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Gäller beställningar före 25/9 2020

Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

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

inom 4 mil.

SKRIV IN I KALENDERN! 

KVÄLLSÖPPET  1 OKTOBER 

Öppet till kl 20

Butikerna i centrum

Håll utkik efter erbjudanden! 

Tack vare ett förslag från Amiira Hussein, som går på särskolan i Mellerud, har Rådaskolans innergård fräschats upp. Ett lysande exempel på att 
demokrati fungerar. En PODD-bok hjälper henne med kommunikationen, här med Casper Nilsson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 – 

Priserna gäller måndag 21/9– söndag 27/9 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

BONUSKUND

Kycklinginnerfilé
Garant, fryst, 700g, jfr-pris 55,71/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

Smör
Arla, flera sorter, 500g, jfr-pris 60,00/kg

Satsumas
Spanien, klass 1  

Mörk frölimpa
Garant, 390g, jfr-pris 25,64/kg  

Mjölk
Garant, flera sorter, fetthalt 0,5-3%, gäller ej 
med längre hållbarhet, ekologisk, laktosfri, 1l  
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

39:-
/st

4995
/kg

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, benfri, i bit, ca 1,1kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 39

30:-
/st  10:-

/st

15:-
/kg 5:-

/st

Förslaget blev verklighet

Posomgruppen stöttar 
vid krissituationer
Sidan 6

Hårt spel i tufft derby 
som slutade oavgjort
Sidan 12

Bygget av tankstation 
och tvätthall är igång
Sista sidan
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Räcker inte 
hörapparaten till?

Följ oss på: 

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan 
variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid 
bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant 
för produktinformation. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus och den ellipsformade Cochlearlogotypen 
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2020. 
Med reservation för ändringar.  2020-09 Swedish

Anmäl dig här: 
go.cochlear.com/Mellerud

Kontakta oss:
Tfn 031-335 14 61, kontakt.se@cochlear.com  
www.cochlear.se

Informationsträff i Mellerud
15 oktober kl 18.00-20.00

Dalslandskväll
Ekebro bygdegård 
tisdag 6 okt. kl. 19.00
Jan G Andersson visar  
”Dalslandsfilmen”. Kaffe & 
klengås med Coronaavstånd. 
Max 48 st.  
Föranmälan: 070-336 40 08 
150:-/person Välkomna!  
Ekebro bygdegårdsförening

Vill du cykla på vintern? 
Du kan anmäla dig till projektet Vintercyklist. Om 
du blir uttagen, får du dina däck gratis utbytta mot 
vinterdäck.

Anmäl dig via mellerud.se  Vintercyklist senast 12/10.

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.
Angivna tider för respektive församlingskväll nedan avser de 
diskussionskvällar om vår verksamhet och framtida inriktning 
som omnämndes i Melleruds Nyheters artikel den 9/9.
Sön 27/9 10-17 Pilgrimsvandring om ca 9 km. Start vid 
   Skålleruds kyrka, målgång vid parkeringen 
   söder om Köttsjön. Anmäl senast 25/9 på tel.
   0722-00 62 10, där du även kan få mer info
Mån 28/9 18-20 Stress-smart i Stakelunds församlingshem. 
   Begränsat antal platser. Anmäl senast 25/9,  
   tel. 0530-362 05 el. 362 20

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 24/9 08:00 Veckomässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson
Sön 27/9 09:30 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Christer 
   Alvarsson
Mån 5/10 18-20 Församlingskväll i Grinstads församlingshem

HOLMS FÖRSAMLING 
Ons 30/9 10:00 Promenad+ om vädret tillåter. Samling vid 
   Kyrkans Hus

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 27/9 18:00 Höstkvällsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Mia Palm. Musik: "Fantasier över psalmer"
Tis 29/9 18-20 Församlingskväll i Kyrkstugan, Skållerud
Ons 30/9 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 23/9 18-20 Församlingskväll i Stakelunds församlingshem
Sön 27/9 11:00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
   Christer Alvarsson
Ons 30/9 17:30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Ewa
   Widell. Fika efteråt. Anmäl till p-exp senast 29/9

23-30 september 2020
Sextonde söndagen efter trefaldighet 

”Döden och livet”
Rikskollekt går till: Hela Människan

Skålleruds Fiberförening
Dagordning och bokslutshandlingar se hemsidan

 Söndag 27 sept. kl. 13.00 
på Dalsland Center

Ordinarie föreningsstämma

 Välkomna!
Tänk Corona - Håll avstånd

26 SEPTEMBER
KLOCKAN 19.00

KULTURBRUKET PÅ DAL
MELLERUD

         EN  MUSIKFÖRESTÄLLNING MED SVENSKA ORD AV
HASSE OCH TAGE

Var blev ni av?
eller En svensk
hund har inga ränder

Arrangör: Kulturbruket på Dal
www.kulturbruketpadal .se
info@kulturbruketpadal .se

0530-182 78

Melleruds IBK
Pojkar/Flickor 2011-2013
Vi hälsar alla pojkar och flickor födda 2011-2013 välkomna att 
prova på innebandy. Vi kommer att ha två prova på tillfällen.

Söndag 27/9 kl. 10.00 - 11.00 & Söndag 4/10 kl. 10.00-11.00
Träningarna är i D-hallen (Rådahallen)
Klubbor och skyddsglasögon finns att låna. Ombyte sker 
hemma tillsvidare.

Vid frågor och information
Håkan Andersson 070-374 31 18  
Filip Falander 073-529 31 55 Hoppas vi ses!

Anders Björhammar

berättar om Bodens fästning  

– mer än en tändstickstavla

  
Rotary
Mellerud

Måndag 28/9

Gruzzolo

Ring för kostnadsfritt hembesök! 

PASSAR ALLA KÖK! | www.norddesign.se

Svensktillverkat

SMART KÖKSRENOVERING
En enklare väg till ditt drömkök

Hösterbjudande:
2.000:- rabatt
per 10.000:- som du beställer för

 

 
 

Melleruds handel 
Torsdag 24/9 11.00- 14.00
Fredag 25/9 10.00 - 13.00

Krister 070-839 42 92

Erbjudandet gäller till söndag 27/9

Varför annonsera i Melleruds Nyheter?

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se...för att skaffa nya kunder

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor ”stora” helt kilo 169:-
Havskattfilé helt kilo 169:-
Nykokta krabbklor helt kilo 169:-
Vi har nykokt svensk hummer
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ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP

#wearetheverybestworkday

LÄMNA IN DIN GAMLA 
FUNGERANDE MOTORSÅG OCH FÅ 

PÅ HUSQVARNA 550 XP® /XP®G MARK II
2.000:- RABATT

FÖR EN  
BÄTTRE 
ARBETSDAG
550 XP®/XP®G  
MARK II

SKOGSDAG 
TORSDAG 1 OKTOBER • KL. 7.00-19.00

Tegelbrännargatan 7, Vänersborg  
 info@torpaskog.se • 0521-122 00 

MASSOR AV FINA 
ERBJUDANDEN
Vi bjuder på fika hela dagen

VÄLKOMNA!

Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 1 oktober

Visa att du finns! 
Med en annons i vårt 

tema Bil & Motor 
onsdag 7 oktober 

når du 10.900 hushåll 
och företag

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Kontakta mig! 
för att synas i Bil & Motor

Lions julmarknad ställs in
Ännu ett arrangemang 
med lång tradition ställs 
in på grund av covid-19; 
Lions julmarknad med 
tillhörande luciakröning.
Detsamma gäller Brålanda 
julmarknad och tomtetåg.

– Vi får ju inte komma in 
och besöka äldreboenden, 
det är väldigt tråkigt förstås, 
säger Kjell Karlsson, Lions 
Club Melleruds president.

Dock kommer Lions att ge 
ut sin jultidning som vanligt 

Årets julmarknad med tillhörande luciakröning ställs in på grund av pan-
demin. Arkivbild från 2019.

med tillhörande inbetal-
ningstalong.

– Vi har beslutat att dubb-
lera det belopp som sätts in 
och sedan skänker vi det till 
välgörande ändamål i när-
området, förklarar Kjell.

Inför julen skänker Lions 
choklad och en bingolott 
som hemvårdens personal 
kör ut till de 130-140 perso-
ner som har hemvård i kom-
munen.

Lions julkärvar kommer 
att säljas på sina ordinarie 
platser.

– Vi är intresserade av att 
få in fler medlemmar, idag är 
vi bara ett tiotal. Om vi ex-
empelvis skulle få in fem 
medlemmar till så skulle det 
betyda oerhört mycket för 
oss, understryker Kjell.

Lions Club är politiskt och 

religiöst obunden, i Sverige 
har organisationen cirka 
10 000 medlemmar.

Mellerudsklubben har tio 
möten per år och bedriver en 
aktiv lottförsäljning. Årets 
stora arbetsinsats är annars 
julmarknaden då alla lägger 
ner ett stort jobb för att ge-
nomföra den uppskattade 
traditionen.

Medlemmarna betalar 500 
kronor två gånger om året, 
pengar som går till adminis-
trativa kostnader för att alla 
intäkter kan gå ut till behö-
vande.

– Vi stöttar mycket lokalt i 
det tysta. Det är självklart för 
oss att hjälpa till när det pas-
sar våra ändamål, poängterar 
Kjell.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Salta vatten, innanhav, blomsterhav
MELLERUD 
Fram till den 10 oktober 
visas konstverk av Ann-
Charlotte Dahlstedt i kon-
strummet på biblioteket, 
under rubriken ”...salta 
vatten, innanhav, bloms-
terhav”.
Ann-Charlotte, som målat i 
cirka 35 år, har inspirerats av 
sin far och terpentindoften 
hon växte upp med. Hon har 
bott i både Tösse och Åmål 
och arbetat som journalist på 
PD, NWT, Bohusläningen, 
GP och Radio Väst. Hon har 
även skrivit böcker, till ex-
empel ”Ändå något...om 
Åmål” och ”Tjörn genom Pär 
Lagerkvists ögon”.

I konstrummet hänger 35-
40 akvareller och oljor. Ver-
ken ger besökaren en inblick 
i Ann-Charlottes barndoms 
sommarö – Tjörn.

– Jag lagrar stenar och hav 
här inne, säger Ann-Charlot-
te och pekar på sitt huvud.

Hennes motiv förmedlar 
ljus och glädje. Det handlar 
mestadels om motiv från 
havet, men även vacker 
vallmo pryder väggarna.

– Det är tredubbel vallmo 
som jag har i trädgården, Tredubbel vallmo.

Konstnären Ann-Charlotte Dahlstedt med några av sina konstverk, de flesta med motiv från Tjörn.

avslöjar Ann-Charlotte, som 
sedan 20 år bor på Klädes-
holmen.

Hon inspireras av den bo-
huslänska naturen, havet, 
vågskvalpet och dofterna.

– Det ger mig känslan av 
att ha kommit hem.

