Anton Öhrling, HIF:s första 
poäng i årets serie, men laget 
är fortfarande fyra poäng 
efter nästjumbon Kungs-
hamn. 
Division 5 herrar 

Melleruds IF U-lag – Åse-
bro IF 3-3 (2-1)

MIF ledde med både 1-0 

och 3-1 genom mål av Jona-
tan Ugrell, Arber Nikgi och 
Simon Svensson. ÅIF:s kvit-
tering till 1-1 kom genom 
Ibrahim Tahini. Han fast-
ställde också slutresultatet i 
68:e minuten. 

Frändefors IF – Tösse IF 
3-0 (1-0)

Samtliga Frändefors mål 
gjordes av Alex Berg Marti-
nelle. 

IFK Åmål lag 2 – Fengers-
fors IK 1-2 (0-2)

Fengersfors fick en rivstart 
med 1-0 i 11:e minuten ge-
nom Bjarne Gårdebratt och 
2-0 i 17:e på straff genom 
Simon Schullström Jansson 
på straff. Åmåls reducering 
kom med tio minuter kvar. 

Brålanda IF – Färgelanda 
IF 1-0 (0-0)

Marcus Hermansson gjor-
de matchens enda mål i 58:e 
minuten. 

Med fem omgångar spe-

lade är både Fengersfors och 
Brålanda obesegrade, med 
Fengersfors som ledare i 
kraft av bättre målskillnad. 
Åsebro ligger trea och Tösse 
fyra med tio poäng vardera. 
Frändefors ligger femma 
med sex poäng. 
Division 6 herrar 

Bäckefors IF – Bengtsfors 
IF lag 2 7-2 (5-1)

Sebastian Johansson gjor-
de ett äkta hat trick genom tre 
mål under matchens första 23 
minuter. Övriga mål för BIF 
gjordes av Christian Johans-
son och Jonas Andersson två 
var.

Efter sex omgångar ligger 
Bäckefors tvåa i serien efter 
IF Viken lag 2. 

Kroppefjälls IF – Färge-
landa IF lag 2 2-1 (1-0)

Se längre referat.
Lars Nilsson

SM-framgångar 
för Marcus

MOTORSPORT 
Crosskartföraren Marcus 
Svensson, 21, tog guld i 
tredje deltävlingen i SM i 
lördags. Tävlingen gick i 
Helsingborg.
– Det gick rätt bra, i första 
heatet blev jag trea, i andra 
blev jag etta. I A-finalen tog 
jag ledningen efter omstart 
och höll den ända in i mål. 
Tvåan var ett halvt varv efter 
mig, berättar Marcus som 
känner sig nöjd med sin in-
sats.

Nu väntar SM-finalen som 
går av stapeln i Arvika om två 
veckor.

– Där tänker jag åka fort, 
men jag vet inte om jag kan 
vinna eftersom jag var sjuk 
vid en av deltävlingarna. Jag 
hade feber och gjorde ett 
coronatest. Det negativa sva-
ret fick jag inte i tid och jag 
tog naturligtvis inga risker, 
säger Marcus Svensson.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Guld i SM-deltävling I Helsingborg blev det för Marcus Svensson.  
Foto: Griddd.

Succé för Melleruds Nyheter Open
GOLF 
Vilken succé golftävlingen 
Melleruds Nyheter Open 
blev! 104 spelare i 52 lag 
gjorde upp om det digra 
prisbordet. Högst upp på 
prispallen placerade sig 
Sterner och Sverre Lind-
blad på 59 poäng.
– Vi är jättenöjda! 104 spe-
lare, tur med vädret, fina 
priser och en fantastiskt här-
lig stämning på banan. Alla 
var glada och allt flöt på 

precis som det skulle. Dess-
utom berömde många banan, 
säger klubbchefen Pär Sö-
derlund, som spelade hem en 
fin andraplats ihop med 
Christer G Olsson.

– Vi vill tacka alla som 
bidrog till den fina stäm-
ningen. 104 spelare är nog 
max vad vi kan ta med vid 
den här spelformen. Detta 
blev årets största tävling, så 
vi kommer att fortsätta med 
detta nästa år och ha kvar 
samma namn på tävlingen, 

Sterner Lindblad, som segrade tillsammans med Sverre Lindblad (ej med 
på bild). Här flankerad av Mikael Berglund, vd Melleruds Nyheter och 
Pär Söderlund, klubbchef Melleruds GK. Foto: Privat.

