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Gäller t.o.m. 12/10 2020

30%
SP Fönster  

Traryd Fönster 
NorDan

Fönster

Äntligen är besöksförbudet upphävt på våra äldreboenden. Här syns 100-åriga Gladys Wedlin på Fagerlidshemmet som får besök av dottern Elizabeth Wedlin från Vänersborg. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 5 – 

Per i juniorallsvenskan
Sidan 12

Tema Bil och Motor
Sidorna 7 till 10

Protest mot boende
Sista sidan

Besöksförbudet 
upphävt

Priserna gäller måndag 5/10– söndag 11/10 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk hel kyckling
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 1,3 kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 41

Aubergine
Spanien, klass 1, jfr-pris ca 13,89/kg

Norrlandsost
Norrmejerier, fetthalt 33%, lagrad,  
ca 1 kg  

Gröna druvor
Land se förp., klass 1, kärnfria, i ask,  
500 g, jfr-pris 30,00/kg

Spetspaprika
Land se förp., klass 1, 200 g, 
jfr-pris 50,00/kg  

Färskost
Arla, flera sorter, gäller ej ekologisk,  
150 g, jfr-pris 33,33/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 41

   25:-/kg

Handla andra  
varor för minst 200 kr
köp 1 hel kyckling för    5:-/st

79:-
/kg

KLUBBPRIS

15:-
/st

10:-
/st

5:-
/st
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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

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 

P.G.A Covid-19 har vi valt att ha lyktafton på 2 kvällar!
Vi har även tagit del av FHM:s rekomendationer (ang. folksamlingar) Vi kommer därför att ha ”In 
& utsläppare” som kontrollerar antal kunder, inne, ute, på logen och i serveringen, för allas bästa

Kom och njut av årets magiska

Ljus- & lyktaftnar

15/10 & 22/10  kl.1600-2000

Annas Design
Blomsterbutiken på landet

Torsdag 

STOR, STOR
sortering på 

GRAVSMYCKNING,

EXTRAPRIS PÅ LJUNG
& många andra 

erbjudande Varmt välkomna på
två härliga kvällar!

Anna, Mia & Co

Härlig höstig 
soppa & massa 
hembakat 
serveras på 
loftet

Sväng av från E45 (strax norr om Mellerud) mot Håverud. 
Efter ca 8 km ligger Annas Design på vänster sida

20%
rabatt på allt hos 

Annas Design
Gäller ej redan extrapris &

presentkort m.m

Torsdag 

För mer info ring
0530-300 51
0738-36 52 45

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.

*Intresserad att bli Kyrkvärd? Anmäl dig senast två dagar före 
intressemöten nedan till Martin Nicklasson på 0722-00 62 10

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11/10 11:00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson. Sång: Angelica Håkansson
Ons 28/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Bolstads kyrka

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 7/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Tor   8/10 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund
Sön 11/10 15:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson. Sång: Katarina Kjörling
Ons 14/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Ons 21/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Holms kyrka

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11/10 15:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Mia Palm.
   Sång: Gun-Britt Gustavsson ,Tilde Kirkegaard 
   och Tindra Grimstad
Ons 14/10 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Ons 14/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Skålleruds kyrka

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11/10 11:00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Mia Palm. 
   Sång: Katarina Kjörling
Ons 4/11 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Gunnarsnäs kyrka

7-14 oktober 2020
Tacksägelsedagen - ”Lovsång”

Rikskollekt går till: Sveriges Kyrkosångsförbund

Har Coronapandemin
förändrat ditt friluftsliv?

Kom till enkäten genom
att scanna koden med

din mobilkamera:

Vistas du i naturen på ett eller annat sätt här i Västra  
Götaland? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen 
om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen 
påverkas av den rådande Coronapandemin. 

Frågorna i enkäten riktar sig 
till alla ni som uppehåller 
er i Västra Götaland under 
sommaren och hösten 
2020 och tar cirka 6-10 
minuter att fylla i. 

Enkäten pågår fram till  
den 31 oktober 2020.