Hon har ställt ut sin konst 
på ett flertal platser, mesta-
dels i Västsverige. Dessutom 
har hon gått kurser i måleri, 
bland annat för Åke Arp och 
Gunilla Thorin.

Under tre år var Ann-
Charlotte studieledare för 
oljemålningskurser i Vuxen-
skolans regi i Stenungsund.

– Men jag dras allt mer mot 
akvarell. Det är spännande, 
man kan aldrig riktigt veta 
hur färgen beter sig. För mig 
är måleriet meditation, en 
stillhet som jag hoppas kunna 
förmedla, säger Ann-Char-
lotte.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 23 SEPTEMBER 2020

Tack vare Amiira blev skolgården uppfräschad
MELLERUD 
Demokrati när den är som bäst? Avgör själva. Amiira 
Hussein går på särskolan i Mellerud. Hon kommunicerar 
via bilder i sin PODD-bok och vid ett klassråd lämnade 
hon in ett förslag att innergården var både ful och 
smutsig. 

I bakgrunden syns den nymålade rosa väggen, den tvättade vita väggen 
och nymålade muren. Från vänster: Mohammed Alhada, Edvin Kullén åk 
6, Marina Wallentin Andersson, Lia Alfredsson åk 5, Ulrika Holmström 
Uggla, Leia Lindroth åk 6, Peter Hartwig, Viktoria Eriksson. Främst fr.v: 
Amiira Hussein åk 6 och Casper Nilsson åk 5.

Amiira är strålande glad över att 
ha en rullstolsramp in till klass-

rummen. Här med personliga 
assistenten Viktoria Eriksson  

och Casper Nilsson.

VECKANS LUNCH

Senior
MATSEDEL

Vecka 40 Skolan
Måndag 28/9: Kycklingpytt, mangorajadressing 
och grönsaksblandning.
Dessert: Exotisk fruktsoppa.

Tisdag 29/9: Biff Stroganoff med kokt potatis 
och blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 30/9: Fiskburgare med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.
Dessert: Blåbärssoppa.
Torsdag 1/10:Stekt fläsk med löksås och kokt 
potatis. 
Dessert: Färsk frukt.
Fredag 2/10: Lasagne med vitkålssallad och 
broccoli.
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 3/10: Fiskgryta med kokt potatis och 
ärtor/majs/paprika.
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 4/10: Kåldolmar med brunsås, kokt 
potatis, lingonsylt och grönsaksmix..
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 40
Mån-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker. 

Måndag Kycklingpytt, mangoraja- 
dressing och broccoli.
Alt: Couscouspytt, mangorajadressing 
och broccoli.

Tisdag Biff Stroganoff* med potatis 
och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, potatis 
och blomkål.

Onsdag Fiskburgare med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad, dressing.
Alt: Vegoburgare med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad, dressing.
Torsdag Potatisbullar/Blodpud-
ding* med lingonsylt.
Alt: Rotfruktsgratäng.

Fredag Lasagne med vitkålssallad.

Alt: Veg. lasagne med vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

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

Förslaget togs på fullaste 
allvar och allt slutade med 
både ommålning, rengöring 
och ogräsborttagning.

Vi tar allt från början.
– Vid våra klassråd uppma-

nar vi eleverna att komma 
med förslag och vi har en 
brevlåda där förslagen kan 
läggas. I våras hittade vi en 
lapp från Amiira där hon 
tyckte det var fult på skolgår-
den och det behövde målas 
om. Vi gick alla ut och tittade 
och övriga elever höll med 
Amiira och ville gå vidare 
med detta, säger läraren Ul-
rika Holmström Uggla.

Kommunens fastighets-
chef Peter Mossberg kontak-
tades, han besökte därefter 
ett av deras klassråd tillsam-
mans med en målare och 
skolans vaktmästare.

– Vi visade dem hur det såg 
ut, med flagande färg och 
smutsiga väggar, förklarar 
Marina Wallentin Anders-
son.

Ommålningen blev god-
känd och det blev bestämt att 
ha kvar den rosa originalfär-
gen. Olika färgprover visa-
des upp för eleverna som fick 
rösta fram sin favoritnyans 
vid ett klassråd.

Sagt och gjort. Väggarna 
på innergården tvättades, 
spacklades och målades om. 
Under två dagar rensades allt 
ogräs bort. Allt stod klart för 
några veckor sedan.

Sprider glädje
Amiira fullkomligen strålar 
när hon får skjuts uppför 
rampen. Hon är en tjej som 
sprider glädje och som är 
både glad och stolt över att 
ha kunnat påverka att skol-
gården blivit så fin. Detta har 
ju alla elever på skolan nytta 
av.

– Vi har jobbat mycket med 
demokrati, nu fick eleverna 
se hur det funkar i verklighe-
ten, understryker Ulrika.

På gång är också ett staket 
vid den höga muren för att 

”Vi har jobbat 
mycket med 
demokrati, nu 
fick eleverna 
se hur det  
funkar i  
verkligheten.”

Tidigare har innergården 
ställts i ordning med sten-
plattor, konstgräs, bänkar, 
pingisbord under tak, 
schackpjäser och bandysarg.

En ramp har satts upp till 
rullstolsburna Amiira. Tidi-
gare fick hon gå runt hela 
skolan för att kunna komma 
ut och ha rast med sina klass-
kompisar. Nu går hon ut 
samma väg som kompisarna.

eliminera risken att trilla ner. 
Idag står ett provisoriskt sta-
ket här.

Så blev en lapp med ett 
förslag verklighet, något 
som eleverna tycker är väl-
digt roligt.

– Amiira hade inte kunnat 
lämna in förslaget utan sin 
PODD-bok. Men det tar 
ibland lite lång tid att blädd-
ra fram till rätt bilder, så jag 
önskar att hon kunde få 
PODD-programmet i sin 
iPad, förklarar Ulrika.

Det går i nuläget 13 elever 
på särskolan från årskurs tre 

till nio. Särskolan finns i 
Rådaskolans lokaler, vilket 
ger möjligheter till att delta i 
Rådaskolans klasser med 
ämneslärare. Det kan handla 
om ämnen som bild, musik, 
slöjd och musik.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Dagens lunch kl. 12-14
Onsdag 23/9

Kasslergratäng med rostad potatis
Veg. gratäng med Dalsspira grillost

Torsdag 24/9
Kycklingsoppa med hembakat bröd

Höstgryta med skogens guld
Fredag 25/9

Tacobuffé
Måndag 28/9 

Potatis & köttfärsgratäng
Nuntorps vegetariska gratäng

Tisdag 29/9
Panerad sej med citronsås

Köttkorv med potatis & senapssås

105 kr inkl. salladsbuffé, 
kaffe & kaka
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MELLERUD

TACO SÅSER
Coop. 230 g. Ord. pris 10:95/st.

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

23/9–27/9

MORÖTTER
Coop. 1 kg. Ord. pris 13:95/st.

KLASSIKERLÅDAN
GB. Ord. pris 99:-/st.

PULLED PORK/ PULLED CHICKEN
Sverige. 400 g. Klass 1. Ord. pris 49:95-54:95/st.

KVARG
Coop. 500 g. Ord. pris 18:50/st.

NACHOCHIPS
Coop. 200 g. Ord. pris 12:50/st.

D� idi� �  � bju� r:

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� !

10k�  

GRILLADE KAMBEN
Svenska. Ord. pris 109:-/kg.

89k�  

25kS

TACOPRODUKTER 
   Old El Paso.       Tubs. 145-193 g.   Jfr-pris 50-106:67/kg.     
Ord. pris 24:95/st.

20  k 
  2 FÖR  

5k�  30  k 
  2 FÖR  

10kS 59kS

  2 FÖR  

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 september - 15 december 2020 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller endast bågar som finns i vårt lager i butiken

500:- rabatt 
på höstens bågar

Följ oss på

Jubileumserbjudande

Vi firar 50 år 
i Mellerud
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Ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Kurt Johansson

UPPVAKTNING

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Håverud för Maud 
Pousar Lindberg. Akten, 
som skedde på Håveruds 
Hotell, inleddes med att man 
lyssnade på ”What a wonder-
ful world” varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Därefter spela-
des ”Jungman Jansson” med 
Harry Brandelius upp. Efter 
minnestalet, där bland annat 
Mauds intresse för mötet med 
andra människor framkom, 
lyssnade man på ”Florenti-
nische Nächte” med Rudi 
Schuricke. Vid urnan togs 
avskedet av de närmaste un-
der tonerna till ”Minns i no-
vember” med Per Myrberg. 
”Så skimrande var aldrig 
havet” med Sven-Bertil 
Taube spelades upp och av-
slutningsvis sjöng man 
”Trollmors visa” tillsam-
mans. Gravsättning kommer 
att ske genom spridning till 
sjöss.

MELLERUD
Smyrna: Fre 18 Fredax - 
barnsamling. Sön 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson m.fl. Tis 
19 Bönesamling. Ons 18 
Bibelklass – för dig som vill 
lära om bibeln.
Equmeniakyrkan: Sön 11 
Gudstj. Thomas Segergren. 
Nattv. Tis 18 Scout. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sön 16 Eku-
menisk gudstj. i Brålanda 
kyrka. Bosse Arwedahl pre-
dikar, Ssk. Mån 9 Storstäd 
i Smyrnakyrkan inför upp-
start 4/10.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sön 16 Brålanda kyr-
ka, Ekumenisk gudstj. Ssk. 
Thomas Holmström, Bosse 
Arwedahl m.fl. Se hemsidan 
och instagram; equmenia-
kyrkansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön utanför Pas-
torsexp. Lör 16 Orgelinvig-
ning i Brålanda fsh. Organist 
Martin Hasselgren spelar in 
den nya orgeln. Sön 16 Eku-
menisk gudstj. Bosse Arwe-
dahl, Thomas Holmström 
m.fl. Ssk. Mån 15 Andakt m 
fika utanför fsh.
Gestad: Sön 15 På Vand-
ring, samling vid Gestads 
bygdegård. Andakt, prome-
nad och gemenskap.
Timmervik: Sön 11 Gudstj. 
Thomas Holmström. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Hög-
mässa m Daniel Westin.

JORDFÄSTNING

Överlämnade uppskattad knappek
MELLERUD 
I fredags överlämnade 
Melleruds Demensfören-
ing en egenhändigt gjord 
tavla där ett stort antal 
knappar bildar en vacker 
ek, till det särskilda boen-
det på Ängenäs.
– Vi funderade i vintras hur 
demensföreningen skulle 
uppvakta det nya fina boen-
det på Ängenäs. Då kom vi 

på att använda oss av knap-
par, alla har vi ju knapplådor 
hemma, förklarar ordföran-
den Kerstin Nordström.

Hennes man Karl-Axel 
Nordström tog fram en gam-
mal dörr från omkring 1880 
som stod i ett magasin hemma 
på gården Västanväga, en 
dörrspegel från den användes 
sedan som grund till tavlan. 
Karl-Axel gjorde sedan en 
skiss av en ek på dörrspegeln. 

