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MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 6.45-18, lör 9-13

Öppettider

Måndag-fredag 
6.45-18.00
Lördagar 
9.00-13.00

Priserna gäller måndag 28/9– söndag 4/10 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Nygräddade i butik

BONUSKUND

20:-
/st

Svensk fläsklägg
Moab, Sverige, rimmad, ca 1,5kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 40 Svenska rotsaker

Sverige, klass 1, gäller kålrot,  
gul lök,  rotselleri, morot,  
palsternacka,  rödbetor, hel vitkål
Max 5 kg/hushåll/vecka 40

Smör
Valio, flera sorter, gäller ej laktosfritt,  
500g, jfr-pris 60,00/kg  

Kaffe
Löfbergs, malet, flera sorter, gäller ej 
Fairtrade, 450g, jfr-pris 44,44/kg   
Max 2 köp/hushåll/vecka 40

Bullar
Bonjour, flera sorter, 90-100g,   
jfr-pris 50,00-55,56/kg  

Juice
Garant, flera sorter,  gäller ej ekologisk, 
PET, 1l  

10:-
/st

5:-/st

   5:-/kg

   30:-/st   20:-/kg

Handla andra  
varor för minst 200 kr

köp 1 förp. för

Ängenäs officiellt invigt

I fredags invigdes Ängenäs särskilda boende med 54 lägenheter á 35 kvadratmeter. Bygget är den största satsningen någonsin i Melleruds kommun. Medverkade gjorde bland annat från vänster: Kommunalrådet Morgan E 
Andersson, landshövding Anders Danielsson, projektingenjör Linda Hamrin, Daniel Jensen, socialnämndens ordförande och Roland Björndahl, kommunfullmäktiges ordförande. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 – 

Ny centerkoordinator
Sidan 8

FIF behöll ledningen
Sidan 12

Unga entreprenörer
Sista sidan
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Carro Anderberg Band
KULTURBRUKET PÅ DAL, MELLERUD

9 oktober 19:00

Arrangör: Kulturbruket på Dal
www.kulturbruketpadal.com   |   info@kulturbruketpadal.se    |   0530-182 78

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
Fre 2/10 14:00 Öppet café i Grinstads församlingshem
Sön 4/10 18:00 Musikgudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist.  
   Sång: Åsa Hagenfors. Gitarr: Torbjörn Carlsson
Mån 5/10 18-20 Församlingskväll i Grinstads församlingshem. 
   Om verksamhet och framtida inriktning som 
   omnämndes i Melleruds Nyheter 9/9

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 30/9 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Tor 1/10 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund
Tor 1/10 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Tor 1/10 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar
Sön 4/10 11:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson
Ons 7/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 30/9 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Sön 4/10 14:00 Gudstjänst med Små och Stora i Skålleruds 

   kyrka, Christer Alvarsson. Bullfika efteråt

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 30/9 17:30 Vardagsgudstjänst i Örs kyrka, Ewa Widell. 
   Fika efteråt. Sång: Örs värsta grymma kör

30 september-7 oktober 2020
Den helige Mikaels dag - ”Änglarna”

Rikskollekt går till: Svenska kyrkan i utlandet

DALSLANDS 
KONSTFÖRENING

håller

ÅRSMÖTE
Lördag 24 okt. kl 12.00 

Åmåls Konsthall 
i samband med 

att Höstsalongen 
avslutas.

OBS! Endast 
stämmoförhandlingar!

Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna!

BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Trolls 2: Världsturnén

Söndag 4/10 kl. 16.00

Från 7 år Pris 80 kr

1 tim 31 min

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

SVENSKT TAL

ÖPPET HUS 
fredag 9 okt. mellan kl. 11.00-16.00

PRO välkomnar alla till visning av vår nyrenoverade 
lokal. Vi bjuder på kaffe och  underhållning 

med Dan Johansson
P.g.a Covid-19 måste anmälan göras till Inger  

Råberg 070-580 40 21 senast 6 oktober
Anmälningarna delas in i grupper om ca 15 st i varje

     

MELLERUD

I samverkan med

Framtidspartiet i Mellerud

SOCIALDEMOKRATERNA 
I MELLERUD INBJUDER TILL 
DIGITALT MEDLEMSMÖTE 
Torsdag 8 oktober kl 19.00
Tema: Äldreomsorgslyftet
Riksdagsledamot Paula Holmqvist medverkar
Vi tar även upp nomineringar till kyrkovalet 
Inbjudan har gått ut via e-post. Har du inte fått den? 
Ring Marianne Sand Wallin 070-347 48 39  

Framtidspartiet i Mellerud

Träffa oss på Torget  
lördag 10 okt.  kl 11-13

VÅRA MÅL FÖR 
MELLERUDS KOMMUN 
•Trygghet och säkerhet i vardagen  
•Full sysselsättning 
•Differentierat bostadsutbud 
•Fullgod kommunal service  
•Trygga arbetsplatser för kommunanställda 

Håller du med? Bli medlem! 
Ring: 070-347 48 39 
E-post socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Torget, Mellerud • Tisdag 6 oktober

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack

Anbudsauktion - G:a Skolan, Bäckefors 
Säljes Stefan Piles db, Mellerud för Cancerfonden och Sjöräddningssällskapets räkning 
Åkgräsklippare Stiga, kärra dito, Adano o Klippo självg. vedklyv, elverk, kompressor, 
grovdammsugare, bänkborr, bandsåg, hyvel, spånsug, klyvsåg, kap/gersåg DeWALT, 2 motorså-
gar, 3 elkedjesågar, bänkslipar, elsvets, tvätt, tryckluftsverktyg, mängd elhandverktyg även ladd-
bara, hyls- & verktygssatser, verktygslådor med innehåll, domkrafter, tvingar, muttermaskiner, 
handverktyg, kablar, fästmateriel m.m. Mycket fiskeutrustning ss spön, rullar, drag, spinnare, 
tillbehör. Bra skick och god kvalité, bohag tex. stor mässingskrona, handknutna mattor Hamadan 
och Nain, 2 TV Samsung och LG, stereo Yamaha, trätrappstege, drickabackar trä, koffert, jord-
glob, husgeråd, knivar, kuriosa, rastplatsmöbel, cykel, luftgevär, kikare, kamera Nikon D90 mm.
Visning: Onsdag 30/9, torsdag 1/10, fredag 2/10 kl. 16.00-18.00 alla dagar.
Avhämtning: Söndag 4/10 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Nykokt svensk hummer 595:-
Nykokta havskräftor och stjärtar helt kilo 189:-

Färska räkor lägsta dagspris

/kg

Vintercyklist – javisst!
Åker cykeln in i förrådet 
samtidigt som klockan 
ställs om till vintertid? 
Dags att tänka om! Projek-
tet Vintercyklist gör det 
enkelt att gå från sommar-
cyklist till vintercyklist.
Syftet med Vintercyklist är 
att få fler sommarcyklister att 
fortsätta cykla även på vin-
tern. Genom att erbjuda del-
tagarna dubbdäck inklusive 
byte sänks tröskeln för att 
vintercykla. 

I gengäld åtar sig delta-
garna att cykla till och från 
arbetet minst tre dagar i 
veckan under projektperio-
den 30 november till 5 april 
och rapportera dessa genom 

ett webbenkät två gånger i 
månaden.

– Det är tredje året som 
Melleruds kommun deltar i 
Vintercyklist. Tio personer 
tas med i projektet och vi 
hoppas på många anmäl-
ningar. Det finns en länk på 
kommunens hemsida där 
man kan anmäla sig, säger 
Patrik Tellander, projektan-
svarig i Melleruds kommun.

Vintercyklist arrangeras 
tillsammans med Västra Gö-
talandsregionen och kom-
munens folkhälsostrateg 
Glenn Nordling.

– Vi vill få igång kommun-
invånarna att cykla även 
vintertid. Det sparar både på 

Dags att anmäla sig till projektet Vintercyklist.

miljön och man investerar i 
sin egen hälsa. Detta är en 
win win-situation eftersom 
kommunen får in deltagar-
nas synpunkter på snöröj-

ningen av cykelbanorna, sä-
ger Glenn Nordling.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 12/10 16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Tisd 13/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda
 I retur får du must eller 2:-/kg

0709-51 21 24
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 30/9-4/10
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

NUDLAR
Coop. Ord. pris 5:50/st.

Delikatessen 
erbjuder

SKALDJURSSTUBBE
Ord. pris 169:-/st.
Reservation för slutförsäljning

149k
  

SKALDJURSSTUBBE

10k
3 FÖR

ORIGINALROST/FIBERROST
Skogaholm. 1000 g. Ord. pris 29:95/st.
ORIGINALROST/FIBERROST

KANONPRIS

20k
  

59k
  

FOTFIL
Scholl. Ord pris 83:50/st.

Konsert för nödställda för Afrika
Det lilla kungadömet eSwatini (f.d Swaziland) i södra 
Afrika är ungefär lika stort som Västergötland. Det är 
det land i världen som drabbats hårdast av hiv/aids. På 
senare år har landet upprepade gånger upplevt svår 
torka. Coronapandemin har gjort ont värre för redan 
utsatta familjer, många har förlorat sin utkomst. 

Gun-Britt Gustafsson.

Pianisten Roger Karlsson.

Simone Djurrema. Viktoria Karlsson. Tilde Kirkegaard.

Ta chansen att berätta vad du tycker
Utifrån en arbetsmodell 
som heter Medborgar-
löfte arbetar Melleruds 
kommun tillsammans 
med lokalpolisområde 
östra Fyrbodal, för att öka 
tryggheten och minska 
brottsligheten i lokalsam-
hället. 

I arbetet med att ta fram ett 

Medborgarlöfte gör kommu-
nen och polisen gemensam-
ma lägesbilder, där informa-
tion inhämtas från många 
olika källor. Medborgardia-
logerna är en viktig sådan 
källa.

Den gemensamma läges-
bilden i kommunen ligger 
sedan till grund för nästa års 
medborgarlöfte. Ett Medbor-

garlöfte är ett åtagande gent-
emot medborgarna som polis 
och kommun gör i samver-
kan, gärna även med andra 
samverkansparter. Denna 
arbetsmodell handlar i grund 
och botten om att lyssna på 
vad du som bor och verkar i 
Mellerud upplever som vik-
tigt, för att du ska känna dig 
trygg och säker.

Nu har du chansen att på-
verka hur polis och kommun 
kan samverka i det brottsfö-
rebyggande och trygghets-
främjande arbetet genom att 
fylla i en enkät. Enkäten, som 
finns på kommunens hemsi-
da, tar bara några minuter att 
fylla i.

Föreningen Swazi Aid bedri-
ver biståndsverksamhet i 
landet. Nu på lördag arrang-
erar man, tillsammans med 
studieförbundet Sensus, en 
konsert i Smyrna, Åsens-
bruk. Där samlas pengar in 
till matpaket åt nödställda i 
östra eSwatini, nära gränsen 
till Mocambique.

En av de medverkande är 
årets kulturpristagare i Mel-
leruds kommun Gun-Britt 
Gustafsson; sångpedagog, 
körledare och artist som till-
sammans med Per Blomberg 
driver friluftsmuséet och 
sommarscenen Solgläntans 
Magiska trädgård i Låttsbyn. 
Under konserten kommer 
hon bland annat att sjunga 

sånger ur Monica Zetter-
lunds repertoar. 

En av Gun-Britts elever är 
Tilde Kirkegaard, en lovande 
ung sångerska från Åsens-
bruk. Denna kväll bjuder hon 
bland annat på Charlie Chap-
lins klassiska stycke ”Smile”.

Viktoria Karlsson är född i 
Värmland, men bor i Bengts-
fors.  Hon har studerat vid 
vislinjen på Nordens Folk-
högskola i Kungälv och är 
bland annat solist i den väl-
kända kören Song of Joy.  

Simone Djurrema bor i 
Grinstad med sin familj. De 
flyttade hit från Nederlän-
derna för att söka stillheten 
och naturen. Simone har tidi-
gare uppträtt på Dalsland 
Center och under evene-
manget Vänersång. Hon 
kommer nu att framföra 
kända engelskspråkiga co-
vers, av artister som Simon 
and Garfunkel och Adele.