Samråd enligt miljöbalken –  
A J Dahlberg Slakteri AB, Brålanda 
A J Dahlberg Slakteri AB har för avsikt att ansöka om 
nytt tillstånd med anledning av utökad verksamhet på 
fastigheten Tån 2:2. Företaget avser att utöka slaktvikten 
från 22 000 ton per år till högst 30 000 ton per år. 
Styckningen utökas till högst 27 000 ton slaktkroppar 
per år. Utökningen ryms i befintliga lokaler varför en 
utbyggnad inte är aktuell. Utökningen beräknas ge en  
ökad sysselsättning i bygden med ca 25 heltidsarbeten. 

Företaget vill med denna annons informera närboende 
och övriga berörda som härmed ges möjlighet att inkomma 
med frågor och synpunkter innan ansökan upprättas och 
inlämnas till Miljöprövningsdelegationen. Om intresse 
finns kan företaget ordna ett informationsmöte.  
Ev. synpunkter ska vara företaget tillhanda senast 
30 oktober 2020.  

A J Dahlberg Slakteri AB
Box 8, Rostocksvägen 
464 06 Brålanda

Kontaktperson: Peter Gullin
E-post: peter@dahlbergslakteri.se  
Mobil: 070 951 24 11
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Vi renoverar stationshuset! 

Privatpersoner skänker minst 300 kr
Företag minst 2 000 kr

Swisha till: 123 432 37 70  
eller betala till bg. 516-3845

Stationshusföreningen  
Dals Rostock
Tel: 0530-58 68 47
www.rostock.se

Bidra och få ditt namn på tavlan

Här får du kunskap, 
inspiration och 

hörselsmarta idéer. 
Hörselveckan 12-18 okt

www.hrf.se/mellerud • 070-567 60 32

”hrf.se/HRFtalks”

Besök vår hemsida 
www.hrf.se/mellerud Tel. 070-567 60 32

Välkomna!

Hörsel- & infokväll med Cochlear 
 på Tingshuset 15 okt.

Anmälan till: go.cochlear.com/Mellerud eller tfn 031-335 14 61

Räcker din hörapparat inte längre till?

OBS!!!

Klubbsamråd

  
Rotary
Mellerud

Måndag 12/10

Det händer på biblioteket

Samarr.

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

…salta vatten, innanhav, blomsterhav
Måleri av Ann-Charlotte Dahlstedt

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
19 september - 10 oktober

Välkomna!

Nostalgi
Gunilla Kjellstedt Måleri

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
17oktober till 6 november

Välkomna!

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

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

To 15/10        Coop Mellerud    15-19         

OBS! Även Pneumokockvacciner.

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

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

To 15/10        Coop Mellerud    15-19         

OBS! Även Pneumokockvacciner.

Lördag 10 oktober
Med över 20 unika loppisstopp i Brålandabygden 

Öppet minst mellan kl. 10-14 (flera har öppet längre) 

BRÅLANDA 
GALLERIA

Loppisrunda i Brålanda

För karta se: Facebook;  
Loppisrunda i Brålanda  

eller ring 070-823 13 96 

PS Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter DS

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

…salta vatten, innanhav, blomsterhav
Måleri av Ann-Charlotte Dahlstedt

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
19 september - 10 oktober

Välkomna!

Föreläsning om vildsvin
Thomas Johansson

Torsdag 22 oktober kl. 17.30
Biljetter släpps den 16 oktober

Välkomna!
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Inställd 
dans

Danskvällen med Streaplers 
den 7 november i Idrottshu-
set, arrangerad av Kroppe-
fjälls IF, är inställd med an-
ledning av covid-19. 

Nytt preliminärt datum är 
19 mars 2021.

Carro Anderberg Band på scen
Carro Anderberg, singer/
songwriter från Dals 
Rostock spelar akustisk 
gitarr, sjunger och skriver 
eget material med stort 
fokus på texten. Fredag 
9 oktober gästar hon Kul-
turbruket på Dal.
Musikrötterna är väl rotade i 
country/americana och det 
egna materialet blandas med 
omtyckta covers. Sommaren 
2019 var Carro Anderberg 
Band förband till Doug See-
gers, de spelade också på 
Kanalyran i Mellerud, för 
tredje året i rad. 