På baksidan står bland an-
nat: ”Knappeken står för det 
vardagliga och närliggande 
samt tusen år av släkters 
öden” samt namnen på alla 
som jobbat med tavlan.

– Vi har haft fem trädgårds-
träffar i sommar, där har alla 
haft med sig knappar som vi 
lagt ut på ett bord och sedan  
format en ek av. Det har varit 
ett stort engagemang, även 
från personer med diagnoser. 

Demensföreningens fina ”Knappek” som överlämnades till det nya sär-
skilda boendet på Ängenäs i fredags. Foto: Privat.

DÖDSFALL

Det har gjort ett starkt intryck 
på mig. Vi har haft många fina 
samtal. Som att just den 
knappen hade suttit på just 
den klänningen, det blev 
många minnen som kom 
fram. Några knappar har sut-
tit på livstycken till exempel, 
säger Kerstin.

Det finns fler dörrspeglar 
på Västanväga... 

– Eventuellt gör vi något av 
dem för att lotta ut senare. Det 
var en bra aktivitet för vår 
förening. Arbetet har varit 
jätteroligt för oss alla som 
jobbat med knappeken, säger 
Kerstin.

Karl-Axel hänger upp 
konstverket (som är tämligen 
tungt) idag onsdag. Platsen 
blir ett glasparti i närheten av 

Posom-gruppen hjälper till vid krissituationer

MELLERUD 
Posomgruppens arbete 
aktualiserades vid vil-
labranden i Mellerud fre-
dagen den 11 september. 
Hela huset förstördes i 
lågorna och en barnfamilj 
förlorade allt de ägde.
Sedan 1 mars 2019 har Mel-
lerud en ny Posom-organisa-
tion, som idag består av sju 
stödpersoner och en led-
ningsgrupp med sju personer. 

Posom står för psykiskt och 
socialt omhändertagande vid 
allvarliga händelser och kata-
strofer. Med katastrof menas 
en allvarlig händelse eller 
extraordinär händelse där 
tillgängliga resurser är otill-
räckliga i förhållande till det 
akuta behovet och belast-
ningen är så hög att normala 
kvalitetskrav trots adekvata 
åtgärder inte längre kan upp-
rätthållas.

Posom ersätter inte kom-

Anna Granlund, kommunikations- och säkerhetschef i Melleruds kom-
mun, ingår i ledningsgruppen för Posom.

munens eller annans ordina-
rie stödjande verksamhet för 
människor i utsatthet eller 
arbetsgivares arbetsmiljöan-
svar. Utan gruppen är ett 
komplement till ordinarie 
verksamhet och ska kunna 
slussa hjälpbehövande till 
annan ordinarie stödverk-
samhet.

Posom-gruppen är minst 
dubbelt så stor som innan och 
man har som ambition att ta 
in ytterligare tre stödperso-
ner. Alla deltagare i Posom-
gruppen ska vara anställda, 
antingen inom kommunen 
eller hos de samverkande 
aktörerna och behöver upp-
fylla vissa kriterier där bland 
annat formell utbildning och 
krav på att kunna hantera 
sekretess är viktiga kvalifika-
tioner. Posom Mellerud sam-
verkar även med Posom i 
Dalslandskommunerna.

Den nya Posom-gruppen 
har utvidgats med fler aktö-

rer. Närhälsan, polisen, rädd-
ningstjänsten och social-
tjänsten är nya. Skolan och 
Svenska kyrkan fortsätter att 
delta som tidigare. Alla dessa 
aktörer är viktiga före, under 
och efter insatser. Posom 
består av dels en lednings-
grupp med chefer som har i 
uppdrag att skapa förutsätt-
ningar, dels stödpersonerna 
som är de som genomför in-
satserna.

Skriver planen
Kommunens säkerhetssam-
ordnare Anna Granlund tar 
fram Posomgruppens plane-
ring och skriver planen.

När det gäller villabranden 
var det räddningstjänsten 
som kontaktade stöd från 
Posom.

– Då får man till sig att det 
är en brand i Mellerud och 
man kontaktar insatsledaren 
på plats som förklarar hjälp-
behovet. Den här gången fick 

vi veta att ingen var fysiskt 
skadad, men familjen be-
hövde tas omhand i det akuta 
skedet. Jag kontaktade ytter-
ligare en stödperson som 
iordningställde en mottag-
ningsplats. Sedan kontaktade 
jag en till stödperson som 
följde med mig till brandplat-
sen, förklarar en av gruppens 
stödpersoner.

På plats görs en bedömning 
av den akuta hjälpbehovet. I 
det här fallet fanns redan stöd 
av grannar och vänner, som 
hjälpte till med värmande 
dryck och filtar. Nästa steg är 
var barnfamiljen skulle sova 
på natten.

– Vi hjälpte dem att kon-
takta försäkringsbolag och 
boka hotell eller B&B över 
helgen. Familjen förlorade 
allt de ägde, de hade bara det 
de hade på sig. Så en stödper-
son samlade in kläder, hy-
gienartiklar, lite mat samt 
spel och leksaker. Det sociala 

nätverket är oerhört viktigt, 
förklarar Anna Granlund.

De drabbade hamnar ofta i 
chock och stödpersonerna 
har en profession att lotsa de 
drabbade vidare. Posom-in-
satsen avvecklas när man 
hjälpt de drabbade med kon-
takter till rätt myndigheter.

Hur länge har Posom 
funnits i Mellerud?

– Jag har hittat uppgifter 
som sträcker sig tillbaka till 
1997, så över 20 år i alla fall, 
säger Anna Granlund.

Posom Mellerud aktivera-
des två gånger under 2019. 
Under 2020 har Posom akti-
verats tre gånger så här långt.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Familjen, vars 
villa eldhärjades, har god-
känt att Posom får prata med 
tidningen om händelsen.

samlingssalen så att både 
fram- och baksidan syns.

 Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se
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Omgående leverans av IONIQ Electric och KONA Electric

En nyhet som gör många elektriska!

Våra populära elbilar finns nu för omgående leverans och med längre räckvidd!
Den sofistikerade IONIQ electric och den moderna KONA electric är båda dynamiska elbilar med generösa 
utrymmen, som både respekterar miljön och har lång räckvidd. Uppdaterade IONIQ electric har en räckvidd upp 
till 311 km och med KONA electric, som är Europas första e-SUV, kommer du hela 484 km på en laddning! Båda har 
en klimatbonus på 60 000 kr. De har givetvis också alla tekniska säkerhetslösningar som en modern elbil ska ha.

Välkommen att provköra IONIQ electric och KONA electric.

IONIQ electric: 138 Wh/km, CO  0 g/km (WLTP). 
KONA electric: 147 Wh/km, CO  0 g/km (WLTP).

 .lkni kcal cillatem .lkxe sirP .edatsurtuartxe rä nedlib åp anraliB
moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. 
Klimatbonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.

*Kampanjpris, gäller t.o.m. 30/11 2020. Privatleasing gäller 36 
mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och 
aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil 
debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil. 
Sedvanlig kreditprövning sker. Klimatbonus är inräknad i 
månadskostnaden. 

IONIQ Electric
Pris
från  389 900 kr
Privatleasingserbjudande: 
Just nu från 3 495 kr/mån*

inkl. assistans och service!

KONA Electric
Long Range Performance (64 kWh)

Pris
från 424 900 kr
Nu med längre räckvidd och 
möjlighet för dragkrok

M n- :   
 

 
MELLERUD

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

09.00 - 18.00
10.00 - 14.00

Blir det någon scen i P.D. Lundgrensparken?
I augusti 2017 föreslog 
Anette Levin (L) i en mo-
tion att Melleruds kom-
mun ska bygga en fast scen 
i P.D Lundgrensparken. 
Hon påpekar att parken är lite 
använd och tror att scenen 
skulle ge möjlighet till spon-
tana aktiviteter, som till ex-
empel allsång, ideella evene-
mang och olika 
framträdanden. Liberalerna 
anser att kommunen behöver 
arbeta aktivt för att öka anta-
let mötesplatser som främjar 
kultur och livskvalitet. Att 

uppföra en scen i parken vore 
ett litet steg i rätt riktning, 
menar Anette Levin. 

Beslut ikväll
Ikväll beslutar kommunfull-
mäktige i frågan och av 
handlingarna framgår att 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Mellerud tog fram 
ett förslag till att rusta upp 
parken 2018 och ansökte om 
pengar hos Boverket och 
deras projekt ”Grönare stä-
der”. Kommunen fick dock 
inga pengar och ärendet stan-

nade upp. Mycket jobb hade 
gjorts för ansökan, det finns 
förslag på hur man tänkt och 
vad det skulle kosta. 

Förslaget som kommun-
fullmäktige ikväll beslutar 
om är att rusta upp parken, 
utreda förutsättningar för en 
fast scen och att finansiering 
ska ske genom att använda 
300 000 kronor för centrum-
utveckling i investerings-
budgeten för 2021. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

P.D Lundgrens park kan gå en ny framtid till mötes...

Internationella Alzheimerdagen

Melleruds Demensförening samlades i Älvanparken i måndags för att uppmärksamma Internationella Alzhei-
merdagen, som alltid sker 21 september. Detta är dagen då demenssjuka och deras anhöriga uppmärksammas. 
I Sverige har cirka 180 000 personer någon demenssjukdom och tillsammans med anhöriga och närstående 
berörs omkring en miljon människor. Foto: Susanne Emanuelsson.



Melleruds kommun – mitt i prick

www.mellerud.se

Upperud

Detta är mitt första bidrag till ”Mitt i 
prick” sedan jag tillträdde tjänsten som 
ny kommunchef i augusti. Jag har verk-
ligen fått ett varmt välkomnande i kom-
munen och mött massor av engagerade 
medarbetare och kommuninvånare 
vilket gör mig riktigt glad och lustfylld. 
Stolta och professionella personer som 
entusiastiskt beskriver vad som är på 

Kommunchefen 
har ordet

Sommarsäsongen kan sammanfattas som kort, men intensiv. En svag 
inledning i maj-juni byttes ut mot en mer intensiv period i juli och 
början av augusti. 

Utifrån en arbetsmodell som heter Medborgar-
löfte arbetar Melleruds kommun tillsammans 
med lokalpolisområde östra Fyrbodal, för att 
öka tryggheten och minska brottsligheten i lo-
kalsamhället. 

I arbetet med att ta fram ett Medborgarlöfte gör kommu-
nen och polisen gemensamma lägesbilder, där informa-
tion inhämtas från många olika källor. Medborgardialo-
gerna är en viktig sådan källa. 