Pianisten Roger Karlsson 
från Ärtemark kommer att 
kompa samtliga sångerskor 
under konserten.  Han har 
studerat vid Musikhögsko-
lan i Göteborg, är ordinarie 
medlem i jazzgrupperna 
Quintet of the Year och 
Happy Jazz Please och spelar 
i husbandet till kören Song of 
Joy.

På grund av corondapan-
demin är ju deltagarantalet 
begränsat vid offentliga eve-
nemang. Därför rekommen-
deras föranmälan.

Testade viltspår
12 september anordnade 
Melleruds brukshund-
klubb en prova-på-dag i 
viltspår. 
Fem entusiastiska deltagare 
med olika erfarenheter sedan 
tidigare fick värdefull coach-
ning av Johanna Nordström. 
De fick lära sig vad som 
krävs och vad man ska tänka 
på när man lägger sina egna 

spår. De följde även med i 
varandras spår för att se och 
lära sig vad som händer i 
spåret och varför hunden 
beter sig på olika sätt och hur 
man ska tolka och läsa av sin 
hund. De fick mycket tips på 
hur de ska gå vidare med 
spårträningen på egen hand. 

 Melleruds brukshundklubb
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VECKANS LUNCH

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 41 Skolan
Måndag 5/10: Köttbullar med makaroner och 
broccoli.
Dessert: Blåbärskräm.

Tisdag 6/10: Thaikyckling med kokt potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 7/10: Hedvigsoppa.(nötfärs från Gröna 
Gårdar). Mjukt bröd med ostpålägg.
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.
Torsdag 8/10:Chilibakad sejfilé med kokt potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.
Fredag 9/10: Chili sin carne med pasta och majs.
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 10/10: Stekt strömming med potatismos, 
lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Söndag 11/10: Gulaschgryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Hemtjänstens alternativ v. 41
Mån-ons, fre, sön: Stekt fisk med potatismos och 
grönsaker.Tors, lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk 
och grönsaker.

Måndag Köttbullar*, makaroner 
och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och broccoli.

Tisdag Thaikycklinggryta* med ris 
och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, ris 
och skivade morötter.

Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs. 
Mjukt bröd med ostpålägg.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.

Fredag Chili sin carne med pasta 
och majs.
Alt: Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

Dalslandsmedaljen till paret Andrée

Mottagare av Dalslands-
medaljen 2020 är Ingela 
och Nils Andrée, Optimis-
tens Lanthandel i Gustavs-
fors. Det offentliggjordes 
den 21 september på First 
Hotel Bengtsfors.
Medaljen överlämnades av 
Johan Trollnäs, VD för Dals-
lands Turist AB. Utdelningen 
skedde under lunchen för 
workshopen Destinationsut-
veckling Dalsland med med-
verkande från kommuner, 
regioner, organisationer och 
företag verksamma i Dals-
land. 

Motiveringen är följande: 
Ingela och Nils Andrée har 

drivit Optimistens Lanthan-
del i Gustavsfors i 29 år och 
är ett fint exempel på vad en 
butik betyder för att hålla 
bygden levande och skapa 
samhörighet. Med ett före-
dömligt gott värdskap ser de 
till att besökarna bjuds både 
smaklig och själslig spis och 
har under många år spridit 
glädje och kultur till såväl 
bofasta som gäster i vårt 
vackra landskap.

Sedan 1960 har Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund, Dalslands 
Konstförening samt Dals-
landskommunerna delat ut 
Dalslandsmedaljen till för-

DTAB:s VD Johan Trollnäs flankerad av 2020 års Dalslandsmedaljörer Nils 
och Ingela Andrée från Gustavsfors samt konstnären Matheiu Pelletier.

Den nya medaljen har klassiskt uttryck och förmedlar gediget hantverk 
och stämning från den dalsländska naturen.

Besöksförbudet 
upphör imorgon

Den 1 april infördes ett 
nationellt besöksförbud 
på äldreboenden för att 
minska smittspridningen 
av covid-19. Från och med 
1 oktober är detta upp-
hävt.
– Vi kommer att öppna upp i 
begränsad omfattning och 
har påbörjat att ta fram en 
rutin för Melleruds kommun 
utifrån Socialstyrelsens rikt-

En högskoleutbildning 
innebär fortsatt mycket 
goda jobbchanser. Det 
gäller särskilt inom hälso- 
och sjukvård och pedago-
gik. 
Den 15 oktober är sista an-
sökningsdagen till vårens 
utbildningar på universitet 
och högskolor. Den som väl-
jer att studera vidare efter 
gymnasiet har mycket goda 
möjligheter att få jobb efter 
avslutad utbildning. 

– Nu är en väldigt bra tid 
att börja studera, har man 
funderat i de banorna tidi-
gare är det bra att verkställa 
de planerna. Med en avslutad 
högskoleutbildning har man 
i de allra flesta fall lätt att få 
jobb, säger Fredrik Mört-
berg, arbetsmarknadsanaly-
tiker på Arbetsförmedlingen.

Under de kommande fem 
åren väntas efterfrågan bli 
särskilt stor inom hälso- och 
sjukvård och inom utbild-

ningssektorn. Där är det brist 
på arbetskraft redan idag.

Coronapandemin skyndar 
på den pågående strukturom-
vandlingen och digitalise-
ringen på den svenska arbets-
marknaden. Allt fler av 
framtidens jobb kräver digi-
tal kompetens och en grund-
läggande förmåga att hantera 
digitala verktyg. Samtidigt 
minskar efterfrågan på kom-
petenser som behövs för att 
genomföra mer manuella 

och repetitiva arbetsuppgif-
ter.

– Det är viktigt att skapa 
sig en bra bild över vad som 
väntar efter avslutad utbild-
ning. En utbildning som le-
der till ett tydligt yrke gör det 
oftast lättare att få jobb, säger 
Fredrik Mörtberg.

Yrken på högskolenivå 
med störst chans till jobb i 
år och på fem års sikt:

• Barnmorska
• Civilingenjörsyrken

• Förskollärare
• Grundutbildade sjukskö-

terskor
• Läkare
• Läraryrken
• Mjukvaru- och systemut-

vecklare
• Specialistsjuksköterskor
• Speciallärare och speci-

alpedagoger
• Systemanalytiker och it-

arkitekter
Yrken på högskolenivå 

med hårdast konkurrens 

om jobben på fem års sikt:
• Banktjänsteman
• Fastighetsmäklare
• Finansanalytiker och in-

vesteringsrådgivare
• Fotografer
• Grafiska formgivare
• Informatörer, kommuni-

katörer och PR-specialister
• Journalister
• Musiker, sångare och 

kompositörer
Källa: Arbetsförmedlingen

Här hittar du jobben efter högskoleutbildningen
Gunnar Erlandsson, tf socialchef i 
Melleruds kommun.

linjer vid besök på äldrebo-
ende, säger Gunnar Erlands-
son, tf socialchef i Melleruds 
kommun.

Det gäller att fortsätta 
hålla avstånd, tvätta händer-
na och hålla sig hemma om 
man får symptom.

– Vi hoppas att det inte blir 
någon anstormning, det finns 
rum som är iordningställda 
för besök. Jag förstår att be-
söksförbudet är jobbigt både 
för anhöriga och för de som 
inte får några besök, säger 
Gunnar Erlandsson.

Det finns hittills inte några 
fall av covid-19 på äldrebo-
enden i Melleruds kommun, 
kommunen har rent generellt 
en låg smittspridning.

– Personalen ska göra anti-
kroppstester och stannar 
hemma vid minsta lilla 
symptom.  Personalen är 
duktiga på att följa våra res-
triktioner, konstaterar Gun-
nar Erlandsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

tjänta mottagare vilka har 
gjort landskapet framstående 
tjänster.

Hittills har 104 personer 
och föreningar hedrats med 
denna utmärkelse.

Årets medaljör har utsetts 
av en kommitté bestående av 
Annica Larsson Dalslands 
Konstförening, Gerhard 
Jansson Dalslands Fornmin-
nes-och Hembygdsförbund 
samt Morgan E. Andersson, 
Benny Augustsson och Mi-
chael Karlsson för Dals-
landskommunerna.

Nytt utförande
I år har en ny Dalslandsme-
dalj tagits fram i samarbete 
med Stenebyskolan, som 
utlyste en tävling. Den konst-
när som valdes ut var Ma-
thieu Pelletier bosatt i Skåpa-
fors, och redan mycket 
närvarande i Dalsland bland 
annat genom skulpturen 
Yggdrasil vid strandprome-
naden i Bengtsfors. Den nya 
medaljen har klassiskt ut-
tryck och förmedlar gediget 
hantverk och stämning från 
den dalsländska naturen.

Dagens lunch kl. 12-14
Onsdag 30/9

Pannbiff med potatis & gräddsås
Kyckling i curry
Torsdag 1/10

Gulaschsoppa med hembakat bröd
Rotfruktspytt

Fredag 2/10
Nuntorpsburgare med hembakat 
hamburgerbröd & lokala tillbehör

Måndag 5/10
Kålpudding med potatis & gräddsås

Vegetarisk lasagne med ärtfärs
Tisdag 6/10

Skärgårdsgryta med potatis
Het korvgryta 

105 kr inkl. salladsbuffé, 
kaffe & kaka
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KVÄLLSÖPPET TORSDAG 
EN KVÄLL MED SHOPPING & GOD MAT! GÄLLER KL 17-20 #SUPPORTYOURLOCALS 

Välkomna till oss i centrum
OKTOBER1 

Gäller ej presentkort & undanlagda varor

Ekelunds dukar, 
plädar och kuddar

25% 20% 
PÅ ALLT

Gäller ej presentkort & undanlagda varor 

20% 
PÅ ALLT

20% 
På konstväxter
+ fler erbjudanden i butik

20% 
PÅ ALLT

Gäller ej presentkort & nedsatta varor

20% 
PÅ ALLT
Gäller ej presentkort & cyklar

Matig våffla 
69kr.

Söt våffla  
39kr

Vi är inne i en förnyelseprocess
Melleruds Nyheter har 
haft tankesmedja och har 
börjat göra en ”redesign” 
av tidningen, en omform-
ning som vi hoppas ska 
tilltala er läsare.
Självklart kommer du att 
känna igen dig, men vårt mål 
är att tidningen ska få en 
tydligare struktur, bli mer 
optiskt tilltalande, gå djupare 
i vissa ämnen och locka ett 
ännu bredare spann av läsare 

att intressera sig för lokal 
journalistik. Vi tycker detta 
är jätteroligt och hoppas att 
ni läsare ska uppskatta förny-
elsen. En del nyheter kom-
mer att presenteras redan 
onsdagen den 21 oktober. 

Samtidigt som du då får 
tidningen i din hand medföl-
jer ett inbetalningskort för 
stödprenumerationen. Den 
vänder sig till dig som tycker 
det är roligt att det finns en 

tidning som Melleruds Ny-
heter och vill ge utgivningen 
av den lite extra stöd. Pengar 
behöver vi för att kunna 
jobba ännu mer med det re-
daktionella innehållet i gra-
tistidningen.

Vi på Melleruds Nyheter 
jobbar med informations-
journalistik som är tillgäng-
lig för alla. Detta är både 
relevant, viktigt och nödvän-
digt för det lokala samhället. 

Tony Johansson (MP) lämnar regionpolitiken

Miljöpartisten Tony Jo-
hansson, Mellerud, avslu-
tar sina politiska uppdrag 
i regionpolitiken i Västra 

Götaland. Han har varit 
både politiker och tjäns-
teperson inom regionen 
sedan 1998.

Tony Johansson (MP) lämnar regionpolitiken bakom sig och går mot 
nya uppgifter på hemmaplan.

– Jag tycker det är lagom nu 
och det ska bli roligt att få 
vara i Mellerud på dagtid, 
säger Tony.

Han flyttade till Mellerud 
2006 då han fick jobb i Vä-
nersborg och ville bo natur-
nära på lagom pendlingsav-
stånd. 

– Mellerud är fint, det finns 
bra kommunikationer för 
den som pendlar och här 
händer mycket. Det är mer 
kreativt på landsbygden här 
än i Sjuhärad, där jag kom-
mer ifrån, säger han.