Henrik Olsson, Melleruds GK, som slutade trea tillsammans med Håkan Svensson.

Gunnar Rydberg och Svenne Olsson, Melleruds GK, hamnade på en fin fjärde plats med 61 poäng.

1: Sterner Lindblad och Sverre 
Lindblad, 59 p
2: Pär Söderlund och Christer G 
Olsson, 60 p
3: Håkan Svensson och Henrik 
Olsson, 61 p
Längsta drive:  
Gunnar Granath
Närmast hål herr:  
Tomas Gullborn
Närmast hål dam:  
Astrid Törnquist

RESULTAT

säger Mikael Berglund, vd 
Melleruds Nyheter.

Deltog gjorde spelare från 
bland annat Melleruds GK, 
Forsbacka GK, Ekarnas GK 
i Grästorp och Onsjö GK, 
Vänersborg.

Vi träffar Nico Hansson 
från Vänersborg. Han be-
römmer Melleruds GK.

– Klubben har gjort en 
fantastisk resa de sista tre 
åren när Pär Söderlund varit 
klubbchef. Från bottenskik-
tet till ett bra alternativ i re-
gionen. Banan har framför 
allt en av Västsveriges bästa 
fairways. Dessutom har man 
ett bemötande och service i 
världsklass, framhåller han.

Även Tobba Eriksson, 
Forsbacka GK är nöjd.

– Banan är riktigt bra nu-
mera, vi var här och spelade 
för tre veckor sedan och då 
gick jag mitt livs bästa runda, 
säger han innan han slår ut 
tillsammans med lagkamra-
ten Reidar Stenmyren.

De placerade sig senare på 
en fin 16:e plats.

Lars Grenander, Melleruds 
GK, är en av deltagarna:

– Jättefin bana och trevlig 
stämning. Det är kanon att 
Melleruds Nyheter arrange-
rar den här tävlingen, konsta-
terar han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Takmålning!
Nu har vi 25% rabatt på målning 
av plåttak, betongpannor m.m.

Rot-avdrag, garanti

PFEAB
076-220 11 70

.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

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

 UTHYRES
Nytt hus 
i Vita Sannar, 82 kvm, 3 sovrum. 
Hyra 6.900:-/mån. Tel. 073-
904 70 93.

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.200:- + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

 SÄLJES
Blandved 
40-45 cm. Tel. 070-350 33 23.

Rätt vuxenrad: 1:x, 2:2, 
3:2, 4:x, 5:2,6:1,7:1,8:x, 9:1, 
10:2, 11:x, 12:1. Barnfrå-
gor: 1:x, 2:1, 3:x, 4:x, 5:x, 
6:2, 7:2, 8:1, 9:2, 10:2, 11:1, 
12:x. Utslagsfråga: 21 knu-
tar på ett snöre. Present-
kortsvinnare: Hemköp: 
Bertil Landegren, Frida Xxx, 
Ulrik Seppänen. Svenska 
Foders Djur och Natur butik 

i Erikstad: Elisabette Ema-
nuelsson. Vinnare: 1: Ker-
stin Larsson 12r. 2: Peter 
Vernersson 11r, 20 utslags-
fråga. 3: Björn Larsson 11r, 
26 utslagsfråga. Barnvin-
nare: Tindra Svärd, Carl 
Xxx.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 6/9

Kroppefjälls IF tog sin första seger
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har haft 
en tuff öppning i serie-
spelet. Fem raka förluster 
och dessutom måltjuven 
Mattias Skoogh-Olsson 
knäskadad i en av de för-
sta matcherna och borta 
resten av säsongen.  
Därför märktes glädjen när 
laget i hemmamatchen mot 

Färgelanda IF:s andralag fick 
en flygande start. Redan i 
tredje minuten fick Bekim 
Bunjaku till ett hårt skruvat 
skott från vänsterkanten, ett 
skott som letade sig in i Fär-
gelandamålvakten Marius 
Kjellbergs bortre kryss.  