Den gemensamma lägesbilden i kommunen ligger sedan 
till grund för nästa års medborgarlöfte. Ett Medborgar-
löfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och 
kommun gör i samverkan, gärna även med andra samver-
kansparter. Denna arbetsmodell handlar i grund och bot-
ten om att lyssna på vad du som bor och verkar i Mellerud 
upplever som viktigt, för att du ska känna dig trygg och 
säker. 
  
Nu har du chansen att påverka hur polis och kommun kan 
samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbetet. Under en period kommer en digital enkät att lig-
ga ute på kommunens och polismyndighetens respektive 
webbplatser.  

www.mellerud.se

www.polisen.se

Enkäten tar bara några minuter att fylla i. Vi behöver dina 
erfarenheter, din kunskap och dina åsikter.

Tack för visat engagemang!

Medborgardialog 2020  
– Ta chansen att berätta vad du tycker

På grund av reserestriktioner med anled-
ning av covid-19 miste vi många av våra 
utländska besökare, men den inhem-
ska turismen ökade och nya grupper av 
svenska besökare hittade till Dalsland 
och Mellerud. Även vi mellerudare har 
utforskat besöksmål i närområdet då 
många valt att hemestra.

I Dalsland Center, Håverud, har man 
räknat in ett cirka 30 procent lägre be-
sökarantal jämfört med förra året, vil-
ket antas bero på uteblivna gruppresor, 
mycket få utländska besökare samt in-
ställda evenemang. 

Genom båt och husbil är det lättare att 
hålla avstånd, vilket man har märkt av 
i turistinformationen i Sunnanå hamn. 
Här har vi haft något fler besökare än 
tidigare år, trots att betalning av gäst-
hamns- och ställplatsavgifter automa-
tiserats. De som besökt turistbyrån har 

alltså gjort det för att hämta broschyrer 
och ställa frågor om vad som finns att se 
och göra i vårt område, vilket vi hoppas 
och tror lockat besökarna att utforska fler 
delar av kommunen.

Välfyllda parkeringar runt om i kom-
munen vittnar om att besökarna hittar 
hit, och förutom att bo, äta, fika, besöka 
muséer och shoppa väljer man att stanna 
utomhus och njuta av det naturen har 
att erbjuda i form av vandring, cykling, 
paddling. Ett och annat bad har säkert 
avklarats då vädret stundtals inbjudit till 
detta. Vi saknar dock evenemang, festi-
valer och andra gemensamma samman-
komster, vilket vi såklart hoppas komma 
tillbaka under 2021. Men först en mysig 
höst, frisk vinter och spirande vår som 
även de kan inbjuda till nya upplevelser 
och äventyr i vår egen fina kommun!

På gång
Under vecka 41 – 42 utför Trafikverket 
arbeten på landsvägsbron där E45 passe-
rar över Dalslands kanal vid Köpmanne-
bro. Under tiden kommer ett av körfälten 
på bron att stängas av och regleras med 
trafikljus.

gång och vad som skulle vara önskvärt annorlunda efter-
som bra kan bli bättre.

Två besök har gjort extra tydligt avtryck på mig. Det för-
sta var i Rådahallen, där en modern badmiljö inramades av 
ett härligt friskvårdområde med fina idrottshallar, gym och 
hälsoverksamheter. Det andra var den visning jag tog del av 
i det nybyggda demensboendet Ängenäs. Här visade chefer 
och nyckelpersoner som varit verksamma i framtagandet 
av detta trivsamma boende med stolthet upp vad man till-
sammans har åstadkommit när samarbetet fungerar som 
bäst mellan beställare och byggnadsutförare.

Jag är också oerhört stolt över hur våra medarbetare har 
hanterat arbetet med covid-19 med ett mycket gott resul-
tat i Mellerud. Det viktiga är att vi tillsammans fortsätter 
att hålla i och hålla ut med social distans och hygienansvar 
samt stannar hemma när vi känner oss krassliga nu när 
hösten inträder.

Några större processer i Mellerud som pågår nu:
–Kommunens nya översiktsplan (ÖP) närmar sig nu sin 

slutstation i fullmäktige för att antas. Här ser jag också ett 
mycket professionellt arbete med en modern digital plan 
som slutprodukt och många dialogarenor och remissrun-
dor som ligger bakom de fokusområden den lyfter fram. Ett 
dokument som ska vara ett stöd i vårt arbete med sikte på 
2030.

–En nyantagen näringslivsstrategi kommer nu att vara 
en god plattform för vårt fortsatta kreativa samarbete med 
näringslivet på bland annat våra återkommande närings-
livsråd.

–Kommunens nya fullmäktigemål bearbetas nu för fullt 
för att landa i nya nämndsmål inför 2021 tillsammans med 
budget 2021 som också ansvarsfullt planeras i verksamhe-
terna.

Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till vår som-
marpersonal och feriearbetare. Ni har alla gjort ett fantas-
tiskt arbete i våra verksamheter i sommar. 

Väl mött i november då jag blivit något mer varm i kom-
munchefskläderna. 

Karl-Olof Petersson 
Kommunchef

Kort och intensiv turistsäsong!

Översiktsplanen 2030
Nu pågår en revidering av översiktsplanen uti-
från de synpunkter som kom in under utställ-
ningen i våras. Målet är att översiktsplanen 
ska läggas upp för antagande till kommunfull-
mäktige under senhösten 2020.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för 
att styra kommunens utveckling och planering på 
ett hållbart sätt mot uppsatta mål. Den visar hur 
kommunen ser på mark- och vattenanvändning 
och bebyggelsens utveckling i kommunen. Mel-
leruds kommuns nya översiktsplan kommer gälla 
för tiden fram till 2030.

Melleruds kommun vill tacka för allt engage-
mang från arbetets start hösten 2017. Det finns 
stor utvecklingspotential på många områden i 
kommunen, såväl för bostäder och verksamheter 
som för mötesplatser, friluftsliv och transporter.

Det har varit ökat intresse för 
Dahlstiernska gymnasiets bygg- 
och anläggningsprogram och 
fler elever har antagits i höst.  

–Det är kul med bra intresse för bygg 
och anläggning. Nu arbetar lärarna för 
fullt med att trimma in ungdomarna på 
deras lärlingsplatser, säger rektor Matti 
Bertilsson.  

 På Dahlstiernska gymnasiet erbjuds 
hela åtta yrkesförberedande program, 

sju med lärlingsvariant och det skolför-
lagda programmet VVS-och fastighets-
programmet i Åsensbruk. Inför denna 
höst skiftar Barn- och fritidsprogram-
met från skolförlagd modell till lärlings-
variant för årskurs 1. 

Som namnet skvallrar om innebär 
lärling att kurser eller delar av kurser 
förläggs till en eller flera arbetsplatser. 
Eleverna ska lära sig ute på arbetsplat-
sen minst 50 procent av den 3-åriga ut-

bildningstiden. Resten av tiden studerar 
eleverna inne på skolan. Lärling är en 
alternativ utbildningsform för att nå en 
yrkesexamen men kurser och kunskaps-
målen är samma som på ett skolförlagt 
program. 

En viktig del är att eleverna också har 
möjlighet att läsa till grundläggande 
högskolebehörighet om de önskar det. 
Förutom redan nämnda program finns 
El- och energiprogrammet, Fordon- och 

transportprogrammet, Handel och ad-
ministration, Industri samt Vård- och 
omsorgsprogrammet som lärlingsut-
bildning.

 Yrkeselever som går i skolan just nu 
kan vara en lösning på framtida rekryte-
ringsbehov och ett sätt att säkra arbets-
platsens kompetenser. Arbetsplatserna 
ger elever unika lärtillfällen där de också 
får använda den senaste utrustningen. 
Det ger dem en bred kompetens inom 

yrkesområdet. Eleverna får också chans 
att utveckla en yrkesidentitet och bli en 
del av gemenskapen på en arbetsplats, 
något som också är viktigt. 

Att ta emot lärlingar på en arbetsplats 
är en investering inför framtiden. ”Lär-
lingsutbildning har givit många positiva 
resultat och de duktiga handledarna ute 
på arbetsplatserna är guld värda, säger 
yrkeslärarna på plats.

Ökat intresse för bygg - anläggningsprogrammet på Dahlstiernska
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Rune vill hjälpa lärare att 
orka ett helt yrkesliv

Rune Nilsson är lärare och 
planeringsexpert och har 
skrivit ännu en bok. Den 
heter ”Hållbart lärarliv” 
och vill hjälpa lärare att 
hantera stressen i yrket. 
Det mesta har han skrivit 
i Dals Rostock där han vis-
tas då och då sedan 45 år 
tillbaka.
– Det är tungt att vara lärare, 
inte minst för att mängden 
administration och föräldra-
kontakter har ökat. Risken 
finns att många funderar på 
att hoppa av, säger Rune 
Nilsson, en av författarna till 
boken ”Hållbart lärarliv”.

Boken är tänkt som hjälp 
för lärare att arbeta smartare 

och minska stressen. Det är 
konkreta råd i arbetsmetodik 
och prioritering. Den handlar 
främst om tider utanför lek-
tionerna och inte om själva 
undervisningen.  

Som lärare har man nytta 
av att hitta flyt i arbetet och 
att kunna prioritera och foku-
sera på det som är viktigt. I 
boken visar författarna hur 
man skapar bättre struktur, 
tydligare mål och får över-
blick. Genom enkla rutiner 
kan man minska stressen, få 
större kontroll över tiden och 
känna mer glädje i sin lärar-
vardag.

– Vi tror på det kollegiala 
lärandet, den gamla studie-

Författaren Rune Nilsson.  
Foto: Karolina Palmgren.

Anders Pettersson, kul-
tur- och utbildningschef 
i Melleruds kommun har 
fått ett exemplar av Runes 
bok. 
Efter genomläsning skickade 
han honom följande feed-
back på boken:

 ”Tack för boken ”Hållbart 
lärarliv”. Efter att ha läst 
boken konstaterar jag att 

boken belyser de flesta utma-
ningar som lärare har i sin 
vardag. Vidare hittar jag 
många goda exempel och råd 
från lärare för hur man pla-
nerar och strukturerar upp 
sitt arbete. Gillar särskilt de 
många frågorna i boken för 
läraren att utvärdera sitt eget 
arbete”. 

Belyser utmaningar

I den nya översiktsplanen för 
Melleruds kommun är målet 
att på sikt bli 15 000 invå-
nare. Ska detta bli verklighet 
måste man vara mer resurs-
snål med ytorna än att sälja 
mark för nio parhus på unge-
fär en fjärdedel av kvarteret 
Ugglan. I detta område belä-
get vid Fagerlidsskolan 
bodde över 200 personer ti-
digare, detaljplanen ger god 
möjlighet till flervåningshus 
men i nuvarande förslag till 

avtal skissas på enplanshus i 
gles planering. 

Över 17 miljoner kronor 
har detta kostat skattebeta-
larna i inköp och rivning, det 
är mer än 500 kronor per 
kvadratmeter eller som om 
man lagt parkett på 33 000 
kvadratmeter! 