Nu är det slut på pendlan-
det för Johansson som avslu-
tar samtliga politiska upp-
drag i VG-regionen

– I Miljöpartiet har vi re-
geln att ingen sitter mer än 
tre mandatperioder. Jag slu-

tar med regionpolitiken re-
dan nu för att ge bra förut-
sättningar för dem som 
kommer efter, inför nästa 
val. I kommunfullmäktige i 
Mellerud, där jag är folkvald, 
stannar jag fram till mandat-
periodens slut om två år, 
förklarar han.

Intressant politisk nivå
Tony tycker att regionpolitik 
är en intressant nivå för den 
som är politiskt intresserad.

– Man grottar inte ner sig 
i detaljer som i kommunpo-
litiken, men är inte så över-
gripande som i riksdagspoli-
tiken. Det är som att gå på 
högskola och lära sig nytt 
varje dag, säger han.

Sedan 2010 har Tony varit 
Miljöpartiets hälso- och 

sjukvårdsgruppledare i Väs-
tra Götalandsregionen. Det 
senaste halvåret, präglat av 
coronapandemin, beskriver 
han som särskilt lärorikt.

– Region, kommun, Folk-
hälsomyndigeten och För-
svarsmakten har samverkat 
väl. Det har fungerat utmärkt 
och lärt oss något inför fram-
tiden, menar han.

På frågan om hur hans 
politiska engagemang kom-
mer att se ut i framtiden 
svarar Tony att han bland 
annat vill fungera som en 
mentor för de som är nya i 
politiken.

– Vem är jag till för och 
vem är jag satt att serva? är 
viktiga frågor för en politiker 
att tänka på, understryker 
han.

Nya uppgifter
I oktober börjar Tony jobba 
på Medborgarkontoret i 
Mellerud. 

– Jag kommer främst att ha 
hand om färdtjänsthandlägg-
ningen men också möta de 
människor som kommer in, 
det ska bli roligt, säger han.

Dessutom kommer arbetet 
med bokförlaget, som han 
startade tillsammans med 
Sarah Isgren för ett år sedan, 
att få ta mer tid i anspråk.

– Vi tränar fortfarande på 
våra egna böcker, vi har givit 
ut en var och kommer med 
två nya vid årsskiftet. Sedan 
vill vi ta emot andra lokala 
förmågor, berättar Tony Jo-
hansson.
 Karin Åström

                 karin@mellerudsnyheter.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.

Journalisterna Karin Åström och 
Susanne Emanuelsson tycker det 
ska bli både roligt och spännande 

med de nyheter som är på gång.
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MELLERUD
Smyrna: Ons 18 Bibel-
klass - för dig som vill lära 
om bibeln. Tor 17 Språkcafé 
börjar. Fre 18 Fredax - barn-
samling. Lör 17 Konsert för 
mathjälp till Swaziland /arr, 
Swazi -aid. OBS! i Smyrna 
Åsensbruk. Sön 11 Gudstj. 
predikan Tommy Petters-
son. Hhn. Tis 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Tor 
18.30 Städ och Trivs. Tis 18 
Scout. 

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

Smyrna: Sön 11 Gudstj. 
i Smyrnakyrkan, uppstart 
Pether Åstrand predikar, 
Ssk.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Ons 18.30 Brålanda, 
Bibelstudium, Apostlagär-
ningarna. Sön 11 Brålanda, 
Bosse Arwedahl. Se hemsi-

V  edakslä rå

T  ega S  nosnireve
* 26 n rebmevo  1 239   

h ,sso tanmäl gad i ra  
s   rennäv hco tkäls ,noksy

i  .dankas hco gros 

B adnalår  
16 s rebmetpe  2  020

D  SIRO
K tne   hco J  refinne

N  snåM ,sli
B tgne   hco U  ew

I  nejdälg snnfi negros 
f  vag uD dav tlla rö

A  grosmo hco kelräk v
t  va llöh uD med lli

R  apläjh tta ode
G  ennis ttiD i dal
Ä  alla sso uD r
i  ennim etsaräk 

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä akryk datseG i mur reg  
f .00.11 .lk 01/9 ned negader  
A .nevarg div segat deksv  
T llit avåg ne åp anräg knä  
B -igknab tsnäjtnäV adnalår
r -ni kräM .2345-1885 .rno
s va ennim lliT" negninttä  
T   .grobsrenäV sunoF ."ega
S  es.sunof.rodissennim e

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

dan och instagram; equme-
niakyrkansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön utanför pas-
torsexp. Sön 18 Gudstj. 
Anette J Carlson. Mån 15 
Andakt m fika utanför fsh.
Gestad: Ons 15 Norra 
sykretsen möts i Gestad 
fsh. Sön 11 Gudstj. m nattv. 
Anette J Carlson. 15 På 
Vandring, samling vid Ge-
stads bygdegård. Andakt, 
promenad och gemenskap.
Sundals-Ryr: Ons (7/10) 
Förmiddagskaffe i Sundals-
Ryrs fsh. Fika, gemenskap 
på lagom avstånd och an-
dakt.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Gudstj. 
m Victoria Olsson. Sön 
(11/10) Tacksägelsegudstj. 
m DW, kyrkokören och Ju-
bilatekören, auktion och in-
vigning av det nya köket och 
altanen.

All uppvaktning
på min 80-årsdag undanbedes. 

Karl-Evert Johansson 
Brålanda

UPPVAKTNING PREDIKOTURER

Avtackades efter 41 år

BRÅLANDA 
Förra helgen var det en något ovanlig avtackning av pas-
torn som under sin yrkesverksamma tid tjänat samma 
församling i 41 år. Sigward Karlsson går i pension men 
blir kvar i Brålandabygden.

Elisabeth och Sigward Karlsson avtackades efter 41 år. Magnolian är en 
present från församlingen till det trädgårds intresserade pastorsparet. 

få följa familjer och få ge 
hälsning från en Gud som 
följer genom livet, säger 
Sigward Karlsson 

Uppskattning 
Församlingshelgen hölls på 
Rörviksgården. Under lörda-
gen firade Equmeniaförsam-
lingen Södra Dal ett år sedan 
de blev en församling. På 
kvällen var det avtackning 
för Sigward med bilder, min-
nen och god mat. På sönda-
gen firades gudstjänst där 
tillträdande pastor Bo Arwe-
dahl predikade. 

Anette J Carlsson, Svenska 
kyrkan Brålanda pastorat, 
och Peter Åstrand, Smyrna-
kyrkan, Brålanda, tackade 
för gott samarbete. Benny 
Ruus, Frikyrkliga rådet för 
Sjukhuskyrkan, och sjukhus-
pastor Lars Johansson, tack-
ade och hoppades på fortsatt 
samarbete.  

Vrene Persson, Brålanda 
och Tuula Nordgren, Nora, 
framförde personliga häls-
ningar och tack. 

Ungdomsrådet för Equme-
nia tackade. Equmeniakyr-
kan region Väst samt Frän-
defors församling hade 
videohälsningar. 

Sigward Karlsson tackade 
alla för fint samarbete, alla 
värmande ord och presenter 
och skickade med sitt favorit 
bibelord ur Filipperbrevet 1: 
3-6 ”… och jag är övertygad 
om att han som har börjat ett 
gott verk i er också ska full-
borda det till Kristi Jesu 
dag”. 

 Marianne Karlsson

Mångsidig pastor tar över 
BRÅLANDA 
Den nya pastorn i försam-
lingen Equmeniakyrkan 
Södra Dal, Bosse Arwe-
dahl, välkomnades den 15 
september.
58-årige Bosse Arwedahl 
välkomnades samtidigt som 
förre pastorn Sigward Karls-
son avtackades. Han är an-
ställd på 50 procent och 
kommer att ha expedition i 
Equmeniakyrkan i Brålanda.

Den nya pastorn bor  i 
Trollhättan med hustrun Ma-
rie,  paret har tre vuxna barn.

Bosse Arwedahl började 
med ungdomsarbete i 
Equmeniska frikyrkan utan-
för Luleå 1979. Åren 1982 
till 1984 gick han sin pastors-
utbildning och 1985 arbetade 
han som pastor i Boden följt 
av Kumla.

– Sedan blev det ett långt 
uppehåll, jag blev helt enkelt 
less på pastorsarbetet. Så jag 
har arbetat som begravnings-
entreprenör, säljare, på 
HVB-hem i Vänersborg och 
Trollhättan och två år som 
biträdande butikschef på 
PMU i Trollhättan. Därefter 
började jag som väktare på 
halvtid i receptionen på pap-
persbruket i Lilla Edet, så jag 
har en arrestutbildning som 
är godkänd av Polisen, berät-
tar Bosse Arwedahl, som de 

Bosse och Marie Arwedahl. Foto: Marianne Karlsson.

Nils Pettersson. Foto: Privat.

Fiskelycka med gammelmorfar
För 26 år sedan fick den då 
tioårige Tommy Wallentin 
en abborre på 1 460 gram 
på metspö med sin morfar 
Nils Pettersson. 6 sep-
tember 2020 var femårige 
Philimon Porath Wallentin 
ute med gammelmorfar 
(samme Nils) och fick upp 
en abborre på 1 067 gram 
med pirkspö.
De fina fångsterna skedde 
båda gångerna i Svingsjön, 
Högsäter, där 84-årige Nils 
växte upp och har fiskat se-
dan barnsben. Att få fiska 
med barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn är en fröjd för 
Nils. 

– Men jag tror inte jag själv 
dragit upp någon större ab-
borre än Tommys och Phili-
mons. Det har alltid funnits 
mycket abborre i sjön, när vi 
var ute och fiskade i slutet av 
90-talet kunde vi få 40-50 
abborrar. Det bästa med att 
meta är att det är lugnt och 
fridfullt, man bara väntar på 

Storfiskaren Philimon Wallentin Porath med 
abborren på 1 kilo och 67 gram. Foto: Privat.

att flötet ska sjunka, säger 
Nils.

Femårige Philimon är en 
riktig fiskenörd, pappa Mi-
kael Porath har introducerat 
honom, berättar mamma An-
nika Wallentin.

– Fiske och olika drag är 
nästan det enda han pratar 
om. Philimon sitter och tittar 
på fiskefilmer på YouTube. 
Han har egen fiskelåda och 
kan vara ute och fiska en hel 
dag utan att tröttna. När han 
fick den stora abborren skrek 
han ”Jag har bottennapp”, 
men han lyckades dra upp 
den helt själv, säger Annika.

Tommy Wallentin fick 
alltså en abborre på nästan 
1,5 kilo med metspö för 26 

senaste tre åren varit pastor i 
Lindvedens missionsför-
samling.

Väktare och pastor
Han har kvar jobbet som 
väktare och delar det med 
pastorstjänsten.

– Det är skönt med två 
olika jobb, det ger ökad för-
ståelse för människans livs-
villkor, konstaterar den nya 
pastorn.

På fritiden umgås han 
gärna med de två barnbar-
nen. Idrottsevenemang står 
också högt i kurs liksom 
kyrkans arbete.

– Jag tycker det ska bli jät-
teroligt att börja här. Jag 
predikade i Equmeniakyrkan 

i Frändefors för två år sedan 
och tänkte då att ”här skulle 
jag vilja jobba”. Jag tycker 
om det lågmälda  och det 
kändes så rätt i församlingen. 
Så det var naturligt att tacka 
ja när jag blev tillfrågad om 
tjänsten, säger Bosse Arwe-
dahl.

Websändningarna från 
gudstjänsterna tycker han 
har skötts bra, det arbetet är 
roligt och kan dessutom ut-
vecklas.

– Jag ser fram emot arbetet 
med tillförsikt, alla drar åt 
samma håll för att göra det så 
bra som möjligt, avslutar 
Bosse Arwedahl.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

10-årige Tommy Wallentin med 
sin rekordabborre på 1 460 gram.

år sedan med sin morfar. 
Philimons abborre på 1 067 
gram mätte hela 41,5 centi-
meter.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

I juli 1979 kom Sigward och 
Elisabeth Karlsson som pas-
torspar till Brålanda och 
startade med tonårsläger på 
SMU-gården Rörvik. Sig-
ward var nyutbildad pastor i 
Svenska Missionsförbundet.  
Elisabeth är sjuksköterska 
och de har idag fyra vuxna 
barn och åtta barnbarn.

Den största förändringen 
på de 41 åren är att det 1979 
fanns sju församlingar i då-
varande Södra Dals Mis-
sionskrets, fyra har lagts ned 
och de flesta medlemmarna 
har gått med i någon av de 
kvarvarande. För ett år sedan 
gick de tre återstående för-
samlingarna ihop till en för-
samling. 