Carro Anderberg Band 
består av Rasmus Lindblom 
bas, Mattias Hagström trum-
mor, Petter Olsson elgitarr, 
Tommy Christensen klavia-
tur och Carro Anderberg 
sång och gitarr.

– Efter studioinspelningar, 
inför kommande EP, är vi 
riktigt sugna på att spela live 
igen. Kulturbruket är en be-
tydelsefull plats för oss alli-
hop och det känns väldigt bra 

Carro Anderberg med band uppträder i Mellerud fredag 9 oktober.

få återvända till just den 
scenen igen, säger Carro 
Anderberg.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

AKTUELLA ERBJUDANDEN  7/10-11/10
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

KOKT OCH RÖKT SKINKA
Mor Matilda och Bror Jakob. 
Ord. pris 19:90/hg.

VILJA HAVRE/LINGON
Coop. 525 g. Ord. pris 19:50/st.

SMÖR
Coop. 500 g. Ord. pris 39:95/st.

12k�  

NYHET

PASTA
Änglamark. Ord pris 13:50/st.

22k
2 FÖR

25k�  

13)=�  

HANDLA
ENKELT PÅ

COOP.SE

BESTÄLL HEMMA, HÄMTA I VÅR BUTIK

5% RABATT
FÖR ALLA PENSIONÄRER

Rabatten gäller en
gång per vecka med
hämtning valfri dag.

Läs mer på:
coop.se/handla/sa-funkar-det

Internationella Reumatikerdagen 

Måndag 12 oktober kl. 12.00 - 16.00

Vi firar med informationmaterial och kunniga 

medlemmar i Grinstadlokalen

Vi serverar varma smörgåsar, kaffe/te/dricka - 10 kr

Välkomna Reumatikerföreningen Mellerud    Styrelsen

Firande 
inställt

Det traditionella luciafi-
randet i Erikstads bygde-
gård lördag den 12 decem-
ber blir tyvärr inställt. 
Luciafirande har i många år 
varit en populär tradition 
som drar barn från hela byg-
den.

Detta år är ett tufft år för 
många föreningar, likaså 
även för Erikstads bygde-
gårdsförening med många 
avbokanden. 

Det gäller att föreningarna 
har god ekonomi. Erikstads 
bygdegårdsförening har tack 
vare bidrag från Dalslands 
Sparbank, sponsring och 
ideellt arbete av ordförande 
Arne Östergren renoverat 
herrtoaletten som invigdes 
vid senaste styrelsemötet. 

Gunnar Landegren

Annonsera i  
Melleruds Nyheter
Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40

SKRÖNOR OCH SKRÄN

BERÄTTELSER FRÅN FÖRR - SÅNG OCH MUSIK
I EN BURLESK OCH HUMORISTISK BLANDNING
En musikalisk berättelse med skrönor och folksagor om
trollpackor, starka kvinnor, smådjävlar, tomtar knytt och 
oknytt. Framförs av skådespelerskan Lisbeth Johansson 
och musikerna Anna Gustavsson och Carita Jonsson.

JOHANSSON & JONSSON TEATERPRODUKTION

Tisdag 13 oktober kl. 19.00
Centrumsalongen, Mellerud

Entré: 100 kr
Förboka gärna biljett!

Tel: 0531-611 81, e-post: dalsland@sensus.se

SKRÖNOR OCH SKRÄNSKRÖNOR OCH SKRÄN

BERÄTTELSER FRÅN FÖRR - SÅNG OCH MUSIK
I EN BURLESK OCH HUMORISTISK BLANDNING
En musikalisk berättelse med skrönor och folksagor om
trollpackor, starka kvinnor, smådjävlar, tomtar knytt och 
oknytt. Framförs av skådespelerskan Lisbeth Johansson 
och musikerna Anna Gustavsson och Carita Jonsson.