Vår roll som förtroende-
valda är att bevaka medbor-
garnas och skattebetalarnas 
intressen, då går det inte att 
sälja för knappt en femtedel 

av nedlagda kostnader! 
Vi kan inte förstå de övriga 

partierna som röstat för detta. 
Dessutom har de ställt sig 
bakom en ytterligare kraftig 
reduktion av priset i förhål-
lande till den oberoende 
värdering som ändå gjorts, 
detta med att godkänna 96 
kronor per kvadratmeter i 
förhållande till värderingens 
160-200 kronor per kvadrat-
meter omräknat till tomtarea.

För oss är det uppenbart att 

kommunen genom detta 
gynnar enskilt företag vilket 
inte är tillåtet enligt kom-
munallagen. Vi vill också 
undvika att bli fällda som 
Vänersborgs kommun och 
företaget Hammar Nordic 
blev i Toppfrysaffären 2015. 

Parhusen som planeras 
byggas av företaget Hovdala 
utveckling AB är för seniorer 
vilket innebär en till två per-
soner i varje lägenhet, de 
verkliga behoven är lägenhe-

ter för barnfamiljer med be-
tydligt fler personer i varje 
enhet. För att få våra ungdo-
mar att stanna i kommunen 
så behövs även små billiga 
enrummare anser vi. 

Prissättningen kan bli 
normgivande för de övriga 
delarna i kvarteret, detta be-
slut borde då fattas i kom-
munfullmäktige. ”Fullmäk-
tige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för 

kommunen” står det i kom-
munalagen. Vi anser att detta 
ärendet är ett sådant som inte 
bara ska fattas av kommun-
styrelsen.  

Jörgen Eriksson, 
KommunPartiet

Sture Bäckström, 
KommunPartiet

Daniel Jensen, 
Kristdemokraterna

Skattebetalarna subventionerar tomtmark!

Ensam är stark sade man förr. 
Nu vet vi bättre. Både på job-
bet och i livet i stort är vi 
starkare tillsammans. Inte 
minst när det kommer till att 
förhandla om villkoren på 
jobbet. Nu i höst tar Kom-
munal upp förhandlingarna 
med din arbetsgivare om 
våra kollektivavtal. Kanske 
vill du ha bättre villkor på 
jobbet? Om inte, då kan du 
sluta läsa nu. 

Du fortsätter läsa, bra be-
slut! Hur starka vi är vid 
förhandlingsbordet och vilka 
av våra krav vi lyckas få 
igenom handlar i grund och 
botten om hur många vi är 

som är medlemmar i facket. 
Så det bästa du kan göra för 
att förbättra dina villkor är att 
se till att du och dina kollegor 
är medlemmar i facket. Men 
jag får väl ta del av löneök-
ningar och förbättringar 
ändå, kanske du tänker? 
Sant, men förmodligen hade 
dessa blivit ännu bättre om 
du valt att vara medlem och 
bidra till vår gemensamma 
styrka. 

Men vad regleras i kollek-
tivavtalet tänker du kanske? 
Jag har väl lagstadgad rätt till 
vissa saker? Kollektivavtalet 
kan bäst beskrivas som ett 
golv. Arbetsgivaren kan så-

klart också välja att ge dig 
mer. Men kollektivavtalet 
garanterar dig och de andra 
anställda att villkoren inte 
blir sämre än vad som står i 
avtalet. 

Låt oss ta ett exempel. Har 
du fler än de 25 lagstadgade 
semesterdagarna? Det kan 
du tacka dig själv och dina 
arbetskamraters fackliga 
medlemskap för. Och lönen 
då? 

Det finns väl ändå en lag-
stadgad minimilön tänker du 
kanske? Svaret är nej. Läg-
stalönen inom ett avtalsom-
råde bestäms också i kollek-
tivavtalet. 

Men OB-ersättningen, den 
är väl ändå förutbestämd? 
Nej, inte heller här finns det 
någon rättighet för dig som 
jobbar. Allt detta har din 
fackförening förhandlat med 
arbetsgivaren från år till år 
ända sedan det första kollek-
tivavtalet såg dagens ljus i 
början av 1900-talet. 

I år har vissa arbetsgivare 
sagt att de lägger ett bud på 
noll kronor. Noll kronor mer 
i plånboken för dig som ar-
betar alltså. Men Kommunal 
är redo att förhandla. Mer än 
någonsin. För är det något 
som blivit tydligt under 
denna märkliga vår så är det 

hur mycket resten av samhäl-
let beror på oss i Kommunal. 
Utan oss stannar Sverige – 
bokstavligt. 

Så det smartaste du kan 
göra idag är att bli medlem 
– ta steget och gör både dig 
själv och dina kollegor en 
stor tjänst. Tycker du det är 
för dyrt? Tänker du så när det 
gäller hemförsäkringen ock-
så? Ingen vill stå på bar backe 
den dagen olyckan är framme 
i hemmet eller på fritiden. 
Men saker sker också i ar-
betslivet. Att vara med i 
facket är din bästa försäkring 
för bättre villkor och möjlig-
heten att påverka. Men också 

en försäkring att du inte står 
ensam om du råkar ut för 
diskriminering, ogiltiga upp-
sägningar, kränkande särbe-
handling eller outbetalda er-
sättningar. 

När världen och samhället 
förändras så som vi sett un-
der det senaste halvåret är det 
tryggt att veta att du inte står 
ensam. Så se till att du och 
dina kollegor är medlemmar. 
Det är det bästa sättet att 
försäkra dig om att nollbudet 
inte blir verklighet i höst.  

 Annika Briving, ordförande
Kommunal Dalsland

Jenni Strand, ordförande 
Kommunal Vänerväst

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.seDEBATT

Ensam är inte stark vid förhandlingsbordet!

cirkelmetoden. Fyra – åtta 
lärare träffas sex – åtta 
gånger och de har var varsin 
bok som de läser aktivt mel-
lan träffarna för att kunna ha 
frågor och tankar när de träf-
fas. Boken innehåller många 
övningar som en lärare kan 
göra själv och ha som under-
lag för samtalen till exempel 
”Vad gör jag med min tid”, 
”När är jag piggast och tröt-
tast” och ”Hur får jag struk-
tur i mejlen?”. 

Boken kom ut i juni och 
fick ett snabbt genomslag 
trots att förlaget inte kunde 
ha några releaseträffar. 

– Det vi tar upp, arbetsme-
todik, finns som regel inte 
med i lärarutbildningen. Vi 
har intervjuat 17 lärare bo-
ende i hela landet och verk-
samma från förskola till 
högskola och många saknar 
just detta, berättar Rune.

Han har skrivit boken till-
sammans med Helén Vedlé.

– Detta är vår tredje bok 
om stress och planering i 
arbetslivet. De andra heter 
”Planera smartare – få det 
viktiga gjort” och ”Sluta 
stressa på jobbet”.

Varför Dals Rostock?
– Jag har under större delen 

av mitt yrkesliv varit lärare 
på Tollare folkhögskola i 
Nacka. Min fru är från Ro-
stock och vi gifte oss i Gun-
narsnäs kyrka. När vi i mitten 
av 1970-talet hade tre barn 
som gärna ville träffa sina 
morföräldrar, bada i Örsjön, 
plocka bär på Kroppefjäll 
och träffa nya kompisar så 
sökte vi hus och hade lyckan 
att hitta ett. Det har vi fortfa-
rande kvar och vi är här 
ganska mycket. I år blir det 
över hundra dagar, svarar 
Rune Nilsson.

Interpellation  
om hur Mellerud 
agerat under 
pandemin

Pål Magnussen (V) har 
lämnat in en interpella-
tion, riktad till kommun-
styrelsens ordförande 
Morgan E Andersson, om 
hur Mellerud agerat under 
pandemin för att vara en 
bra arbetsgivare.
Magnussen framhåller vik-
ten av att den med förkyl-
ningssymptomkan kan stan-
na hemma från jobbet under 
den rådande pandemin. En 
av förklaringarna till sprid-
ningen av covid-19 är 
otrygga anställningsformer. 
Timanställning eller allmän 
visstid ska enligt Magnussen 
inte tillåtas i anställningen av 
sommarvikarier, det leder till 
otrygghet för individen när 
det gäller hur mycket hen ska 
få jobba. Det är dessutom 
helt förkastligt under rådan-
de pandemi eftersom det av 
ekonomiska skäl kan tvinga 
den som är småkrasslig att gå 
till jobbet.

Skrämmande slapphet
Han påpekar även att skol-

förvaltningen uppvisar 
skrämmande slapphet under 
rådande pandemi. ”I strid 
med Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer har 
samlingar för fler än 50 med-
arbetare kallats. Arbetsplats-
träffar genomförs utan till-
gång till ändamålsenliga 
lokaler eller användning av 
digitala verktyg. Uppenbar-
ligen saknas en lokal insikt 
gällande allvaret i pandemin 
och tillämpning av Folk-
hälsomyndighetens rekom-
mendationer. Ansvaret för 
detta är politiskt”.

Ställer frågor
Han ställer därmed frågorna: 
Vad gör Mellerud för att vara 
en bra arbetsgivare? Vilka 
satsningar görs för att kom-
munen som arbetsgivare ska 
tillämpa Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer? 
Hur används digitala verktyg 
för att möjliggöra för medar-
betera att arbeta hemifrån?

Susanne Emanuelsson
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På besök i Sivs trädgård
MELLERUD 
I november förra året flyttade Siv och Ove Hedram till 
Mellerud. Närmare bestämt till ett radhus på Vegaga-
tan. De lämnade ett hus med stor trädgård i Brålanda, 
där Siv levt ut sitt stora intresse för trädgård och växter 
under många år, för en fyrkantig plätt med gräs. 

Funkia funkar fint i krukor och kan till och med övervintra i dem.

Röd Solhatt är en av många sorters blommar som trivs i trädgården.

 Dahlior trivs bra i krukor.

Att lämna en trädgård man 
lagt sin själ i känns i hjärtat 
och man anar en tår i Sivs öga 
när hon pratar om det.

– Jag kände att jag inte or-
kade sköta den stora trädgår-
den längre, för jag blev sjuk, 
berättar hon.

Flytten gick till Mellerud 
förra hösten och Siv säger att 
Mellerud är fantastiskt att bo 
i.

– Det är nära till allt.
Vad den fyrkantiga plätten 

bakom radhuset på Vegagatan 
på kort tid kunde förvandlas 

till visste säkert Siv, men det 
måste varit en överraskning 
för grannar och förbipasse-
rande.

– Jag tog med mig växter 
från min gamla trädgård och 
grävde ner här i november, det 
var clematis och vårsippor till 
exempel, berättar Siv.