Sigward tycker om att 
jobba med och följa männ-

iskor i olika åldrar. Det har 
blivit många läger, 50 vigs-
lar, många barnvälsignelser/
dop och begravningar.

Kallelsen
Hur kommer det sig att Du 
blivit kvar på Södra Dal?

– Dels beror det nog på min 
personlighet, jag är ingen 
sprinterlöpare som gör en 
insats och sedan skyndar till 
nästa, jag vill bli kvar på 
något sätt. Dels att det fung-
erat bra med familjen. Jag 
fick ett väldigt fint motta-
gande när jag kom. Några 
gånger har jag fått frågan att 
komma till andra försam-
lingar, men det har känts att 
det här var den kallelsen jag 
fått från Gud. Det har känts 
väldigt bra och det är stort att 



Höstprojekt

Beckers  
Väggfärg 3 liter vit
Living. Matt väggfärg som är snabbtorkande, 
har hög täckförmåga samt är lätt att stryka ut. 
Rek ca pris 532:-

329:-
Tarkett Parkettgolv Storsjön
Svensktillverkat ekgolv i 3-stav. Omslipnings-
bar och lättlagd utan lim. Ytbehandlat med 
Proteco-lack. Rek ca pris 405:-

Kom igång med dina Höstprojekt! Efter en lång sommar med utomhusaktiviteter 
känns det faktiskt ganska skönt att vara inomhus igen. Nu kan det vara läge att  
uppdatera barnens rum, måla om sovrummet eller lägga nytt golv i köket eller…  
Ja, det finns ju hur många spännande projekt som helst att ta tag i.

Rockwool  
Flexibatts
CC60. Finns i 
flera tjocklekar

299:-/m²

Rabatten gäller  
på beställnings- 

varor samt  
på leveran-

törernas  
brutto- 

prislistor.

Elfa Skjutdörrar, 
inredning & förvaring

25%

Rabatten gäller på skjutdörrar, inredning  
och förvaring från Elfa på leverantörens brutto-
prislista med undantag för Décor och Graphite.

Bosch Multicutter
Kraftig 300 W-motor. Klarar många 
olika material. GOP 30-28 Starlock. 
Rek ca pris 1919:-

1495:-

Rabatten 
gäller på  
SP Fönsters, 
Traryd Föns-
ters och NorDans 
bruttoprislistor med 
undantag för Lingbo 
kulturfönster.

Pris från

29:90  
/m²

Erbjudandena gäller t.o.m 2020-10-12. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Träreglar
Finns i flera dimensioner och längder mellan 2,5-7,2 meter.

Pris från  

9:99 /lpm

Vi har ett  
brett sortiment 

av virke!

MELLERUD Sapphultsgatan 12  |  tel 0530-330 00  |  mån-fre 6.45-18, lör 9-13  |  k-bygg.se

Ytterdörrar 

20%
Swedoor 

Polardörren 
NorDan

Fönster 

30%
SP Fönster 

Traryd Fönster 
NorDan
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Solceller, laddstolpar och ny centerkoordinator
MELLERUD 
Espen Olsen Maelum heter den nya centerkoordinatorn på Melleruds Handel, han 
tog över efter Ingmar Johansson i mitten av augusti. Fler nyheter är på gång, vad 
sägs om solceller och 26 laddstolpar för elbilar?

Espen Olsen Maelum är ny centerkoordinator på Melleruds Handel sedan mitten av augusti. I bakgrunden 
syns en av de två nya solcellsanläggningarna som monterats på taket.

Espen Olsen Maelum
Ålder: 33 år
Bor: I Strömstad
Familj: Fru och två barn, 3 och 
5 år. Det tredje barnet på väg. 
Blandrashunden Stella 7 år.
Fritidsintressen: Spelar gärna 
padeltennis. Var med och startade 
upp Strömstad Padel.

OM ESPEN

33-årige Espen bor i Ström-
stad och har arbetat inom 
Orvelingruppen i 18 år, bland 
annat med projekt inom han-
del och fastigheter. Som ny-
anställd centerkoordinator är 
hans största utmaning att 
fylla upp de sista tomma 
ytorna. Han avslöjar att en 
butiksyta är bokad.

– Ja, lokalen där Coop 
säljer blommor idag kommer 
att bli en permanent klädbu-
tik, säger Espen.

Han  har även varit i kon-
takt med köpmannafören-
ingen för att få ett samarbete 
framöver.

Vill samarbeta
– Nu har köpcentret varit öp-
pet i snart ett år och vi tycker 
att vi tillfört något bra till 
Mellerud. Vi har inte tagit 
några kunder från centrum-
handeln, utan köpcentret har 
blivit ett komplement. Till-

sammans kan vi sätta Mel-
lerud ännu mer på kartan, 
konstaterar Espen.

Orvelin Group kommer att 
satsa på fossilfri energi från 
solen med att bygga solcell-
sanläggningar på merparten 
av sina köpcenter i framti-
den. De startar ihop med 
Coop att bygga den första 
anläggningen i Mellerud.

Det innebär två solcellsan-
läggningar på taket, en för 
Coop-butiken och en för 
övriga köpcentret. Monte-
ringen av panelerna startade 
14 september och inkopp-
lingen är beräknad till må-
nadsskiftet september-okto-
ber.

Långsiktig investering
– Det är en långsiktig inves-
tering som vi gör för framti-
den för att ta vårt ansvar för 
en grönare och bättre fram-
tid, menar Espen.

Även 26 snabbladdare 
kommer att finnas på plats 
innan årsskiftet. 

– Vi ska bli en naturlig 
stoppunkt för elbilar längs 
E45. Alla laddare kommer 
hämta energi från solceller-
na. Laddstolparna är ett pro-
jekt vi gör tillsammans med  
Klimatklivet. Vi ska dessut-
om ha två skärmar vid torget 
i centret som visar hur 
mycket el anläggningen pro-
ducerar, förklarar Espen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Inställt
Klappjakten och julmarkna-
den i Dals Rostock är inställd 
i år, nytt datum är 11 decem-
ber 2021.

Kommunfullmäktiges ordförande Roland Björndahl och Västra Götalands landshövding Anders Danielsson 
klippte inte – utan knöt ihop bandet vid invigningen av Ängenäs särskilda boende i fredags.

Kulturskolans Cici Albinsson och några av hennes blåselever bjöd på musikunderhållning.

Enhetschef Lena Hansson och projektingenjör Linda Hamrin har båda två varit med under processen som 
startade för fem år sedan. I bakgrunden syns den mosaik-ek som Ellen Ljungqvist tillverkat.

Landshövdingen invigde nya särskilda boendet
MELLERUD 
En grupp inbjudna gäster 
närvarade när Ängenäs 
särskilda boende kunde 
invigas i fredags. Närva-
rade gjorde landshövding 

Anders Danielsson som 
var mäkta imponerad av 
satsningen.
Lena Hansson, enhetschef 
tillsammans med Malin 
Rahm, och projektingenjö-
ren Linda Hamrin inledde 

med att berätta om sin resa 
från starten för fem år sedan 
och fram till dags dato. Byg-
get har skett genom en sam-
verkansentreprenad med BJ 
Bygg och flera lokala företag 
med ledorden ”Öppenhet, 

kommunikation och stolt-
het”. 40 underleverantörer 
och 47 leverantörer av bygg-
material har varit involvera-
de i byggprocessen.

– Vi är mycket stolta över 
att ha byggt en energieffektiv 
byggnad. Vi har använt en 
entreprenör med energitänk 
och som haft bra val genom 
hela projektet, sade Linda 
Hamrin.

Lena Hansson förklarade 
att det inte kunde bli någon 
rundtur i fastigheten på 
grund av covid-19. 

Istället visades en film där 
flera involverade berättar om 
bygget och verksamheten 
under tiden den visades upp.

54 lägenheter
Ängenäs särskilda boende 
omfattar 54 lägenheter á 35 
kvadratmeter. Fastigheten är 
på 5 500 kvadratmeter. Att 
inledningsvis bygga en prov-
lägenhet visade sig vara ett 
vinnande koncept, då alla 
inblandade kunde tycka till 

om utformningen av lägen-
heterna.

– Ni har verkligen visat att 
ni ligger i framkant när det 
gäller utvecklingen av våra 
särskilda boenden. Ni har 
gjort ett fantastiskt arbete. 
Omtanke är ett vackert ord 
och ligger med i konceptet att 
ta hand om våra äldre, sade 
landshövding Anders Da-
nielsson.

Han berättade att 27 pro-
cent av Melleruds invånare 
är 65 år eller äldre. 

– Det är en utmaning att 
hantera i framtiden. Men det 
är en fördel att vara en min-
dre kommun som Mellerud, 
med närheten till naturen och 
gemenskapen som Ängenäs 
symboliserar, framförde An-
ders Danielsson i sitt invig-
ningstal.

Daniel Jensen, social-
nämndens ordförande, in-
ledde med att tacka persona-
len i hela kommunen för 
deras fina arbete under coro-
napandemin. 

– För 14 år sedan hade vi 
150 platser totalt varav 25 
procent var demensplatser. 
Detta har utvecklat sig till 
dagens cirka 130 platser, 
varav 41 procent är demens-
platser. Vi är en kommun i 
framkant och vi ska vara 
stolta över att visa upp Än-
genäs särskilda boende. 
Detta är den största sats-
ningen i Melleruds kommun 
någonsin till en totalkostnad 
av 150-160 miljoner, då är 
exempelvis nya bron över 
Holmsån inräknad, konstate-
rade Daniel Jensen.

Hela invigningen filmades 
och finns att se på kommu-
nens hemsida.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se
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Kontakta mig! 
för att synas i Bil & Motor

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

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

Företagsklimatet blir 
allt bättre i Dalsland då 
Bengtsfors, Dals-Ed, Fär-
gelanda och Mellerud alla 
tar ett rejält kliv uppåt. 
Mellerud klättrar 24 plat-
ser, medan Åmål halkar 
neråt. Det står klart när 
Svenskt Näringsliv 23 
september presenterade 
sin ranking av det lokala 
företagsklimatet i landets 
kommuner. 
I onsdags presenterade 
Svenskt Näringsliv 2020 års 
kommunranking av det lo-
kala företagsklimatet. Ran-
kingen bygger på resultatet 
från den årliga enkätunder-
sökning där drygt 33 000 
företagare i hela Sverige, 
varav 442 i Dalsland, fått ge 
sin syn på företagsklimatet i 
sina respektive kommuner. 

Fyra av fem
För Dalslands del är resulta-
tet glädjande då totalt fyra av 
fem kommuner förbättrar sig 
jämfört med fjolåret. 

– Just nu är frågor som 
handlar om företagens förut-
sättningar viktigare än nå-
gonsin – inte minst för lands-
bygden. Det gäller att 
kommunerna orkar vara ut-
hålliga och fortsätter arbeta 
med att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för det lokala 
företagsklimatet. Speciellt 
nu när vi ska ta oss ur coro-

nakrisen, menar Anton Os-
karsson, områdesansvarig 
Dalsland för Svenskt Nä-
ringsliv. 

Enligt företagen så har 
Dals-Ed det bästa företags-
klimatet bland Fyrbodals 
fjorton kommuner även un-
der 2020 då man klättrar till 
plats 51. Samtidigt förbättrar 
Bengtsfors sin rankingplace-
ring för femte året i rad 
medan Färgelanda lämnar 
bottenplaceringar bakom sig 
och rycker upp sig till plats 
188. 

Mellerud klättrar
Efter några år av vikande 
resultat så klättrar Mellerud 
uppåt i rankingen. Kommu-
nen klättrar 24 platser uppåt 
och landar på plats 127 av 
landets 290 kommuner när 
företagen får säga sitt. 

– Detta känns väldigt bra 
och är en indikator för att 
Melleruds kommun är på rätt 
väg. Vi har en tydlig målbild 
att förbättra företagens vill-
kor i en bred och nära dialog 
tillsammans med näringsli-
vet. Resan är bara påbörjad 
och nu får vi inte luta oss 
tillbaka utan hålla i och jobba 
på för att bli ännu bättre, sä-
ger Morgan E Andersson 
(C), kommunstyrelsens ord-
förande i Mellerud

– Svaren från Melleruds 
företag visar på att man är 

relativt nöjda med det lokala 
företagsklimatet. Det som 
pekas ut som förbättrings-
områden från företagen i 
undersökningen är tillgången 
på medarbetare med relevant 
kompetens, kommunens 
upphandling och den lokala 
infrastrukturen, konstaterar 
Anton Oskarsson. 