Det var inledningen på en 
hård Kroppefjällspress un-
der matchens första 20 minu-
ter. Men KIF lyckades inte få 

till några skarpa lägen och så 
småningom jämnade spelet 
ut sig. Båda lagen skapade 
några halvchanser, men de 
flesta skott gick strax utanför 
eller över. 

Föll illa
Andra halvleken var bara 
några minuter gammal när 
KIF:s Ahmed Ouerguemmi 
föll illa i samband med en 

Kroppefjälls förste målskytt i hård kamp med en Färgelandaförsvarare. FIF-målvakten Marius Kjellberg be-
traktar. 

tjusig bicycleta. Armbågen 
tog smällen och fick samti-
digt en stämpling av en Fär-
gelandaspelare, helt utan 
avsikt bör det påpekas. Ah-
med fick bäras ut på bår och 
ambulans tillkallades. 

Det blev en halvlek där 
spelet böljade fram och till-
baka. De riktiga chanserna 
lyste dock länge med sin 
frånvaro, mycket på grund av 
att ambitionerna hos anfal-
larna stundtals var större än 
kunnandet. KIF:s attacker 
föll ofta på att många gärna 
ville göra både en och två 
extra finter innan de passade. 

Kvittering
I 80:e minuten kom Färge-
landas kvittering. Efter att 
KIF:s målvakt Dennis Lind-
berg gjort ett par fina ingri-
panden ledde oredan efter en 
hörna till att Johan Bäck-
ström fick in bollen i mål.  

KIF:s svar kom fyra minu-
ter senare. En fint slagen 
hörna från vänster där Dawit 
Gebreyesus fick en härlig 
träff med pannan och nickade 
in segermålet helt otagbart 

för Färgelandaförsvaret. 
Totalt sett en rättvis seger 

för Kroppefjäll. Kanske 

detta är början på en vänd-
ning? Låt oss hoppas.  

Lars Nilsson 
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Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM 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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flygaBänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI ABAllt inom golv 

och mattor

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Bekännelsen 
12:00 Den överlägsne journalisten
14:00 Fråga Lund 
15:00 K-märkt form 
15:05 Vi fara till Sahara 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Världens sämsta indier 
21:30 Cowboybåten 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Lex Lapidus 
23:00 Fatta bilden 
23:15 Lärlabbet 
23:30 Skrivutmaningen 
23:45 Kommissarie Lewis 
01:20 Rederiet, Sverige idag
05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Au pair på Hawaii 
16:45 Dollagáttis 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge runt 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Sex genom världshistorien
19:25 Korta tv-historier 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Bergman revisited 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Sanningen om sugar-
 dejting
23:15 Vetenskapens värld 
00:15 Sex genom världshistorien
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 
 – borta eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 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
01:45 Elementary 
02:40 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst
04:45 Younger 
05:30 Köket 

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

BM Städ & Hemservice
Hem- och flyttstädning mm 
Tel. 070-249 56 59  
bmstadhemservice@gmail.com

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden
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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 
 – borta eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 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 
 – borta eller hemma bäst
04:45 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Strömsö 
10:00 Go’kväll 
10:45 Cowboybåten 
11:15 Muren 
12:15 Sveriges starkaste familj
13:15 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren 
14:05 Uppdrag granskning 
15:05 Världens sämsta indier 
15:35 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Lurad på kärlek och miljoner
20:45 Off radar 
21:00 Världens historia: Den 
 svenska vikingakrigaren
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Kärleksbarnet 
00:25 Fråga Lund 
01:25 Dödsstraffets offer 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Kampen om Vita huset 
17:00 Bergman revisited 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge runt 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Sex genom världshistorien
19:25	Korta	tv-historier	
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Prövningen 
00:20 Min röst: Mu jietna 
00:50 Sex genom världshistorien 
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 
 – borta eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
20:00	Fångarna	på	fortet	–	30	år
21:30 All inclusive 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 All inclusive 
23:35 Creed 
02:20 Poltergeist 
04:20 Younger 
05:00 En plats i solen: Vintersol