JOHANSSON & JONSSON TEATERPRODUKTION

Tisdag 13 oktober kl. 19.00
Centrumsalongen, Mellerud

Entré: 100 kr
Förboka gärna biljett!

Tel: 0531-611 81, e-post: dalsland@sensus.se

SKRÖNOR OCH SKRÄN

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Nykokta havskräftor helt kilo 189:-
Nykokta havskräftstjärtar 24,90
Nykokt svensk hummer 595:-

Färska räkor lägsta dagspris

/hg
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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 42 Skolan
Måndag 12/10: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron.

Tisdag 13/10: Kålpudding med kokt potatis, 
brunsås, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 14/10: Klassisk fläskköttgryta med kokt 
potatis och broccoli.
Dessert: Blandad fruktkräm.
Torsdag 15/10: Ärtsoppa med fläsk. Mjukt bröd 
med ostpålägg. 
Dessert: Pannkakor med sylt.
Fredag 16/10: Krämig kycklinggryta med basilika 
med kokt pasta och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 17/10: Kassler med potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 18/10: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 42
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker.

Måndag Fiskbullar** i dillsås med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiff med 
potatis, majscremé och gröna ärtor.

Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade 
morötter.
Alt:  Veg. kålpudding med brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade morötter.

Onsdag Vegetarisk gryta* med 
bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta med bulgur och broccoli.
Torsdag Pannkakor med keso, sylt 
och morotssallad.
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Krämig kycklinggryta med 
basilika*, pasta och bukettgrönsaker.
Alt: Veg. gryta med smak av basilika, 
pasta och bukettgrönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

Dagens lunch kl. 12-14
Onsdag 7/10

Kycklinggryta med blomkålsris
Vegetarisk pastagratäng

Torsdag 8/10
Bondbönesoppa med knaperstekt 

bacon och hembakat bröd
Biff Teriyaki

Fredag 9/10
Pulled pork med gröna tillbehör

 Måndag 12/10
Pasta & köttfärsås

Zuccinigratäng
Tisdag 13/10

Fiskpudding
Korv Stroganoff

105 kr inkl. salladsbuffé, 
kaffe & kaka

Nya coronaregler
Regeringen har föresla-
git nya coronaregler för 
kultur och idrott. Det 
definitiva beslutet ska tas 
torsdag 8 oktober och om 
smittläget inte har änd-
rats då kommer följande 
att gälla. 
Maximalt får ett evenemang 
med sittande publik ta in 500 
personer. De ska hålla ett 
avstånd på en meter från 
varandra. Undantag görs för 
två personer i samma säll-
skap som får sitta bredvid 
varandra. 

Vad betyder de nya reg-
lerna för några av våra kul-
turinstitutioner? 

Kulturbruket på Dal har 
245 sittplatser och har fram 
till nu sålt maximalt 41 biljet-
ter till varje arrangemang, 
utplacerade på varannan rad.

Katarina Kjörling berättar 
att man, om de nya reglerna 

blir verklighet, kommer att 
öppna upp samtliga bänkra-
der, men fortfarande med två 
platser emellan varje bokad. 
Det gör att kapaciteten ökar 
till drygt 80 platser per före-
ställning. Det innebär också 
att de som redan har köpt 
biljetter inte påverkas. 

Om beslutet går igenom 
kommer de ”nya” biljetterna 
att göras tillgängliga snarast 
möjligt. 

Centrumsalongen har 216 
sittplatser. Eftersom man 
inte säljer numrerade biljet-
ter har man under höstens 
föreställningar blockerat ett 
antal platser med band för att 
få publiken att sprida sig. 

Sören Flöisbon, ansvarig 
för bioverksamheten, med-
delar att man ännu inte tagit 
något beslut om hur man ska 
agera om det blir nya regler. 

Lars Nilsson

Gratistidningen främjar demokratin
Vi hör ofta att papperstid-
ningen är på väg att tappa 
mark och till och med dö 
ut. Det är delvis sant, men 
gratistidningar, som den 
du håller i din hand har 
en stabil upplaga och en 
räckvidd som är svår att 
konkurrera med. 