Nya utmaningar
Årets undersökning om det 
lokala företagsklimatet ge-
nomfördes till största del 
innan coronapandemin på 
allvar slog mot näringslivet. 
Sedan dess har många nya 
utmaningar uppkommit för 
både näringslivet och kom-
munerna. 

– På sikt är frågan om det 
lokala företagsklimatet helt 
avgörande för Mellerud. Det 
är bara genom att skapa goda 
förutsättningar för företagen 
som man kan få fler kom-
muninvånare i arbete och öka 
skatteintäkter. Därför hoppas 
jag att kommunen tar årets 
förbättrade rankingplacering 
som inspiration och lägger i 
ytterligare en växel i arbetet 
för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för de lokala 
företagen, avslutar Anton 
Oskarsson. 

Årets etta i rankingen är 
Solna. Bäst i Västra Göta-
land är Vårgårda på plats 3.

Mellerud klättrar
Äntligen en riktig sossebud-
get med många angelägna 
satsningar och reformer som 
berör dig som bor i Mellerud.

A-kassan, de högre ersätt-
ningsnivåerna gäller minst 
till 2022. En viktig trygghet 
för dig som redan är arbetslös, 
korttidspermitterad och oro-
lig för om du kommer att bli 
uppsagd. Är du inte medlem 
i a-kassan bör du gå med sna-
rast så att du har ett försäk-
ringsskydd om du blir arbets-
lös. Försäkringskassan, en 
viktig trygghet för dig som 
måste stanna hemma med 
covid-19 symptom så får du 
inte helt löneavdrag första 
sjukdagen (karensavdraget 
som högern infört) utan upp 
till 580 kr i ersättning.

Pensionerna höjs 1,5 pro-
cent för alla och ett särskilt 
pensionstillägg införs med 
upp till 600 kr mer/månad 
från 1 januari 2021 för alla 
som har statlig pension på 
9 000-14 000 kr/månad. Re-
geringen vill stärka pensio-
nen för alla som arbetat ett 
helt liv, men haft en låg lön 
och därför får nästan lika låg 
pension som de som inte har 
förvärvsarbetat all.                                                                                         

Inkomstskatten sänks för 
alla med medel- eller låga 

inkomster och under 2021 
och 2022 tas nästan hela den 
sista skillnaden i skatt mellan 
förvärvsarbetande och pen-
sionärer bort. Nu får äntligen 
även sjukskrivna och arbets-
lösa sänkt skatt, det har tagit 
tid eftersom M-KD-SD med 
sin servettbudget 2019 kom 
med ett sjätte jobbskatteav-
drag som ökade på klyftan 
ytterligare.

Skolan, äldreboenden, 
hemtjänst, hemsjukvård, LSS 
dvs. välfärden i Melleruds 
kommun får hjälp av reger-
ingen med cirka 20 miljoner 
år 2021 som en ökning av det 
generella statsbidraget. Dess-
utom tillförs en rad riktade 
statsbidrag som kommunen 
kan eftersöka och år schablo-
nersättning ifrån staten för 
vår verksamhet i LSS med 3,5 
procent under 2021.

Utbildningsplatser inom 
Kunskapslyftet ökas till 140 
000 under 2021 för den som 
vill stärka sig på arbetsmark-
naden.

Budgeten innehåller en to-
tal satsning på 105 miljarder 
i nya pengar 2021 och en 
kraftig ökning även under 
2022. Budgeten är ett samar-
bete mellan regeringen och 
Centerpartiet och Liberalerna 

och det innebär även sänkt 
arbetsgivaravgift för att an-
ställa ungdomar och sänkt 
bolagsskatt. Ambitionen är 
att staten ska öka sitt stöd 
markant under dessa två år för 
att alla ska känna att vi är med 
och återstartar ekonomin i vår 
kommun.     

I Mellerud har vi Socialde-
mokrater kritiserat den bor-
gerliga majoritetens beslut 
om att inte lägga ut alla de nya 
pengarna till våra skolor, LSS 
och äldreomsorg både 2020 
och 2021. Vår förhoppning är 
att åtminstone Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet 
ändrar sig i höstens budgetde-
batt i kommunfullmäktige 
inför 2021. Eftersom deras 
partikamrater centralt varit 
överens om mer pengar till 
välfärden i Riksdagen är det 
klädsamt om vi kan bli över-
ens om att alla pengar ska 
användas till välfärden också 
i kommunfullmäktige i Mel-
leruds kommun.

Michael Melby, 
2e vice ordförande 
kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin,  
ordförande Social- 

demokraterna i Mellerud

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

DEBATT

Sossebudget som berör dig



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 30 SEPTEMBER 2020

Humor med eftertanke av högsta klass
MELLERUD 
Det är med viss bävan man 
går till en föreställning 
som bygger på Hasse & Ta-
ges produktion. De flesta 
har vår egen bild av duon 
och för många av oss är 

de en del av vår uppväxt. 
Vi bär med oss sketcher, 
monologer och framför 
allt hundratals improvise-
rade Lindemän. 

Oktetten som intog Spar-
banksalongens scen i lördags 

kom dock alla farhågor på 
skam. De lyfte fram en lite 
förbisedd del av Hasse & 
Tages produktion, sångtex-
terna. De skrevs ofta till re-
dan existerande melodier, 
ibland med svenska titlar 
som anspelade på originalet, 

som när ”In the Mood” blir 
”Inte mod”, eller ”Let’s Have 
Another Cup of Coffee” blir 
”Depressiva tankar kan mo-
tas med kaffe och bullar”. 

Vi bjöds på 20 låtar ut re-
vyerna, med en viss tonvikt 
på ”Svea Hund på Göta Le-

Gunnar Åkerhielm, Anna-Karin Westlund, Lisa Björänge och Maria Holmström i ”Inte mod” från ”Svea Hund”. 

MELLERUD 
23 september var det dags 
för höstens första kom-
munfullmäktigemöte. 
Ledamöterna samlades, 
som brukligt sedan co-
ronavirusets ankomst, 
i Sparbanksalongen på 
Kulturbruket, på behörigt 
avstånd från varandra.
Anette Levin, Liberalerna 
fick svar på sin motion om att 
bygga en fast scen i P.D 
Lundgrens park och tackade 
för det. Hon var dock kritisk 
till att det tagit tre år att be-
svara motionen. Levin för-
klarade att förslaget handlar 

om att göra Mellerud mer 
attraktivt och att skapa mö-
tesplatser. Hon konstaterade 
att motionen, som ju gällde 
en fast scen, egentligen inte 
besvarats till fullo men såg 
en bonus i att den lett fram 
till att parken ska rustas upp. 
Frågan om en fast scen före-
slås utredas och Anette Levin 
biföll kommunstyrelsens 
förslag. Hon tipsade om möj-
ligheten att samarbeta med 
elever vid HDK Stenebysko-
lan för gestaltningen av en 
eventuell scen. Ett samarbete 
som är väl beprövat i Bengts-
fors kommun.

– Det måste inte vara så 

märkvärdigt, menade Anette 
Levin.

Michael Melby (S) var 
kritisk till en fast scen i par-
ken och ville inte att möjlig-
heten till en sådan utreds, 
men var för att rusta upp 
parken.

En klar majoritet av full-
mäktigeledamöterna var i 
omröstningen för att rusta 
upp parken och utreda möj-
ligheterna för en scen, som i 
förslaget.

SD ville reservera sig mot 
förslaget, de var även emot 
en upprustning av P.D Lund-
grens park.

KUN:s ansökan  
på återremiss
Förslaget att avslå kultur- 
och utbildningsnämndens 
ansökan om ett anslag på fem 
miljoner skickades på åter-
remiss efter omröstning.

Lars Nilsson (S) menade 
att fem miljoner är en ansen-
lig summa pengar och sade 
att en så stor felräkning tar-
var en förklaring.

– Vi vill att KUN gör en 
ordentlig analys. Det är nöd-
vändigt. Varför blev det så 
fel?

Det beslutades att avslå 
socialnämndens begäran om 

tilläggsanslag på grund av 
underskott inom individ- och 
familjeomsorgen 2020.

Till stiftelsen Dalslands 
kanals framtida bestånd och 
Snäcke kanal bidrar Melle-
ruds kommun med 1 025 980 
kronor 2021, beslutade KF.

Interpellationer och  
medborgarförslag
Michael Melby (S) ställer en 
interpellation till social-
nämndens ordförande om 
politiskt ansvar för att ge-
nomföra heltidsresan i Mel-
lerud.

Pål Magnussen (V) ställer 
en interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande 
om hur Mellerud agerat un-
der pandemin för att vara en 
bra och attraktiv arbetsgiva-
re.

Conny Klingborg, Melle-
rud har lämnat in ett medbor-
garförslag om att Melleruds 
kommun meddelar om töm-
ning vid fulla återvinnings-
containrar..

Hannah Andersson, Mel-
lerud har lämnat in ett med-
borgarförslag om en större 
hundrastgård i Mellerud. Så 
gör även Emma Borghult, 
Mellerud.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se

Motion om fast scen fick svar efter tre år

jon”. Allt i nya, fräscha ar-
rangemang, ofta med jazzen 
som grund. 

I fronten stod fyra sångare, 
Anna-Karin Westerlund, 
Lisa Björänge, Maria Holm-
ström och Jacob Alm. Var 
och en visade sig vara en 
strong solist. Jacob Alms 
tolkning av ”Molins fontän” 
(i original ”Le Bourgeois” av 
Jacques Brel) fick oss att 
glömma Tommy Körberg, 
och Anna Karin avslutade 
föreställningen med en fin 
version av ”Var blev ni av”.

Men framför allt impone-
rade stämsången. Från den 
inledande ”Nu har vi pluggat 
färdigt” till den tidigare 
nämnda ”Inte mod” satt den 
som gjuten.  

Högsta klass
Även kompet var av högsta 
klass. Sällan har väl så många 
av Kulturbrukets flygels 
tangenter fått arbeta som 
under Gunnar Åkerhielms 
händer. Han hann även med 
några sånginsatser, som hur 
illa det gå för en herre som 
låter sig bjudas på cham-
pagne. Wilhelm Bromander 
på kontrabas briljerade på 
bland annat ”Vad en liten 
gumma kan gno”, trummisen 

Carl Ottosson höll rytmen på 
ett varierat och mjukt sätt. 
Dessutom fanns där trombo-
nisten Hannes Falk Junestav 
som fick ta ett par solon. 

Mellansnacket bestod av 
små monologer och några 
sketcher skrivna av gruppen 
själva. Mest minnesvärd var 
en egen Lindeman, om öl-
bryggaren Malte Lindeman. 
En underbar parodi på det 
snobberi som finns kring al-
koholhaltiga drycker, fylld 
med så många ”dåliga” ord-
vitsar att en göteborgare 
skulle rodna av avund. 

Förställningen visar med 
all tydlighet att Hasse & Ta-
ges sångtexter står sig än 
idag, runt 50 år efter att de 
skrevs, och att musiken tål 
omtolkningar. Det handlar 
inte bara om nostalgi, utan 
här finns sanningar som även 
gäller oss idag. 

Som gruppen summerade 
”Det är inte världen som 
förändrats, det är vi. Vår 
optimism har falnat.” Och 
receptet? Som avslutnings-
sången säger. Håll fast vid 
drömmarna. 

Lars Nilsson 
 

Jerry beskriver lagets trerättersmeny:
Förrätt: slice pannkaka, färskost vi gjorde av yoghurt 

vi lagade/rökte över eld, plus kryddor och löjrom som 
toppning. 

Huvudrätt var kalkonkött med fräst äggsvamp (vi 
samlade in den i skogen). En sås gjord på skyn, speciell 
juice gjord på äpplekart. Koriander.

Dessert: kokta päronklyftor med sås gjord på honung, 
smör och lingon. En klick creme fraiche.  Jerry Andersson från Mellerud deltog i SM-finalen i utomhusmatlagning. Hans huvudansvar var att sköta elden.