I somras, i mitten av juli, 
hällde hon ut frön hon sparat 
och prakten i den lilla trädgår-
den denna soliga september-
dag  avslöjar att Siv måste ha 
knallgröna fingrar. Överallt 
blommar det och färgprakten 
är direkt uppiggande. Dahlior, 
clematis, ljung, jätteverbena, 
blomsterböna, dagliljor, 
krolliljor och funkia, körs-
bärsbenved, lavendel, rosen-
skära, krasse och lejongap 
tävlar med varandra om ut-
rymmet i rabatterna som ra-
mar in trädgården och i krukor 
som står både på framsidan av 
huset och här på baksidan.

Siv tipsar om att man kan 
odla nästan allt i krukor.

–  Dagliljor, dahlior och 
clematis fungerar jättebra. 
Funkia, eller hostia, kan till 
och med övervintra i krukor-
na, men dahliaknölarna får 

man ta upp och förvara torrt, 
säger hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kärv ekonomi 
för skolan

Kultur- och utbildnings-
nämnden i Mellerud har 
ansökt om ett tilläggsan-
slag på fem miljoner kro-
nor för ökade kostnader 
för gymnasieelever som 
studerar på annan ort. 
Denna ansökan förslås 
kommunfullmäktige avslå 
under kvällens möte.
Kultur och utbildningsför-
valtningen varnade redan 
2018 för kommande ökade 
kostnader och kultur- och 
utbildningsnämnden beslu-
tade i början av 2019 om 
kraftigt sparbeting för för-
valtningens ordinarie verk-
samheter, till stor del genom 
minskning av stöd- och re-
surspersonal. Detta gick 
dock inte att genomföra helt 
utan att bryta mot skollagen.

Som förutspått ökade kost-
naderna för gymnasieelever 
på annan ort med 5,1 miljo-
ner 2019. Antalet elever var 
större än tidigare år och 
Nuntorpsgymnasiet starta-

des och fick flera elever från 
Mellerud. 

Kostnaderna per elev har 
därtill ökat från 110 000 kro-
nor 2017 till 130 000 kronor 
2019. Anledningen till det är 
antal elever med tilläggsan-
slag, antal elever som går ett 
fjärde år, kostnaden för pro-
grammet och kostnader för 
skolskjuts och inackorde-
ringstillägg.

Höstterminen 2020 stude-
rar 208 elever från Mellerud 
på annan ort. 138 elever 
studerar på Dahlstiernska 
gymnasiet, 20 färre än förra 
året på grund av att språkele-
ver som gått Introduktions-
programmet har flyttat häri-
från.

– Det blir svårt att klara en 
budget i balans, delårs-
bokslutet visar på minus 6,5 
miljoner, konstaterar kultur- 
och utbildningsförvaltning-
ens chef Anders Pettersson.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se

Avtal om 
gemensam 
jour sägs upp

Avtalet om gemensam jour 
för Melleruds Bostäder AB 
och Melleruds kommun 
har sagts upp. Beslutet har 
tagits i samförstånd mel-
lan Erik Josefsson, vd Mel-
leruds Bostäder och Peter 
Mossberg, enhetschef 
Fastighet/Fjärrvärme.
En av orsakerna att avtalet 
sägs upp är exempelvis att 
det krävs mycket special-
kompetens för att kunna 
sköta jouren för kommunens 
fjärrvärmecentraler, vilket 
personalen på Mellbo inte 
besitter. Det leder till osäker-
het och stress i arbetet för 
dem. 

Utöver detta har arbetsom-
rådet för jouren bara växt 
över tid och med additionen 
av nya Ängenäs blir den än 

större. Det är således en ar-
betsmiljöfråga om hur 
mycket som går att förvänta 
sig från en person under jour-
kvällar och helger.

Som en följd av covid-19 
och arbetet med att begränsa 
smittspridning har organisa-
tionerna redan egna jour-
grupper sedan mars 2020. 
Efter samtal och diskussio-
ner med berörda arbetstagare 
i jourgrupperna är man över-
ens om att fortsätta med en 
egen jourgrupp för Mellbo 
och en för kommunen.  

Avtalet har en månads upp-
sägningstid och sista giltig-
hetsdagen för avtalet blir 
således 30 september 2020. 

I praktiken sköts dock allt 
redan med separata jour-
grupper.

Ska ni bygga nytt?
  l indab systemline  |   stålbyggnader

Komplett halleverans 
- inklusive stommontage

”Vi hjälper dig med den hall du vill ha. 

Det kan vara  maskinhallar, ridhallar eller mer 

avancerade hallbyggnader. 

Välkomna att höra av er till mig.”

Lindab erbjuder hallar efter era behov. 

Vi anpassar våra lösningar till just den hall du efterfrågar. 

Kontakta Conny Fredriksson - vår säljare i ert område.
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Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda | 0521-77 88 50 
info@bralandatra.se | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Blomsterprakt i en liten radhus-
trädgård som i höstas var en plätt 
gräs. ”I mitten av juli hällde jag ut 
frön”, berättar nyblivna mellerud-
sbon Siv Hedram.
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Inget önskeresultat i tufft derby
FOTBOLL 
Enligt uppgift var det 30 
år sedan Håfreströms IF 
och Melleruds IF möttes i 
en seriematch. Så förvänt-
ningarna inför söndagens 
derby på Håvåsen var 
stora och det märktes på 
spelarna. Dessutom var 
båda lagen i stort behov av 
en seger, MIF för att hänga 
på i striden om en kval-
plats till trean och HIF för 
att börja marschen från 
sin bottenplats i tabellen. 
Första kvarten bjöd ett visst 
övertag för HIF, men det var 
MIF som gjorde målet. I 
sjätte minuten slog Karl 

Svensson en ganska lös boll 
som slank in efter en rejäl 
målvaktstabbe. Därefter blev 
det en öppen match, med 
chanser åt båda håll. 

Mike Faddoul i HIF-målet 
reparerade dock sitt tidiga 
misstag genom flera fina 
benparader och på andra si-
dan planen gjorde MIF:s 
Alexander Karlsson flera 
spektakulära räddningar och 
plockade ner många inlägg. 
När han blev överspelad vid 
en HIF-hörna fanns Karl 
Svensson på mållinjen som 
en räddande ängel. Domaren 
Jure Sosic från Göteborg 
hade ett tufft jobb. Rader av 

MIF-målvakten Alexander Karlsson kontrollerar att en HIF-hörna inte går i mål.

HIF:s spelande tränare Argjend Mollapolci och MIF:s målgörare Karl 
Svensson på språng mot bollen. 

Sammanställning 
av resultat

Division 3 Damer 
Åsebro/Brålanda – Tjörns 

DFF 1-5 (1-1)
Mål Å/B: Maja Jansson. 

Målet betydde 1-0 och kom i 
fjärde minuten. 

Tösse IF – Stenungsunds 
IF 1-5 (1-0)

Mål TIF: Anna Söderqvist 

Division 4 Damer 
IF Viken U-lag – Frände-

fors IF 3-0 (2-0) 

Division 4 Herrar 
Håfreströms IF – Melle-

ruds IF 1-1 (0-1)
Se längre referat. 

Division 5 Herrar 
Fengersfors IK – Brålanda 

IF 2-2 (2-0)
Mål FIK: Andreas Johan-

nesson och Samuel Schull-
ström. BIF: Tobias Svensson 
och Joy Andersson.

Brålandas mål kom i 87:e 
respektive 89:e minuten. 

Fengersfors IK – Tösse IF 
2-1 (1-0)

Mål FIK: Jesper Englund 
och Simon Schullström Jans-
son. Simons mål kom i 87:e 
minuten, en frispark direkt i 
mål. TIF: Maazim Abdullahi 
Osman. 

Frändefors IF – Ellenö IK 
3-7 (2-3)

Mål FIF: Alex Berg Marti-
nelle 2 och Emil Spandén 1 

Åsebro IF – IFK Åmål lag 
2 10-1 (5-0)

Mål ÅIF: Ibrahim Tahini 5, 
David Sylvesson, Marcus 
Larsson, Martin Scherdin, 
Alvin Johansson och Oscar 
Jonasson ett var. 

Division 6 Herrar 
Högsäters GF lag 2 – 

Bäckefors IF 2-2 (1-2)
Mål BIF: Magnus Anders-

son och Christian Johansson 
Eds FF lag 2 – Kroppefjälls 

IF 3-0 (1-0) 
 

Rätt vuxenrad: 1: X: Avfäl-
ling, Överlöpare. 2: X: Del 
av en stjärnbild. 3: 1: Bo 
Eklund. 4: 4: X: Ingmar 
Bergman. 5: 5: 1: 1992. 6: 2: 
1648. 7: X: Saturnus. 
8:1:Vatten, Kolmonoxid, 
Koldioxid. 9: X: Skenhelig. 
10: 1: Roslagsmahogny. 11: 
2: Astrakan. 12: X: Mark. 
Barnfrågor: 1: 1: Toker. 2: 
1: Finland. 3: 2: Bobbo. 4: X: 
112. 5: 5: 1: Två. 6: 2: Fin-
land. 7: X: Emalj. 8: X: Salt. 
9: 1: Ru. 10. 1: Björn. 11: 2: 
Pasta. 12: X: Lera. Utslags-
fråga: Vad väger dagens 

personal totalt i hg: 2977. 
Vinnare: 1. Peter Kirksa-
ether 10 r. 2.Gerd Jansson  9 
r 3000 hg. 3. Eva Rydberg 9 
r 2650 hg. Vinnare present-
kort: Hemköp Torget: Sofia 
Larsson, Sven Erik Norman, 
Eva Rydberg. Svenska Fo-
ders Djur och Natur butik i 
Erikstad: Sara Sannebro.  
Barnvinnare: Wilhelm An-
dersson, Ella, William Karls-
son, Julius, Alicia Antons-
son, Hugo L.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 20/9

frisparkar och fem varningar 
i första halvlek talar sitt tyd-
liga språk. 

MIF inledde andra halvlek 
bäst. Man åkte på en Jobs-
post när lagkaptenen Jonatan 
Stefansson fick utgå i 52:a 
minuten efter att ha skadat 
knäet i en hopstötning med 
en HIF-spelare. 

I mitten av halvleken tog 
HIF över och i 77:e minuten 
kom utdelningen. Argjend 
Mollapolci slog en väl av-
vägd frispark från vänster. 
HIF:s lagkapten Milton Ols-

son höll sig framme och med 
en fint placerad nick kvitte-
rade han. 

Mot slutet tryckte MIF på 
rejält, men utan resultat. Det 
hårda spelet fortsatte och 
Sosic fick dela ut ytterligare 
fem gula och ett rött kort. 

Det märktes tydligt att 
oavgjort var långt från ett 
önskeresultat för båda lagen. 
MIF tappade mot topplagen 
och HIF ligger fortfarande 
tre poäng efter näst sista laget 
i en haltande tabell. 