Gratistidningar, som Melle-

ruds Nyheter, sticker ut ge-
nom att den når alla hushåll 
i sitt utgivningsområde. Inte 
bara de som har råd att be-
tala.

Den förmedlar lokala ny-
heter och vad som är på gång 
i bygden. Tidningen är också 
ett forum där man kan vara 
med och påverka. Gratistid-
ningen främjar demokratin. 

Många skulle sakna tid-
ningen om den försvann.

Att Melleruds Nyheter 
kommer ut en gång per vecka 
tycker många av våra läsare 
är för sällan, men det har 
faktiskt goda effekter för 
tidningens så viktiga annon-
sörer. Tidningens existens 
baseras ju på annonsförsälj-
ning. Att gratistidningen tas 

fram flera gånger innan nästa 
nummer kommer ut, och 
varje gång läses igen, är en 
viktig faktor för tidningens 
annonseffekt.

Låt tidningen ligga fram-
me på köksbordet, handla 
lokalt och stöd gärna din lo-
kala tidning genom en stöd-
prenumeration på valfritt 
belopp.

Stationshuset i Dals Rostock renoveras

DALS ROSTOCK 
Den lilla stationshuset i 
Dals Rostock fyller 20 i år 
och en välbehövlig reno-
vering görs. Både banken, 
kommunen, företag och 
privatpersoner bidrar till 
arbetet.
– Vi har fått 30 000 kronor av 
banken och kommunen står 
för materialet. Resten hop-

pas vi få in både från gamla 
och nya sponsorer. Det kom-
mer att kosta en hel del att få 
huset i ordning. I samband 
med detta gör vi även en ny 
informationstavla och en 
tavla med alla bidragsgivares 
och sponsorers namn, berät-
tar Kerstin Ljungqvist.

Tillsammans med ungdo-
mar, ideella krafter och en 
grupp arbetslösa byggde 

Kerstin stationshuset i halv 
skala år 2000.

En lokal byggfirma var 
förra veckan igång med att 
lägga ny papp på taken samt 
att renovera skorstenar och 
snickeridetaljer på gavlarna. 

– Och Sven Andersson, 
som är pensionär, har gjort en 
del jobb, bland annat med 
fönstren och dörrarna, säger 
Kerstin.

 Stationshuset i Dals Ro-
stock drivs som en ideell 
förening och har besökare 
från hela Europa. I gästböck-
erna, som det hunnit bli en 
hel stapel av, finns hälsning-
ar och uppskattande ord från 
roade besökare i alla åldrar.
  Karin Åström 

 karin@mellerudsnyheter.se

Förslag antogs
Marie Dahlin (S) har lämnat 
in ett medborgarförslag om 
att öka demokratin och för-
ståelsen om EU. Förslaget 
har antagits och kommun-
chefen har som uppdrag att 
kontakta Högskolan Väst om 
det finns intresse för en stu-
dentuppsats.

Medborgarförslaget inne-
bär att kommunen under en 
treårsperiod visar invånarna 
i Mellerud hur besluten i 
kommunfullmäktige har på-
verkats av EU. En utvärde-
ring sker efter tre år och den 
ska redovisas på kommunens 
hemsida.

Mycket bedrägerier
För närvarande sker mycket 
bedrägerier. Många blir upp-
ringda av personer som upp-
ger sig ringa från någon 
myndighet eller bank och vill 
att man lämnar ut sitt person-
nummer, kontouppgifter eller 
koder. Gör aldrig det, utan 
lägg på luren direkt!

Bedrägerierna kan också 

bestå av mejl, som ser ut att 
komma från en bank och dy-
likt. Öppna aldrig sådana 
mejl, banker mejlar aldrig 
och ber om sådana uppgifter.

Det finns också tillfällen 
när någon ringer och fejkar att 
någon närstående råkat ut för 
en olycka.