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Historiejägarna 
16:45 Universitetets djursjukhus
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge runt 
18:00 Första kärleken 
18:30 Sex genom världshistorien
19:25	Korta	tv-historier	
19:30 Modern och dottern 
20:00 Mot andra världar 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Under sanden 
23:25	Sanningen	om	sugar-
 dejting
00:25 Tjejer gör lumpen 
00:55 Sex genom världshistorien
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Min trädgård 
10:10 Go’kväll 
10:55 Landet runt 
11:40 Travel man 
12:05 Arkitekturens pärlor 
12:15 Sverige! 
12:45 Fråga Lund 
13:45 Det sitter i väggarna 
14:45 Lurad på kärlek och miljoner
15:30 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
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 Doobidoo 
21:00 Kommissarie Lewis 
22:30 Brottsplats Mallorca 
23:15 Rapport 
23:20 Världens sämsta indier 
23:50 Cowboybåten 
00:20	Butterfly	
01:05 Världens historia: Den 
 svenska vikingakrigaren
04:45 Sverige idag, Go’kväll

06:00 Fråga doktorn 
06:45 Landet runt 
07:30 Uppdrag granskning 
08:30 Lurad på kärlek och miljoner
09:15 Murdoch: Den dolde
 makthavaren 
10:05 Bekännelsen 
11:05 Go’kväll 
11:50 Hem till byn 
13:40 Arkitekturens pärlor 
13:50 Världens historia: Den 
 svenska vikingakrigaren
14:50 Cowboybåten 
15:20 Världens sämsta indier 
15:50 Sveriges starkaste familj
16:50 Doobidoo 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Muren 
21:00 Måste gitt – serien 
21:30 Giftattacken i Salisbury 
22:15 Rapport 
22:20 Mo’ better blues 
00:25 99 homes 
05:05 Go’kväll

08:45 Modern och dottern 
10:45 Universitetets djursjukhus
11:15 Au pair på Hawaii 
11:45 Min röst: Mu jietna 
12:15 Historiejägarna 
12:45 Första kärleken 
13:15 Tjejer gör lumpen 
13:45 Utrikesbyrån 
14:15 Ekonomibyrån 
14:45 Kulturveckan 
15:15 En särskild sommar 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
17:05 Babel 
18:05 Betty Boop,  den tecknade 
	 filmens	första	dam
19:00 Kulturstudion 
19:05 Program ej fastställt 
20:10 Kulturstudion 
20:15 Michael Caine 
 – my generation
21:35 Kulturstudion 
21:40 Marianne Faithfull 
22:45 Kulturstudion 
22:50 Weissensee 
23:40 Utrikesbyrån 
00:10 Kampen om Vita huset 
00:55 Kulturveckan 
01:45 Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
14:30	Fångarna	på	fortet	–	30	år
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 
 Drömvinsten
20:00 Klassfesten 
21:30 t efter dig 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret 
22:15 t efter dig 
00:00 Love and other drugs 
02:20 Kvinnan i guld 
04:30 Younger 
05:00 En plats i solen: Vintersol

05:50 Strömsö 
06:20 Engelska Antikrundan 
08:20 McLeods döttrar 
10:35 Sverige! 
11:05 Go’kväll 
11:50 Det sitter i väggarna 
12:50 Muren 
13:50 Fråga Lund 
14:50 Fotboll: Damallsvenskan 
17:00 Världens sämsta indier 
17:30 Travel man 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sveriges starkaste familj
21:00 When the dust settles 
22:00 Kommissarie Lewis 
23:30 Rapport 
23:35 Bekännelsen 
00:35 Giftattacken i Salisbury 
05:15 Landet runt

08:05 Mot andra världar 
09:05 Betty Boop,  den tecknade 
	 filmens	första	dam
10:00 Gudstjänst 
10:45 Program ej fastställt 
11:50 Michael Caine 
 – my generation
13:10 Marianne Faithfull 
14:15 Bergman revisited 
14:30 Första kärleken 
15:00 Aucune idée 
15:10 Alors grammaire ! 
15:21	Kortfilmsklubben	–	franska
15:52 Hitta hem 
16:00 Rapport 
16:05 Mästaren 
16:30 Friidrott: World Athletic 
 Continental Tour
18:30 Dollagáttis 
19:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00	Dokument	utifrån:	Konspi-
 rationernas förenta stater
23:00 Gudstjänst 
23:45 Ekonomibyrån 
00:15 Historiejägarna 
00:45 Heja Sverigelaget 
01:15 Svenska förklarad