Lars Nilsson 

SPORT

Barndiabeteslopp 
på hemmaplan

ÖR 
Den 20 september gick 
Barndiabetesloppet av 
stapeln runtomkring i 
Sverige. Sedan flera år är 
det en tradition i Linkö-
ping, men i år fanns även 
möjligheten att delta på 
hemmaplan. 
Man valde själv om man 
ville lunka, jogga eller 
springa. Loppet genomförs 
för att uppmärksamma den 
kroniska livslånga sjukdo-
men Typ1-diabetes och för 
att samla in pengar till forsk-
ningen. Det finns ingen bot 
och ingen vet varför 800 barn 
insjuknar i Sverige varje år. 

På Backen i Ör samlades 
deltagarna kl 11.00. Först var 
det musik och uppvärmning 
och därefter var det dags för 
start. Barnen sprang två kilo-
meter och de vuxna fem till 
tio kilometer. 

20 september anordnades ett Barndiabeteslopp i Ör. Foto: Privat.

Vid målgång fick man kex-
choklad och diplom, sedan 
blev det grillad hamburgare. 
Det var en härlig förmiddag 
med gott väder och glada 
barn. Deltog gjorde sju barn 
och nio vuxna. Hoppas att 
fler vill hänga på nästa år! 

Anna Forsebo

Varför är Barndiabe-
tesloppet viktigt?
Varje år insjuknar över 
800 barn av typ 1-diabe-
tes. Ingen vet varför, och 
det finns inget botemedel. 
Sverige och Finland är 
mest drabbade i världen. 

Mer pengar till forsk-
ning behövs för att kunna 
besegra sjukdomen.

Källa: barndiabetesfonden.se

Paviljong vandaliserad

Paviljongen över brunnen 
i Brunnsparken i Dals Ro-
stock har blivit utsatt för 
vandalism. Någon eller 
några personer har slagit 
sönder snickarglädjen 
som fanns på paviljongen. 
Den är tillverkad av Sven 
Svensson i Borgvika som 
tyvärr inte finns med oss 
längre.
Sven var en passionerad 
hembygdsvän som lade ner 
ett stort antal ideella timmar 
i Brunnsparken och att se att 
någon har förstört en del av 
det han gjort känns otroligt 
ledsamt. När Sven på ett 
årsmöte blev invald som he-
dersmedlem var hans svar 
”Jag kan väl få fortsätta att 
betala medlemsavgiften?”.

Om föreningen kan få tag 
på någon som kan tillverka 
nya återstår att se. Detta med-
för en totalt onödig kostnad 

för föreningen som äger elva 
byggnader där pengarna kan 
komma bättre till pass för 
underhåll av dessa. På plat-
sen låg också ett cirka kva-
dratmeter stort klistermärke 
med polisens logga. 

Det är inte första gången 
som föreningen drabbas, 
bland annat har adventsljus-
staken som sätts upp i de-
cember blivit utsatt för ska-
degörelse, stenar 
på  geologiska kullen slängs 
i dammen, skyltar i örtagår-
den rycks upp och en gång 
hade någon eldat på den 
elektriska kontakten på sce-
nen.

Vandalismen är polisan-
mäld. Är det någon som kän-
ner till något om detta får ni 
gärna höra av er till polisen.

Bo Andersson, sekreterare

 

Snickarglädjen på paviljongen i Brunnsparken har förstörts.
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.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

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 

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Gardinstänger 99:-
Sammet 129:-/m

Möbeltyg 60-150:-/m

Trikå över 300 
mönster

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

Ekonom 80 %
till Steneby pastorat i hjärtat av Dalsland

För mer information om tjänsten se hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat  
eller ring kh. Lena Hildén tele. 072-212 71 68

Sista ansökningsdag 201031 till 
steneby.pastorat@svenskakyrkan.se eller

Steneby pastorat 
Kallkällevägen 5A 
666 94 Dals Långed

Stilfullt sjöläge                  

Åmål, 53 ha            

Sjönära mangårdsbyggnad
med produktiv skogsmark,
huvudsakligen äldre skog.

Reg Fastighetsmäklare
Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

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

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

www.mellerudsnyheter.se

Framfångar för Johanna i viltspår
HUNDSPORT 
27-28 juni var det dags för 
den årliga viltspårstäv-
lingen ”Springernatta”, 
det 21:a året i rad som 
Springerklubben Trestad 
i samarbete med Drever-
klubben Dalsland anord-
nade tävlingen. 
Detta är en väldigt populär 
tävling som lockar många 
deltagare. Hela 62 starter 
fördelat på två dagar. I nor-
mala fall skulle de deltagande 

ha samlats på Hunneberg och 
Halleberg och gått ut sina 
spår där, men under rådande 
Covid-19 fick deltagarna 
träffas i små grupper på do-
marnas privata jaktmarker. 

Mellerudsekipaget Johan-
na Nordström med sina två 
cocker spaniels Walter och 
Nicklas blev tilldelad do-
mare Kim Gustavsson i 
Bäckefors. Vädret var min-
dre gynnsamt för spår, luften 
var torr och kvalmig med 29 
grader typisk åskvärme 

Johanna Nordström med sina cocker spaniels Walter och Nicklas.  
Foto: Privat.

Dubbla bowlingsegrar
BOWLING 
BK Håvås återkomst i serie-
bowlingen har börjat på 
bästa sätt. I lördags var klub-
ben i Uddevalla Bowling-
center för två matcher. Laget 
vann båda. 

Först besegrades BK 
Korps farmarlag med 17-3, 
därefter Team Obelias far-
marlag med 14-6. Bäst resul-
tat i båda matcherna hade 
Crister Granath som slog 905 

på fyra serier i den första 
matchen och 872 i den andra. 
Freddy Alm nådde 836 i an-
dra. 

Notabelt är att Håvås 
släppte fram två juniorer, 
Alexander Tobiasson 15 år 
och Markus Rundström 18 
år, som fick spela en match 
var. Alexander gjorde fina 
386 poäng på två serier i sin 
match. 

Lars Nilsson

Handbollen på gång 
HANDBOLL 
Melleruds HK spelar i år i 
division 4 Västsvenska Väs-
tra. De inleder seriespelet 
söndag 4 oktober med en 
bortamatch mot Torslanda 
AIK. Första hemmamatchen 

spelas lördag 10 oktober mot 
Chalmers HK. Totalt har la-
get 18 seriematcher i en sä-
song som sträcker sig till 20 
mars. 

Lars Nilsson

Innebandyn likaså
INNEBANDY 
Melleruds IBK:s herrar spe-
lar i år i division 6 Västsven-
ska. De inleder med hem-
mamatch söndag 27 mot 

Myggenäs IBK. Laget kom-
mer att spela 22 matcher 
fram till seriens avslutning 
28 mars.  

Lars Nilsson

klockan 19:30 på kvällen. 
Under sådana omständighe-
ter är det extra tufft för hun-
darna att arbeta. 

Ferrari i skogen
Treåriga Walter gjorde sin 
tredje start i öppenklass och 
spårade klockrent på 15 mi-
nuter och tilldelades ett för-
stapris med kommentar från 
domaren: En liten ferrari i 
skogen.

Fyraåriga Nicklas har mer 
erfarenhet och rutin och tog 
sig an spåret superfint på 24 
minuter och kammade hem 
sitt tredje hederspris och ett 
förstapris. Domarens kom-
mentar: Mycket duktig 
hund!

På söndagen fick Johanna 
åka till domare Tobias Lund 
i Ed. Vädret var lite svalare 
och domaren har valt att 
lägga spåren över bäckar så 
hundarna fick möjlighet att 
svalka ner tassarna. 

Dock blev terrängen 
mycket svår med mycket 
kalhyggen med nyväxtlighet 
där man inte ser var man sät-
ter fötterna. Här fick hun-
darna verkligen visa prov på 
att de är orädda trots att de 
fastnar och visa hur de rör sig 
i svår terräng.

Spårmotiverad hund
Walter var först ut för dagen 
och visade verkligen prov på 
att han är en spårmotiverad 
hund. Han råkade stöta upp 
en hare och följde efter den 
cirka 20 meter, men väljer att 
släppa haren och återgår 
självmant till sitt spår och 
fullföljer det med bravur. 
Johanna hade fullt sjå med att 
hålla koll på sina fötter i den 
krävande terrängen och hade 
missat att läsa av sin hund 
och därmed missat att Walter 
bytt spår en kort stund. Do-
maren hade koll på läget och 
tilldelade Walter sitt tredje 
förstapris och därmed blev 
Walter viltspårschampion! 

Nicklas fick ett spår som 
var extremt krävande för 
både hund och förare! Den 
gick rakt nedför en ravin på 
60-70 meter för att sedan gå 
spikrakt uppåt. Nicklas fast-
nade många gånger så Jo-
hanna fick hjälpa honom 
loss. Trots eländig terräng så 
höll sig Nicklas i spårkärnan 
hela vägen och spårade sig 
till ett hederspris och ett för-
stapris. 

Melleruds brukshundklubb

Annonsera i 

FRÅN A-Ö
Kontakta Christina  

0530-125 40
eller 

christina@mellerudsnyheter.se 

Köpes

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

BOKVERKET ”DJURENS 
VÄRLD” 14 band. 
Tel. 0521-315 41

Bortskänkes
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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 

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

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

Allt inom golv 

och mattor

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael
070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

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 flyga Bänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Go’kväll 
11:45 Lurad på kärlek och miljoner
13:15 Muren 
14:15 K-märkta ord 
14:20 Jag minns Paris 
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 Tänk till talkshow 
23:45 Skavlan. 00:45 Rederiet 
04:45 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 En bild berättar 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Tutankhamuns hemlig-
 heter 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Glimt av Norge 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Sanningen om skönhets-
 ingreppen
23:05 Kulturveckan 
23:35 Vetenskapens värld 
00:35 Tutankhamuns hemlig-
 heter 
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 
18:25 Lotto, Joker och Drömvin-
sten
18:30 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bonde söker fru 
21:00 Hela Sverige bakar 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order
01:50 MacGyver 
02:45 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  
bm.stadhemservice@gmail.com

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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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 Bytt är bytt 
21:00 Fyraåringarna på 
 äldreboendet
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order:
01:50 MacGyver 
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 Skavlan 
11:45 Uppdrag granskning 
12:45 Landet runt 
13:30	K-märkta	ord	
13:35 Engelska Antikrundan 
14:35	Cykel-VM	
16:35 Hem till byn 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Noice 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Scheme birds 
23:45 Svenska nyheter 
00:15 Muren 
01:15 Sommaren 85 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00	Forum:	Riksdagens	fråge-
 stund
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Kampen om Vita huset 
17:00 Möte med... 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 En bild berättar 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Sanningen om Julius 
 Caesar
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: De sj... 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Återkomsten 
00:05 Min röst: Mu jietna 
00:35 Sanningen om Julius 
 Caesar
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 Idol 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:15 TV4Vädret 
22:25 Idol – resultatshow 
22:50 Idol extra 
23:10 Peppermint 
01:25 xXx: Return of Xander 
 Cage
03:30 En plats i solen: Vintersol
04:35 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 Universitetets djursjukhus
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 En bild berättar 
18:00 Friidrott: Diamond league
19:30 Modern och dottern 
20:00 Folkhemmets estetik 
20:50 Mitt ögonblick 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Den andra systern Boleyn 
23:40	Sanningen	om	skönhets-
 ingreppen
00:30 Tjejer gör lumpen 
01:00 Kampen om Vita huset 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Go’kväll 
10:15 Noice 
11:15 Uppdrag granskning 
12:15 Anslagstavlan 
12:20 Hem till byn 
13:20 Engelska Antikrundan 
14:20	K-märkta	ord	
14:25	Cykel-VM	
16:45 Landet runt 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Världens Barn – startskottet
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Doobidoo 
21:00 Skavlan 
22:00 Svenska nyheter 
22:30 Rapport 
22:35 Kommissarie Lewis 
00:05 Världens sämsta indier 
00:35 Cowboybåten 
01:05 Das Boot 
04:40 Sverige idag 
05:10 Världens Barn – startskottet