Jerry Andersson från Mel-
lerud ingick i tremannala-
get ”Utmark” som den 13 
september kvalade in till 
SM i utomhusmatlagning. 
Finalen avgjordes i sön-
dags i Skövde.
Deltagarna tävlar i lag som 
består av två-tre deltagare 
som har 2,5 timmar på sig att 
tillaga en trerätters meny 
över öppen eld på Muurikka 
och Trangiakök . 

De tävlande komponerar 
sin meny och får välja fritt 
utifrån råvarulistan där råva-
ror kommer från lokala livs-
medelsproducenter. 

Juryn bedömer smak, pre-
sentation, komposition, hy-
gien, handlag och ekonomi/
svinn. Smak har ett högre 
omräkningstal. 

Svenska mästare i utom-
husmatlagning 2020 blev lag 
Maxime från Arvika. Jerrys 
lag Utmark, som även består 
av Tony Blom och Ales Tril-
ler, tog ingen pallplats under 
söndagens final i Skövde, 
Dock är de väldigt nöjda att 
vara bland landets fem bästa 
lag i utomhusmatlagning.

– Det har varit jätteroligt, 
ett riktigt äventyr. Vi har 

tränat ihop flera gånger, 
bland annat vid rastplatsen 
på Lilla spåret i Håverud. Det 
svåraste för mig som är eld-
ningsansvarig är att ha jämn 
värme och kunna höja och 
sänka värmen. Dessutom 
påverkar ju vädret, är det vått 
blir det ju knepigt att få eld, 
berättar Jerry.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

SM i utomhusmatlagning
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Hemmaekipage fixade cupsegrar
RIDSPORT 
Dalslands Hästsportklubb arrangerade i helgen en två-
dagars hopptävling för ponny, med final i Gotacupen. 
Det blev en lyckad tillställning på alla fronter, där Eds 
Ryttarsällskap tog hem seriesegern. 

Frida Hansson, DHsK, avslutade tävlingshelgen med att ta hem segern i Septembercupen tillsammans med 
Knockbeg Little Bob.

Linn Karlsson, DHsK har med Imagine Manny haft en fin tävlingssäsong 
så här långt. Individuell seger i inverkansbedömningen blev det bland 
annat denna helg.

Gotacupen inom Västergöt-
lands Ridsportförbund är i 
höst något avskalad på grund 
av coronapandemin. Serier-
na har delats upp med endast 
fyra lag i varje, mot vanligt-
vis åtta till tio. När nu DHsK 
arrangerade en av de sista 
omgångarna på Nuntorp i 
helgen bestod lagen av en-
bart de fyra dalslandsklub-
barna; Eds Rs, Färgelanda 
Rk, Melleruds Rk och Dals-
lands HsK. Segern gick 
slutligen till Ed, vars ryttare 
lyckades allra bäst i inver-
kansbedömningen.

Placering i debuten 
DHsK:s hemmaekipage 
lyckades mycket väl i övrigt. 
Tävlingsdebuterade gjorde 
Lovina Wolrath som plocka-
de hem en tredjeplacering 

med Gita i debutens lätt D-
klass.

Ellen Kjörk/Perona och 
Leia Gustavsson/Lord Ca-
lypso fixade båda Clear 
Round i förklassen. Här 
”nollade” även MeRK:s Al-
fred Olsson/Björksta Nord-
Pan, Kimberly Johnsson/
Dakota, Annie Andersson/
Cals Lilly samt Alice Jons-
son/Culfin Danny. I lagklas-
sen tog sedan hemmaklub-
bens Leia Gustavsson hem 
ett individuellt andrapris (kat 
B) och individuell seger blev 
det för Thillie Hammar-
sträng/Mazie May (kat C) 
och Linn Karlsson/Imagine 
Manny (kat D), där det såle-
des var inverkansbedömning 
som gällde.

Linn hoppade även hem 
segern i lätt D, där Tuva-Lisa 

Carlsson på Lundby Zally 
stod som andraplacerad. 
Tuva blev även tvåa i lätt C.

Även Freja Hansson och 
Vanilla Thunder vann en 
klass, lätt C. 

Cupsegrare från  
hemmaklubben
Slutligen så vann Frida 
Hansson i Septembercupen 
för kat C och Nellie Olsson 
densamma för kat D. Natur-

ligtvis hade de båda då flera 
segrar i bagaget. 

Nellie vann både lätt D+ 
och lätt C+ med Too Many 
Times (kat D) och tog även 
ett andrapris i lätt C-klassen 
under lördagen. Frida vann 
lätt C+ och lätt B+ med 
Knockbeg Little Bob (kat C). 
Dessutom fixade hon två 
andraplaceringar med Ad-
moran Admiral i lätt C och 
lätt C+.

Funktionärerna,  
kuggarna i hjulet
Tävlingshelgen avslutades 
sedan med en gemensam 
stund kring maten, där det 
också hölls dragning i ett 
funktionärslotteri, där de 
funktionärer som varit in-
blandade under helgen fick 
minst en, max två lotter var. 

– Vi är mycket nöjda med 
den här tävlingshelgen. Trots 
det myckna regnet natten 
innan klarade sig framhopp-
ningsbanan bra och vi har 
många medlemmar som 
gjort tävlingen möjlig med 
stort ideellt arbete. Att vi 
sedan har så duktiga unga 
tävlingsryttare i vår klubb 
gör ju inte saken sämre, säger 
helgens tävlingsledare Ca-
milla Björk Karlsson. 

Ing-Marie Norrman

SPORT

Varför var det så bråttom 
med att flytta in på Ängenäs 
demensboende när det

- inte finns täckning på te-
lefoner

- ingen tv inkopplad
- ingen möjlighet till säkra 

besök
- mitt under coronapande-

mi – smittorisker ökar för 

våra sköra dementa med fler 
kontakter på större avdel-
ningar.  Kom inte med argu-
mentet att egna toaletter 
uppväger dessa risker!

- politiker som bara kör på 
sitt schema för inflyttning 
och struntar i omvärlden?

 Detta vill jag ha svar på!
Signatur orolig anhörig 

Ängenäs  
demensboende 
– varför så brått 
med inflyttning?

Den idag välbesökta och 
viktiga bassängen på Dals-
lands sjukhus är hotad! 

Bassängen är ett viktigt 
komplement till rehab och 
dessutom viktig för egenträ-
ning.

Vi vet att bassängen be-
tyder mycket för många! 
Det är viktigt att du nu 
agerar och påverkar dina 
politiker.

De som sitter med i Norra 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
den är följande:

Ordinarie: Linda Jansson 
(M) Färgelanda, Margareta 
Fredriksson (L) Strömstad, 
Annica Erlandsson (S) 
Kungshamn, Joakim Sjöling 
(S) Vargön, Ewa Arvidsson 
(S) Åmål, Zarza Lundberg 
(S) Henån, Jörgen Molin (M) 
Strömstad, Mats Johansson 
(M) Ödskölt, Rose-Marie 
Antonsson (SD) Ljungskile, 
Ove Kaye (SD) Ånimskog, 
Eva Espling (V) Uddevalla, 

Mats Berglund (V) Göte-
borg, Kenneth Gustavsson 
(C) Ed,  Hans-Carl Carlson 
(KD) Munkedal, Hans-Joa-
chim Isenheim (MP) Munke-
dal

Suppleanter: Ulla Börjes-
son (S) Ödeborg, Ida Jacobs-
son (S) Tanumshede, Kalle 
Blomgren (S) Trollhättan, 
Glenn Patriksson (S) Udde-
valla, Leif Andersson (S) 
Strömstad, Eva Abrahams-
son (M) Smögen, Henrik 
Josten (M) Vänersborg, An-
nicka Johansson (M) Troll-
hättan, Carin Ramneskär 
(M) Uddevalla, Jan Appel-
qvist Palmqvist (SD) Vä-
nersborg, Ulf Rexefjord 
(SD) Mellerud, Peter Olsson 
(V) Åmål, Robert Yngve 
(KD) Hunnebostrand, Ken-
neth Carlsson (L) Färgelan-
da, Thony Aderum (MP) 
Vänersborg

Kommittén för  
Dalslands sjukhus

Bassängen på 
Dalslands sjukhus
åter hotad!

Kurs i jaktapportering
Helgen 18-20 september 
arrangerade Ripcurl’s 
kennel kurs i jaktappor-
tering på Stora Strand 
kursgård i Ånimskog.
Lördagen var vigd åt appor-
teringsträning. Förmiddagen 
ägnades åt jaktlydnad och 
eftermiddagen åt apporte-
ringsträning.

På söndagen hölls ett av-
slutande apporteringsprov 
med upplägg som ett B-prov 
för retriever; nybörjarklass 
och öppenklass. 

Två hundar gick dummie-
prov, tre hundar startade i 
nybörjarklass med vilt och 
två hundar startade i öp-
penklass med vilt.

Nybörjarklass räknas som 
en egenskapsbedömning av 
hunden och domaren ger ef-
ter provet ett kvalitetspris, 
1:a, 2:a, 3:a och 0:a.

Curly coated retriever SE VCH, 
SE U(u)CH Ripcurl’s Crownprin-
cess Ixa. 1:pris i öppenklass. Foto: 
Privat.

Labrador Wallwein’s Clos Mont-Blanc ”Lycka” ägs av Dan Persen, Mel-
lerud. Hon tog hem ett 3:e pris i nybörjarklass. Foto: Privat.

I öppenklass höjs svårig-
hetsgraden på apporterings-
arbetet och samarbetet mel-
lan hund och förare.

– Stora Strand är ett härligt 
ställe att vara på och vädrets 

makter var med oss. Stort 
tack till alla, deltagare och 
vår eminenta instruktör Ma-
rianne Johansson, säger 
Monica Svensson, Ripcurl´s 
kennel i Mellerud.

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.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT
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Hej Sverigevän!
För det vet vi att väldigt många som läser detta är. Vi 
vet också att många som läser här hoppas och tror 
att vi sitter och styr i många kommuner efter nästa 
val, eller hur? Det vill vi också. Då gäller det att säkra 
bemanningen 2022!

Vi kommer växa stort i nästa val och då behöver vi 
nya krafter att fylla på med i våra led! 
Det är dags att hissa upp brallorna, ta sig i kragen 
och engagera sig i politiken för vår gemensamma 
framtid! Ta kontakt med Ulf eller Martin enligt nedan 
så hör vi av oss och berättar vad det innebär att bli 
en i det vinnande laget. Vi är ett gott gäng idag och 
goare ska vi bli! Vi hörs!

Martin Andersson, TF Ordförande på mail: 
martin.h.andersson@sd.se
Tel: 0767658147

Ulf Rexefjord, gruppledare på mail: 
ulf.rexefjord@sd.se
Tel: 0767658149

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

JAKTTILLBEHÖR, 
RADIO & AMMUNITION

 HITTAR DU HOS OSS,  PRECIS SOM VANLIGT!  

HUNTER A3 
MEDHÖRNING

Ute & Inne
NYGATAN 3 |  VARDAGAR 10- 18  & LÖRDAG 10- 16

599:-

HUNTER RADIO
155 |  F3 

1495:-
HUNTER ÅTELKAMERA

PREMIUM INKL MINNES- &
KONTANTKORT

2199:-
AMMUNITION NORMA,

ALASKA,  VULKAN 

499:-
30-06 ,  308 ,  6 ,5 *55

Hårdsatsande Fengersfors behöll ledningen

FOTBOLL 
Söndagens match på Ru-
devi IP var av högsta vikt 
för båda lagen. Fengers-
fors IK behövde en seger 
för att fortsätta som leda-
re i division 5, Åsebro IF en 
seger för att en kvalplats 
till fyran skulle vara möj-
lig. Detta märktes tydligt 
på spelet, med två lag som 
satsade hårt framåt.  
I 15:e minuten kom första 
målet. FIK spelade upp på 
högerkanten. Ali Jassim slog 

ett inlägg som letade sig ge-
nom straffområdet och nådde 
en helt omarkerad Mattias 
Andersson. Han satte bollen 
otagbart för ÅIF-målvakten 
Victor Larsson i dennes bor-
tre kryss. 