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Klassfesten 
13:00 Pearl Harbor 
16:50 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Hellenius hörna 
21:30 Beck: Djävulens advokat 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Djävulens advokat 
23:45 Morden i Sandhamn 
01:45 Stockholmspolisen 
02:45 En plats i solen: Vintersol
05:00 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 
 – borta eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Parlamentet 
21:55 Idol – resultatshow 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Undeniable 
00:00 Law & order
01:50 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
 – borta eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Maskeradligan 
21:55 Idol – resultatshow 
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
 – borta eller hemma bäst
04:45	Younger	05:05Younger	
05:30 Köket

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet, 11:00 Sportspegeln
11:30 Landet runt 
12:15 Muren 
13:15 Världens historia: Den 
 svenska vikingakrigaren
14:15 Sveriges starkaste familj
15:15 Landstormens lilla lotta 
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 Sommaren 85 
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Goliat
00:25 Muren 
01:25 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Lurad på kärlek och miljoner

08:00 Aucune idée 
08:10 Alors grammaire ! 
08:21	Kortfilmsklubben	–	franska
08:52 Hitta hem 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset 
17:55	Korta	tv-historier	
18:00 Historiejägarna 
18:30 Mot andra världar 
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 
23:00 Svenska förklarad 
23:20 Agenda 
00:05 Dollagáttis 
00:35 Tjejer gör lumpen 
01:05 Utrikesbyrån 
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 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55	Korta	tv-historier	
18:00 Under klubban 
18:30 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
19:25	K-märkt	form	
19:30 Modern och dottern 
20:00 En särskild sommar
 – syntolkat
20:45 Glimt av Norge 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Weissensee 
23:05 Min röst: Mu jietna 
23:35 Mot andra världar 
00:35 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Det sitter i väggarna 
12:00 Lex Lapidus 
12:30 Fatta bilden 
12:45 Lärlabbet 
13:00 Skrivutmaningen 
13:15 Mötet 
13:30 Doobidoo 
14:30 Fråga doktorn 
15:15 Landstormens lilla argbigga
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, Lokala nyheter 
20:00 Fråga Lund 
21:00 Jag är Klimpen, motherfucker
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Världens historia: Kalla kriget 
23:25 Travel man 
23:50 Brottsplats Mallorca 
00:35 When the dust settles 
01:35 Rederiet, Sverige idag 
05:15 Go’kväll

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.37 - 12 september

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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SUBARU FORESTER

 PRISSÄNKT 45.000:–  
JUST NU fr. 329.900:–

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 

 Privatleasing fr. 3.985:–/mån* 

Bränsleförbr. 8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 185 g/km ( WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller Forester dock längst t o m 2020-10-15. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter 
eller avtal. * Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Standardutrusningen innehåller bl a: 
• Alltid fyrhjulsdrift
• El-assisterad Boxermotor
• Automatlåda Lineartronic
• Förarassistanssystemet  

EyeSight
• 2 stegs X-Mode,  

terräng körningsläge

• Aluminiumfälgar 
• Apple CarPlay/Android Auto
• Bluetooth/USB/AUX-ingång
• 7 airbags och whiplash- 

skydd fram
• Backkamera
• 2-zons klimatanläggning

• Stabiliseringssystem för 
släpvagn 

Max dragvikt: 1 870 kg
Boxer- och elmotor:  

150+17 hk (194+66 Nm)

L AGER -
RENSN I NG !

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

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

Hyllning till dold yrkesgrupp

Tisdag 1 september upp-
märksammade Norra 
Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund (NÄRF) de 
runt 120 personer som 
vid sidan om sitt ordina-
rie jobb är anställda hos 
NÄRF som brandman i 
beredskap.
De är allt från lantbrukare 
och sjuksköterskor till in-
genjörer och säljare. Men var 
tredje eller fjärde vecka är de 
redo att snabbt rycka ut när 
det brinner eller har inträffat 
en olycka i närområdet.