06:00 Uppdrag granskning 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Hem till byn 
13:55 Sveriges starkaste familj
14:55 Ishockey: SDHL 
17:10 Cowboybåten 
17:40 Arkitekturens pärlor 
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 One true thing 
00:25 Waterworld 
05:15 Sverige! 
05:45 Go’kväll

07:45 Tjejer gör lumpen 
08:15 Modern och dottern 
10:15 Möte med... 
10:30 Universitetets djursjukhus
11:00 Au pair på Hawaii 
11:30 Min röst: Mu jietna 
12:00 Under klubban 
12:30	Cykel-VM	
16:00 Rapport 
16:05	Cykel-VM	
16:45 Glimt av Norge 
17:00 Anslagstavlan 
17:05 Babel 
18:05 Kvinnors konst – historiens 
 ekande tystnad
19:00 Kulturstudion 
19:05 Kretsen kring Edith Piaf 
20:05 Kulturstudion 
20:10 Barbara, en fransk ikon 
21:10 Kulturstudion 
21:15 Jacques Brel och hans 
 sånger
23:10 Kulturstudion 
23:15 Weissensee 
00:05 Ungar 
00:45 Utrikesbyrån 
01:45 Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
13:30 Idol – resultatshow 
13:55 Idol extra 
14:30 Hockeylördag 
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 Jack Reacher: Never go
 back
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret 
22:15 Jack Reacher: Never go 
 back
00:05 The Mexican 
02:35 Absolutely anything 
04:25 Younger 
05:00 Dr Phil

06:30 Strömsö 
07:00 Det sitter i väggarna 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Mötet 
12:15 Anslagstavlan 
12:20 Sverige! 
12:50 Svenska nyheter 
13:20 Världens sämsta indier 
13:50 Fotboll: Damallsvenskan 
16:00 Rocky 
16:10 Världens Barn – startskottet
16:55 Muren 
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 White wall 
21:45 Prio 1 –  i förövarnas spår
22:20 Das Boot 
23:20 Rapport 
23:25 Giftattacken i Salisbury 
00:10 Världens historia: 
 Kalla kriget
01:05 Uppdrag granskning 
04:45 Strömsö 
05:15 Landet runt

08:25 En särskild sommar 
09:10 Folkhemmets estetik 
10:00 Gudstjänst 
10:45	Cykel-VM	
16:00 Rapport 
16:05	Cykel-VM	
16:50 Emma hittar hem 
17:00 Aucune idée 
17:11	Kortfilmsklubben	
 – engelska
17:52 Hitta hem 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: De sj... 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån:
 Kokainsmugglarna
23:00 Berättelser från Afrika 
00:00 Gudstjänst 
00:45 Ekonomibyrån 
01:15 Språknyheterna 
01:45 Svenska förklarad

05:55 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Klassfesten 
12:55 Decenniets mästerkock 
13:55 Fyraåringarna på 
 äldreboendet
14:55 Bytt är bytt 
15:55 Kockarnas kamp 
16:55 Bonde söker fru 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Bröllop, begravning och 
 dop
21:00 Maria Wern 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern 
23:05 Maskeradligan 
00:10 Stockholmspolisen 
02:10 En plats i solen: Vintersol
04:25 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
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 Decenniets mästerkock 
21:00 Parlamentet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Playing for keeps 
00:00 Law & order
01:50 MacGyver 
02:50 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
04:50 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Malou efter tio 
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 Kockarnas kamp 
21:00 Maskeradligan 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order 
01:50 MacGyver 
02:50 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
04:50 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Sverige! 
12:00 Sveriges starkaste familj
13:00 Skavlan 
14:00 Doobidoo 
15:00 Seger i mörker 
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 The girl in the book 
00:25 Muren 
01:25 Rederiet 
05:00 Sverige idag 
05:30 Sverige!

08:00 Aucune idée 
08:11	Kortfilmsklubben
 – engelska
08:52 Hitta hem 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Möte med... 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Nobelpristagaren Svetlana
 Aleksijevitj
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 Språknyheterna 
22:45 Svenska förklarad 
23:05 Agenda 
23:50 Berättelser från Afrika 
00:50 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	Svenska	tv-historier	
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Det vilda Skandinavien 
19:25 Norge runt 
19:30 Modern och dottern 
20:00 En särskild sommar 
20:45 Möte med... 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Weissensee 
23:05 Min röst: Mu jietna 
23:35 Nobelpristagaren Svetlana
 Aleksijevitj
00:35 Det vilda Skandinavien 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:10 Rederiet, Landet runt 
11:40 Lex Lapidus 
12:10 Fatta bilden 
12:25 Lärlabbet 
12:40 Tänk till talkshow 
12:55 Arkitekturens pärlor 
13:05 Fråga doktorn 
13:50 Det sitter i väggarna 
14:50 Fotbollsstudion 
15:20 I dur och skur 
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 En våldsam kärlek 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Världens historia: Ka... 
23:25 Kommissarie Lewis 
00:55 White wall 
01:40 Rederiet 
04:45 Sverige idag, Go’kväll

1 2 3

4 5
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7 8

9

10 11

Melodikrysset v.39 - 26 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:...............................................................................................................................................

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Melodikrysset v. 39 – 26 september
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

Fodrade
gummistövlar 
Barn

Långkalsong 
Herr 

Fodrade 
regnkläder 
Barn

Magiska vantar 

75:-
/del

7990 10:-

249:-
Flanellsjorta

Pläd 
125x150 cm

Allvädersstövlar 
Barn 

99:-
/st

Från

199:-
/st

199:-
/par

Bygget av tankstation och biltvätt är igång
MELLERUD 
Projekteringen startade 
för fem år sedan, därefter 
har vägen mot byggstart 
varit minst sagt krokig. 
Men i måndags kunde 
Christopher Brandt änt-
ligen ta första spadtaget 
till Brandts nya tank- och 
tvättstation.
Markarbetet startade i mån-
dags och på plats var vd:n 
Christopher Brandt och Ro-
bin Klasén, projektledare för 
Brandts fastigheter.

– Tomten är redan sanerad, 
så nu rivs den befintliga ytan 
upp för att få plats med statio-
nen. Nu väntar tio veckors 
markarbeten och vecka 49 
planerar vi att börja bygga 
själva tvätthallen, säger Kla-
sén.

Ett stort hål har redan grävts 
ut, här ska cisternerna till 
Tankastationen sänkas ner. På 
södra delen av tomten byggs 
en automattvätt med bioke-
miskt reningsverk.

– Det är dagens top notch 
med minst miljöpåverkan och 
mest återvunnet eget vatten, 
förklarar Klasén.

Robin Klasén, projektledare för samtliga av Brandts fastigheter och Christopher Brandt, vd Bröderna Brandt Personbilar AB, som tar ett symboliskt 
första spadtag för den nya tank- och tvättanläggningen i Mellerud.

FAKTA
Ärendet har överklagats i två 

omgångar av grannar till den 
planerade anläggningen. I våras 
vann projektet laga kraft.

Ärendet överklagades innan 
det till tingsrätten, hovrätten, 
miljö- och förvaltningsdomsto-
len och slutligen till den allra 
högsta instansen, Högsta miljö- 
och förvaltningsdomstolen där 
Brandt fick rätt.

– Vi får se i framtiden, vår 
förhoppning är att även ha 
”gör det själv-hallar”. Bygg-
nationen är projekterad för 
det så den kan kompletteras, 
säger Brandt, som tycker det 
känns fantastiskt skönt att 
äntligen komma igång med 
bygget.

Här kommer alltså att fin-
nas en obemannad Tankasta-
tion med två pumpar, en på 
var sida om en refug. Du kan 
tanka 95-oktanig bensin, die-
sel samt miljöbränslet 
HVO100 – en syntetiskt 
framställd diesel till moderna 
dieselbilar.

– Vi ser en ökad efterfrågan 
på det i framtiden, dessutom 
finns inte HVO100 i Mellerud 
idag. Det är ett bra fossilfritt 
alternativ. Man kommer 
också att kunna fylla på spo-
larvätska från en sluten tank, 
det är miljösmart då man slip-
per hantera plastförpack-
ningar, menar Brandt.

Förhoppningen är att allt 
ska stå klart i slutet av fe-
bruari 2021. Mycket beror på 
hur sträng vintern blir.

Melleruds kommun och 
bygglovshandläggaren Filip 
Björndahl får beröm av båda 
två. 

– Vi har 18 kommuner att 
kommunicera med och det 
har aldrig gått så här smidigt 
någon annanstans. Kommu-
nen har verkligen gjort ett 
jättejobb och de har alltid 
varit tillgängliga, understry-
ker Robin Klasén.
 Susanne Emanuelsson
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Varmvattenbassäng i Bäckefors hotad
I en skrivelse till kom-
munstyrelsen i Mellerud, 
Bengtsfors, Dals Ed, Fär-
gelanda och Åmåls kom-
muner menar kommittén 
för Dalslands sjukhus att 
varmvattenbassängen vid 
Dalslands sjukhus åter 
igen är hotad.

De skriver att om bassängen 
försvinner, så försvinner 
också ett stort underlag för en 
mycket värdefull rehabavdel-
ning.

Under 2019 var det 17 000 
badtillfällen i bassängen och 
de som badar kommer från 
samtliga Dalslandskommu-
ner. Badandet är inte bara för 

nöjes skull, utan i många fall 
för att personen överhuvudta-
get ska fungera i vardagen.

I skrivelsen står också att 
Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden beslutat att någon, 
ännu ej utsedd, person ska 
göra en översyn och bered-
ning för nämnden att ta ställ-
ning till inför nästa år. Avtals-

tiden är på ett år och går nu ut 
den 31 december 2020. Man 
undrar varför det är så kort tid 
och om det är kutym med så 
korta anbudstider.

Kommitténs uppmaning är 
att kommunstyrelserna ska 
försöka påverka nämndens 
politiker till ett positivt beslut 
i denna fråga.