ÅIF:s svar kom i 21:a mi-
nuten. I efterspelet till lagets 
andra hörna fick David Syl-
vesson bra träff och kvitte-
rade. Efter det fick Ibrahim 
Tahini två fina chanser för 
ÅIF, men istället fick vi se 
FIK ta ledningen i 29:e mi-
nuten. De kom i en snabb 

attack i mitten, och en miss-
lyckad passning i ÅIF-för-
svaret öppnade för ett nytt 
högerinlägg. Återigen höll 
sig Mattias Andersson fram-
me. 1-2. 

Halvleken avslutades med 
ett par fina ÅIF-chanser, men 
Oscar Jonassons avslut blev 
inte helt lyckat och Tim 
Svenssons skott från vänster 
studsade ut via stolpen utsi-
da. 

Hård forcering
ÅIF började andra halvlek 

med en hård forcering utan 
resultat. Istället utökade Ge-
orge Amoah i 53:e minuten 
FIK:s ledning. Tre minuter 
senare hittade Ibrahim Tahini 
rätt med en hård och välpla-
cerad nick efter ett inlägg 
från David Sylvesson. 2-3. 

I 61:a minuten fick doma-
ren Daniel Johansson be-
känna färg. En situation inför 
en ÅIF-hörna urartade med 
knuffar och annat spelarna 
emellan. Totalt fyra var-
ningar, två per lag, utdelades. 
Ett par minuter senare fick 

hemmalaget ett mål bort-
dömt för offside. 

Sista 20 minuterna satsade 
ÅIF framåt, stundtals med 
fem man i kedjan. Men istäl-
let var det FIK som stack upp 
och i 81:a minuten gjorde 
George Amoah 2-4. Det 
ledde till en ännu hårdare 
ÅIF-press. Som exempel 
hade man inom några minu-
ter sex raka hörnor. Men det 
blev ingen utdelning. Istället 
slutade matchen i moll när 
målvakten Victor Larsson 
skadades i en sammanstöt-

ning med en FIK-spelare.  
Inför sista omgången lig-

ger Fengersfors och Brålanda 
båda på 22 poäng, Fengers-
fors är etta i kraft av bättre 
målskillnad. Båda avslutar 
med hemmamatch. Fengers-
fors mot Ellenö och Brålanda 
mot Melleruds IF:s U-lag. 
Åsebro ligger trea på 16 po-
äng och möter i avslutningen 
Tösse som har 13. 

Lars Nilsson 

 

Mikael Lind nickar bort en Fengersforshörna. 
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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

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

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

olesensbygg@gmail.com

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

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
Nyrenoverad 2:a 
i centrala MLD, 68 m2, andra 
våning. Ej rökare. Hyra: 5.100:-/
mån. Ledig fr. 1/12. Tel. 070-
577 48 71.

FOTBOLL 
I torsdags avslutade 
Kroppefjälls F07/08 årets 
seriespel. På Brunnsvallen 
bjöds det på lokalderby 
mot Åsebro/Brålanda. 
Kroppefjäll slutade som 
segrare med 8-4.  
Magnus Sundblom, som till-
sammans med Håkan An-
dersson tränar laget, påpekar 
att det trots att det var derby 
var god stämning mellan 
klubbarna, man är mer kom-
pisar än konkurrenter. 

– Många går ju i skolan 
tillsammans. 

Segern innebar att Kroppe-
fjäll befäste sin position som 
trea i serien, som har sju lag. 
Det är en stor framgång med 
tanke på att de hela året mött 
lag som i genomsnitt är ett år 
äldre. Detta bådar gott inför 
nästa år när man får möta 
jämnåriga. 

Kroppefjälls F07/08 (bilden) avslutade årets seriespel med seger mot Åsebro/Brålanda. Foto: Privat.

Blev provbäst
HUNDSPORT 
19 september var det dags för 
Johanna Nordström med sina 
två cocker spaniels Walter 
och Nicklas för ännu ett vilt-
spårsprov. Denna gång an-
ordnades det av Bohuslän-
Dals Taxklubb. 

Nicklas avslutade dagen 
med att bli provbäst med 

domarkommentaren ”Ett ut-
märkt ekipage, välförd!”

Walter hamnade på andra 
provbästa med kommenta-
ren: ”Något högt tempo för 
övrigt en bra spårhund, väl-
förd!”

Helen Torstensson, 
Melleruds BK

Johanna Nordström hade åter igen fina framgångar i viltspår med sina 
cocker spaniels Nicklas och Walter. Foto: Privat.

Sammanställning av resultat
FOTBOLL 
Division 3 Damer 

IF Viken – Tösse IF WO 
(3-0) 

Munkedals IF – Åsebro/
Brålanda 8-1 (6-1)

Mål Å/B: Josephine James 
Tisell 
Division 4 Damer 

Frändefors IF – Munke-
dals IF U-lag 2-6 (1-3)

Mål FIF: Nathalie Söder-
qvist och Nathalie Pettersson 
Division 4 Herrar 

Håfreströms IF – Munke-
dals IF 2-2 (1-2)

HIF låg under med 2-0. 

Argjend Mollapolci reduce-
rade i första halvlekens slut-
minut. Victor Öhrling kvit-
terade i 78:e minuten. 

Melleruds IF – IFK Ström-
stad 5-1 (1-0)

Karl Svensson gjorde 
1-0-målet. I andra halvlek 
gjorde Fredrik Larsson fyra 
mål, varav de två sista på 
straff. 

Eds FF – Håfreströms IF 
4-2 (1-1)

HIF tog ledningen i åttonde 
minuten genom Ervin Fejzu-
lovic. Ed kvitterade minuten 
efter. HIF:s andra mål, som 
betydde reducering till 3-2 
kom i 77:e minuten på en 

frispark som Enis Fejzulovic 
slog direkt i mål. 
Division 5 Herrar 

Brålanda IF – Håfreströms 
IF lag 2 6-0 (3-0)

Mål BIF: Tobias Svensson 
2, Eric Birgersson, Alexan-
der Skogsberg, Samuel Hen-
ning och Martin Lindblom 
ett var. 

Färgelanda IF – Frände-
fors IF 3-1 (1-0)

Mål Frändefors: Alfred 
Håkansson 

Åsebro IF – Fengersfors 
IK 2-4 (1-2)

Se referat 
Tösse IF – Brålanda IF 1-2 

(1-0)

Mål TIF: Abdiasis Elmi 
Muhumed BIF: Samuel Hen-
ning och Tobias Svensson 
Division 6 Herrar 

Dals Långeds IK – Bäcke-
fors IF 1-3 (0-1)

Mål BIF: Christian Jo-
hansson, Daniel Söderqvist 
och Mattias Bryntesson 

Kroppefjälls IF – Ärte-
marks IF/Billingsfors 0-5 
(0-2) 

Serien är färdigspelad. Av 
tio lag kom Bäckefors IF tvåa 
efter IF Vikens andralag. 
Kroppefjälls IF kom på ni-
onde plats. 

Svar vuxenfrågor: 1: 2: 
Fusion. 2: X: ¾. 3: 1: Initial-
förkortning. 4: 1: I en väv-
stol. 5: X: 8 minuter 6: 2: 
EKG 7: X: AC Milan. 8: 1: 
Våmmen. 9: 1: Skogsstjärna. 
10:2:W. Peterson-Berger. 11: 
X: Konkurs. 12: 1: Engelskt 
fullblod. Svar barnfrågor: 
1: X: Odlingslåda med glas-
lock. 2: 1: Lille Skutt. 3: 2: 
Vattenfärg. 4: X: Tryne. 5: 2: 
Piano. 6: 2: Carl XVI Gustaf. 
7: X: Veterinär. 8: 1: Pund. 9: 
2: Vladimir Putin. 10. 2: 
Badminton. 11: X: 7. 12: 1: 

Gris. Utslagsfråga: 305,2 
mm . Vinnare: 1. Henrik J 
10 rätt och 305 mm. 2. Hans 
Knutsson 10 rätt och 310 
mm. 3. Catherine W 10 rätt 
och 300 mm. Vinnare pre-
sentkort: Hemköp Torget: 
Eva Jansson, Pia Vernersson, 
Catherine W. Svenska Fo-
ders Djur och Natur butik i 
Erikstad: Hans Knutsson.  
Barnvinnare: Charlie Carn-
löf, Alfred Sanneb

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 27/9

Ny bowlingseger
BOWLING 
Lördagens hemmamatch 
mot Kungälvs BKs farmar-
lag blev BK Håvås fjärde 
raka seger i bowlingens divi-
sion 3. Trots att två rutine-
rade spelare var utlånade till 
samarbetspartnern Åmåls 
BK vann Mellerudslaget 

komfortabelt med 16-4. 
Matchen var jämn fram till 
2-2, sedan drog Håvås ifrån. 

Högsta poäng i Håvås fick 
Crister Granath med 897, 
hans dotter Frida med 809 
och Freddy Alm med 795. 
Nästa helg är man spellediga. 

Lars Nilsson

Magnus berättar att han 
följt flickorna sedan de var i 
5-6-årsåldern och att kärn-
truppen har varit med hela 
tiden. Det goda kamratska-
pet har lett till att laget har 

haft en kontinuerlig till-
strömning av spelare, både 
kompisar till de som är med 
och flickor från andra klub-
bar. 

I dagsläget har man 16 
spelare i truppen, med många 
olika nationaliteter represen-
terade.  

I 14-årsgrupperna spelar 
man nio mot nio, en över-

gång från sju mot sju på väg 
mot fullstora planer. 

I årets serie vann Kroppe-
fjäll sex av sina tolv matcher 
och spelade oavgjort i två. 
Åsebro/Brålanda hade det 
tuffare och tog en poäng 
under säsongen. 

Lars Nilsson

Fin avslutning av årets seriespel
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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
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

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

Allt inom golv 

och mattor

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

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

Calle: 0760-47 27 47
sundalsmaleri@telia.com

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Go’kväll 
11:45 Doobidoo 
12:45 Fråga Lund 
13:45 Muren, 14:45 Sydstataren 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 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 Veckans brott 
01:15 Rederiet 
04:45 Sverige idag, 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 Ekonomibyrån 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Det vilda Skandinavien 
19:25 Norge runt 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Ett äventyr genom objek-
 tivet
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Sanningen om skönhetsin-
 greppen
23:05 Good gaming 
23:20 Kulturveckan 
23:50 Vetenskapens värld 
00:50 Det vilda Skandinavien 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
18:30 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bonde söker fru 
21:00 Hela Sverige bakar 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
23:55	Hawaii	five-0	
00:55 Law & orde
01:50 MacGyver 
02:50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
04:50 Younger, 05:30 Köket

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 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 Bytt är bytt 
21:00 Fyraåringarna på äldre-
 boendet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
00:00	Hawaii	five-0	
01:00 Law & order
01:55 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 Strömsö 
10:00 Go’kväll 
10:45 Sveriges starkaste familj 
11:45 Skavlan 
12:45 Landet runt 
13:30 Uppdrag granskning 
14:30 Cowboybåten 
15:00 Världens sämsta indier 
15:30 K-märkta ord 
15:35 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 Program ej fastställt 
21:00 Den gröne slaktaren 
21:30 Du Clarar mer än du tror 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Avrättad av IS –... 
00:20 Svenska nyheter 
00:50 Världens sämsta indier 
01:20 Sommaren 85 
04:45 Sverige idag,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 Ett äventyr genom objek-
 tivet
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Det vilda Skandinavien 
19:25 Norge runt 
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 Saknaden 
00:20 Min röst: Mu jietna 
00:50 Det vilda Skandinavien 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 
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 
23:15 Baksmällan del 2 
01:20 Patrioter 
03:55 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 
18:00 Kari-Anne 
18:30 Babel 
19:30 Modern och dottern 
20:00 JR – porträtt som vapen 
20:55 Norge runt 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Backbeat 
23:25 Sanningen om skönhetsin-
 greppen 
00:15 Tjejer gör lumpen 
00:45 Good gaming 
01:00 Kulturveckan 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Landet runt 
10:15 Go’kväll 
11:00 Fråga Lund 
12:00 Muren 
13:00 Sveriges starkaste fa... 
14:00 Den gröne slaktaren 
14:30 Det sitter i väggarna 
15:30 Arkitekturens pärlor 
15:40 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 Tillsammans för Världens 
 Barn
22:00 Skavlan 
23:05 Rapport
23:10 Svenska nyheter 
23:40 Cowboybåten 
00:10 Prio 1 – i förövarnas spår 
00:45 En våldsam kärlek 
01:15 Das Boot 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