Brandman i beredskap är 
en yrkesgrupp som är dold i 
vardagen, men som gör en 
stor insats i vårt samhälle. 

Vi träffar tre av Melleruds 
stations deltidsbrandmän 
med jour var tredje vecka, 
alla med helt olika yrken till 
vardags.

Daniel Persson är egen 
företagare inom VVS-bran-
schen och har varit deltids-
brandman i sex år.

– Jag har mycket jobb i 
Mellerud, fast en del ligger 
längre bort. Men jag har bra 
kollegor som byter med mig 
när jag inte kan rycka in un-
der jouren, säger Daniel.

Varför blev du brandman?
– Det är ett spännande 

yrke. Morfar har varit och 
pappa är brandman, så det är 
inget jag ångrar.

– Vi har fem minuters in-
ställningstid. Allt bygger på 
att brandmännen hjälper 
varandra. Mellerud har ald-
rig haft problem med folk 
som klarar kraven och före-
tagen ställer upp vilket vi är 
väldigt tacksamma för. 
Gjorde de inte det hade vi 
haft jätteproblem, menar 
stationsbefälet Patrik Tellan-
der och fortsätter:

– Det kan vara jobbigt 
ibland, särskilt på mindre 
orter där du kan råka på nå-
gon du känner vid mer än 50 
procent av larmen. Det gäller 
att ha en vilja att fortsätta att 
ta i även om det är jobbigt, 
både fysiskt och psykiskt. 

Daniel Persson är egen företagare och deltidsbrandman sedan sex år.Farzad Saremi uppfyllde sin barndomsdröm att bli brandman.

Rickard Karlsson jobbar på distans vid sin dator i företagshuset.

DETTA KRÄVS FÖR ATT BLI 
DELTIDSBRANDMAN

Över 18 år
Frisk
God kondition
Simkunnig
Ej mörk- eller höjdrädd
Gilla lagarbete
Stresstålig
Körkort
Bostad och arbetsplats med möj-
lighet att ta sig till brandstationen 
inom 5-7 minuter
Godkännande från huvudarbets-
givare
www.blideltidsbrandman.nu

God fysisk form
Rickard Karlsson träffar vi i 
Melleruds Företagshus, där 
han sitter och jobbar på dis-
tans för Bonnier News i 
Stockholm.

– Jag har varit deltids-
brandman i ett år och jag trivs 
väldigt bra med det. Rökdy-
kartestet var till exempel en 
helt ny situation, det hade 
man inte gjort förut. Det un-
derlättar att vara i god fysisk 
form vid testerna, säger han 
och berömmer sin arbetsgi-
vare som varit positiva från 
första stund till hans val att 
jobba som brandman.

– Företaget får ju en extra 
kompetens här att använda i 

sitt säkerhetsarbete. En 
brandman idag har mer sjuk-
vårdsutbildning än tidigare 
eftersom vi åker på IVPA (i 
väntan på ambulans), förkla-
rar Patrik Tellander.

En dröm sedan länge
Hos dörrtillverkaren Daloc 
träffar vi Farzad Saremi, 
brandman sedan tre år.

– När jag var nio år be-
sökte vår skola i Iran en 
brandstation, där fick vi se 
brandmän med en stor yxa på 
axeln och stora hjälmar. Efter 
det har det varit en dröm för 
min del. Jag lyckades inte bli 
brandman i mitt hemland, 
men här i Mellerud berättade 
en kollega att man kan jobba 
som brandman och samtidigt 
behålla jobbet så då sökte jag 
direkt, berättar Farzad.

Patrik Tellander under-
stryker att allt bygger på att 
det finns företag som tillåter 
sina anställda att bli deltids-
brandmän.

– Daloc är oerhört duktiga 
på det, fyra av cirka 24 an-

ställda är deltidsbrandmän. 
Vi brukar anpassa utbild-
ningstiden så att det passar 
företagen, för att inte ställa 
till med något för dem, menar 
Patrik Tellander.

Hos NÄRF är brandmän-
nen i beredskap fördelade på 
de sju brandstationerna i 
Brålanda, Färgelanda, Hög-
säter, Mellerud, Sjuntorp, 
Vargön och Åsensbruk.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se