06:00 Uppdrag granskning 
07:00 Hundra dagar 
 - sex personers liv 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 K-märkta ord 
12:05 Hem till byn 
13:50 Fotboll: Damallsvenskan 
16:00 Basket: Svenska Basket-
 ligan 
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 Grantchester 
21:45 Måste Gitt
22:20 Rapport 
22:25 Eye in the sky 
00:05 Red Rock West 
04:45 Sverige! 
05:15 Go’kväll

07:45 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 Kari-Anne 
13:00 Tjejer gör lumpen 
13:30 Efter muren – mellan 
 taggtråd och kaos 
14:30 Utrikesbyrån 
15:00 Ekonomibyrån 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport, 16:05 Babel 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Mitt ögonblick 
18:15 Divorna vi älskar:
 Montserrat Caballé  
19:00 Kulturstudion 
19:05 Swing it, Kai Gullmar, 
 swing it
20:05 Kulturstudion 
20:10 Max Raabe unplugged 
21:00 Kulturstudion 
21:05 Kulturbärarna 
22:05 Kulturstudion 
22:10 Weissensee 
23:00 Ungar 
23:45 Utrikesbyrån 
00:15 Ett äventyr genom
 objektivet, Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
13:30 Idol – resultatshow 
14:00 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 Vilken jävla cirkus 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Vilken jävla cirkus 
00:20 Flickvänner från förr 
02:20 Farlig förbindelse 
05:00 Dr Philo

06:00 Strömsö 
06:30 Sverige! 
07:00 Det sitter i väggarna 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Arkitekturens pärlor 
12:10 Go’kväll, 12:55 Fråga Lund 
13:55 Den gröne slaktaren 
14:25 Svenska nyheter 
14:55 Världens sämsta indier 
15:25 Ishockey: SDHL 
17:40 Världens starkaste Bella 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Världens Barn
  – summeringen 
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 
23:15 Rapport, Veckans brott 
23:50 Den gröne slaktaren 
00:20 Du Clarar mer än du tror 
00:50 Världens historia
04:45 Strömsö
05:15 Världens Barn
  – summeringen

09:05 JR – porträtt som
 vapen 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Swing it, Kai Gullmar, 
 swing it
11:45 Max Raabe unplugged 
12:35 Kulturbärarna 
13:35 Divorna vi älskar: 
 Montserrat Caballé
14:20 Kari-Anne 
14:50 Mitt ögonblick 
15:00 Au pair på Hawaii 
15:30 Universitetets djursjukhus 
16:00 Rapport, Emma hittar hem 
16:15 En särskild sommar 
17:00 Aucune idée 
17:11	Kortfilmsklubben	–	franska	
17:51 Hitta hem , Kulturveckan 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån: Vem 
granskar polisen?
22:55 Berättelser från Afrika 
23:55 Gudstjänst 
00:40 Ekonomibyrån 
01:10 Språknyheterna 
01:40 Svenska förklarad

06:00 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 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 
23:15 Maskeradligan 
00:20 Stockholmspolisen 
02:25 En plats i solen: Vintersol
04:30 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 CSI 
00:00	Hawaii	five-0	
01:00 Law & order
01:55 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 
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 
19:2	 0TV4Vädret	
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Kockarnas kamp 
21:00 Södermannen 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
00:00	Hawaii	five-0	
01:00 Law & order 
01:55 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? 
10:10 Rederiet 
10:55 Sportspegeln 
11:25 Nobelpriset i medicin
12:00 Fatta bilden 
12:15 Sveriges starkaste familj
13:15 Doobidoo 
14:15 Skavlan 
15:15 Banketten 
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 Koko-di koko-da 
23:55 Muren 
00:55 Rederiet 
05:00 Sverige idag 
05:30 Sverige!

08:00 Aucune idée 
08:11	Kortfilmsklubben	–	franska	
08:51 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 JR – porträtt som vapen 
19:25 Vinterliv 
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 Big cities 
23:15 Berättelser från Afrika 
00:15 Agenda 
01:00 Tjejer gör lumpen 
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 Glimt av Norge 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Djurungarnas första år 
19:20 Slöjdreportage 
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: Minun ääni 
23:35 JR – porträtt som vapen 
00:30 Djurungarnas första år 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet, Lex Lapidus 
11:30 Svenska krusbär 
11:40 Nobelpriset i fysik 
12:15 Lärlabbet 
12:30 Tänk till talkshow 
12:45 Fatta bilden 
13:00 Arkitekturens pärlor 
13:10 Fråga doktorn 
13:55 Den gröne slaktaren 
14:25 Det sitter i väggarna 
15:25 Som folk är mest 
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, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Världens historia
23:25 Prio 1 – i förövarnas spår
00:00 Grantchester 
00:45 White wall, Rederiet 
04:45 Sverige idag, Go’kväll
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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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Erbjudande!

Entreprenörsskap på schemat för 17 gymnasieelever

MELLERUD 
Fyra UF-företag har star-
tats på gymnasiet i Melle-
rud. Det är 17 elever som 
gör verklighet av sina 
företagsidéer och träffas 
varje måndag för att ut-
veckla dem. Varje företag 
ska drivas under ett år för 
att sedan avvecklas efter 
konstens alla regler.
Claes-Håkan Jonsson, yrkes-

lärare på Handel- och admi-
nistrationsprogrammet är 
den som tagit initiativet till 
att åter utbilda elever i entre-
prenörskap på Dahlstiernska 
gymnasiet.

– Det har varit ett uppehåll 
med UF-företagen i några år 
men nu är vi igång med det 
igen. Skolan ställer upp med 
tid och lärare, och vi träffas 
nu varje måndag under ett års 
tid, förklarar han.

Emil Larsson, Daniel Andersson, Kristoffer Gustavsson och Peter Larsson ska skapa dekaler till A-traktorer 
och bilar. Just nu klurar de på hur dessa ska se ut.

Pärla armband med syfte att stötta våldsutsatta kvinnor jobbar detta UF-företag med. Här ses Sofi Oscarsson, 
Ida Andreasson Nilsson, Linda Oscarsson och Karin Stefansson under måndagens lektion. 

Jessika Lund Lannérus funderar på designen för de hoodies hennes 
UF-företag fokuserar på. Här med Claes-Håkan Jonsson, lärare på Han-
del- och administrationsprogrammet.

Marcus Johansson, Erik Erving och Oliver Johansson ska i sitt företag 
tillverka och sälja enkla grillar av oljefat.

Viktigt ämne belystes i föreläsning
MELLERUD 
Förra torsdagen gästades 
Kulturbruket på Dal av 
Karin ”Kajjan” Andersson 
som höll ett föredrag om 
kroppspositivt föräld-
raskap och om hur man 
hjälper sina barn till att få 
en sund kroppsbild.
Kajjan är i grunden journalist 
samt även författare. Med 
utgångspunkt från sin debut-
bok talade hon om kroppspo-
sitivism, mycket utifrån egna 
erfarenheter i ämnet. Det 
handlade om vuxnas ansvar 
och barns rätt till en sund 
kroppsbild. Hon lyfte frågan 
varför vissa kroppar anses 
som sämre och vissa bättre. 

Det hela börjar när vi är små. 
Trots att barn inte dömer av 
sig själva, så lär de sig det bit 
för bit menade Kajjan; 

– Alla vuxna som har med 
barn att göra måste sluta föra 
vidare det som man själv bär 
på. Det gäller att komma till 
insikt, att ha mod att se vilka 
fel man gör. Hur man själv 
ser på sin kropp påverkar 
barnen.  

Ätstörningar  
bland tioåringar
Det hela leder inte bara till 
ätstörningar, som ökar mest 
bland barn i tioårsåldern. 
Psykisk ohälsa bland barn 
och unga ökar, det kryper 
också ner i åldrarna, påtalade 

Kajjan. Hon lyfte även de 
hälsofrämjande aspekterna 
som att tänka på sin vikt, sin 
hälsa och att röra på sig. Det 
är ju för att man bryr sig om, 
men är det alltid av godo? 
Redan fyraåringar vet att 
flickor ska vara smala, killar 
muskulösa och att det värsta 
som finns är att vara tjock 
påtalade Kajjan. Men vad 
ska man då göra?

Barn måste få må bra
Ge barnen info utan pekpin-
nar, släng ut vågen, var inte 
en kroppsaktivist hemma, lär 
barnen att STOPP även gäller 
vid verbala överfall var 
några av alla de saker Kajjan 
ansåg viktiga. Målet är bar-

nen mår bra, har en styrka i 
sig själva och sina kroppar, 
inte ett stigmatiserat sätt till 
mat och rörelse. Hon avslu-
tade sin föreläsning med or-
den; 

– Var den personen du själv 
hade behövt som barn.

Småbarns fö rä ld ra rna 
Hanna Myrberg och Carolina 
Elvin var två av dem som 
lyssnade på kvällens föreläs-
ning och tyckte att den gav 
mycket. 

– Det är viktigt att tänka på 
hur vi pratar inför barnen, att 
inte föra arvet vidare att det 
bara är smala som duger, att 
man ska gilla sig själv. Om 
man mår dåligt så blir man 
inte automatiskt lycklig som 

Karin ”Kajjan” Andersson höll föredrag på Kulturbruket om kroppspo-
sitivt föräldraskap. 

smal. Det var några av sa-
kerna i föreläsningen som 
båda fastnade för, men de 
tyckte också det var synd att 

inte fler kommit för att lyss-
na. 

Ing-Marie Norrman

hällsvetenskapen när vi läste 
om brott och straff. Många 
kvinnor utsätts för våldsbrott 
och vi vill stärka dem. Arm-
banden ska ha ett budskap 
och ett telefonnummer till en 
verksamhet som hjälper 
våldsutsatta kvinnor, berät-
tar Karin.

Företaget marknadsför sig 
redan nu på sociala medier.

Jessika Lund Lannérus har 
tillsammans med Maja Wall-
man, Hamed Husseini och 

Danya Waiz startat företaget 
Simple och tänker göra uni-
sex-hoodies med tryck på. 
Jessika har en kompis som 
studerar grafisk design på 
högskolan och honom har 
hon valt till rådgivare när det 
gäller designen.

– Vi ska ha namnet Simple 
och något motiv på tröjorna, 
berättar hon. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

UF (Ung Företagsamhet) 
handlar om att starta, driva 
och till sist avveckla ett före-
tag inom loppet av ett år.

– Vi är i startgroparna och 
jobbar med idéskisser, af-
färsplaner och affärsidé just 
nu. Eleverna har olika an-
svarsområden inom varje 
företag och på måndag ska vi 
gå till banken och öppna ett 
konto för varje företag, be-
rättar Claes-Håkan.

Idéer direkt
För de 17 UF-företagarna på 
Dahlstiernska kom idéerna 
snabbt.

Marcus Johansson, Erik 
Erving, Hampus Thorsson 
och Oliver Johansson har 
startat företaget HUME som 
ska tillverka grillar gjorda av 
oljefat.

– Grillen ska vara enkel 
och inte ha ett allt för högt 
pris. Vi ska göra en prototyp 
och har varit på Byggstål och 
kollat, berättar Marcus, som 
går industriprogrammet och 
därmed är den svetskunnige 
i gruppen. Hur de ska mark-

nadsföra grillen är de inte 
helt på det klara med ännu.

Emil Larsson, Daniel An-
dersson, Kristoffer Gustavs-
son och Peter Larsson har 
startat företaget Larssons 
Tryck. De ska trycka dekaler, 
framförallt till bilar och A-
traktorer, något de själva är 
intresserade av.

– Ungdomar är vår kund-
krets och vi tänkte nå ut med 
vad vi gör genom att prata 
med kompisar helt enkelt, 
säger Emil Larsson som går 
tredje året på Dahlstiernskas 
naturbruksprogram.

Produkter med budskap
Bakom företaget Supporting 
Woman UF står Ida Andreas-
son Nilsson, Sofi Oscarsson, 
Linda Oscarsson, Karin Ste-
fansson och Jenny Svartling. 
Alla, utom Linda som är 
naturbrukselev, går Handel- 
och administrationspro-
grammet. De tänker pärla 
armband, sälja dem och 
skänka pengarna till kvin-
noorganisationer.

– Vi kom på idén på sam-