Kerstin Ljungqvist och Bertil 
Larsson (som sköter utom-
husmiljön kring stationen) vid 
stationshuset som nu renove-
ras. På ställningen syns snick-
arna Stefan Gunnarsson och 
Tomas Johansson.
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Hemleverans? 
Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Höstprojekt!
Elfa Skjutdörrar, 

inredning & förvaring

25%

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

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

Rabatten gäller  
på beställnings- 
varor samt  
på leveran-
törernas  
brutto- 
prislistor.

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

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

329:-

Bosch  
Sticksåg
Pålitlig och ergonomisk. Levereras med väska, 
insexnyckel, splitterskydd, dammsugarinsats 
och sticksågblad. GST 90E. Rek ca pris 1939:-

1550:-

Fönster  

30%
SP Fönster 

Traryd Fönster 
NorDan

Ytterdörrar  

20%
Swedoor 

Polardörren 
NorDan

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

Stor glädje att ses igen
MELLERUD 
Regeringen har beslutat 
att det tillfälliga förbu-
det mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre 
inte förlängs efter den 30 
september. Detta till stor 
glädje för både boende och 
anhöriga.
Vi besöker Fagerlidshemmet 
i Mellerud. Innanför entrén 
spritas händerna, man får sig 
tilldelat ett visir och namn och 
telefonnummer skrivs in i en 
besökslogg. Detta för att 
snabbt kunna nå besökare vid 
en konstaterad smitta.

Inne på sitt rum sitter Gla-
dys Wedlin, 101 år i decem-
ber, med sin dotter Elizabeth 
Wedlin som kört hit från Vä-
nersborg.

– Vi har suttit utomhus tidi-
gare med ett plexiglas mellan 

oss, men det fungerade inte 
eftersom mamma både ser 
och hör dåligt. Istället fick det 
bli visir och att vi höll av-
stånd, berättar Elizabeth.

Att nu kunna träffas inom-
hus betyder mycket för båda 
två.

– Vi kan ju inte kramas, 
men jag tar i mamma istället, 
säger Elizabeth och kramar 
sin mammas hand, som har 
vackra nymålade naglar.

– Ja, mamma har alltid varit 
noga med att se bra ut, avslö-
jar dottern.

 – Det känns bra att få ses 
igen, det var nästan som om 
vi höll på att glida isär, menar 
Gladys.

Familjen flyttade till Mel-
lerud 1954, maken Gunnar 
Wedlin var kommunalingen-
jör i Mellerud. Han avled 
2004, 90 år gammal. 

Enhetschef Jenny Mabäcker.

Ny konstellation stärker 
grafiska branschen
Efter flera år av dialog 
och informellt samarbete 
tecknades den 20 septem-
ber en avsiktsförklaring 
mellan RisbergsAdbox i 
Uddevalla/Göteborg och 
Cela Gruppen i Väners-
borg, Munkedal och Åmål.
Företagen fusionerar till ett 
bolag som blir ett av Sveriges 
50 största grafiska produk-
tionsbolag. 

Det nya bolaget ägs till lika 
delar av tidigare delägare.

– Det känns väldigt bra, 
detta är en bra plattform att 
bygga vidare på, säger Mi-
kael Berglund, vd Cela 
Gruppen.

– Genom att gå samman på 
den marknad där vi både 
finns själva och har våra kun-
der så får den företagstäta 
regionen mellan Göteborg 
och Karlstad ett eget regio-
nalt stortryckeri. Vi kommer, 
genom den kompetens som 
redan finns inom bolagen och 
de resurser som vi nu gemen-
samt kan investera i, att 
hävda oss väl på framtidens 
grafiska marknad och växa 
långsamt och stabilt från 
dagens omsättning på 60 
miljoner kronor, förklarar 
Mats Wall, ägare och vd på 
RisbergsAdbox. 

Avtalet är påskrivet och 
kommer att gälla från och 

Gladys har varit hemmafru 
under största delen av sitt liv, 
men även vikarierat i skolkö-
ket och suttit i kassan på 
Wärdshuset.

Hon klarade sig själv 
hemma fram tills för tre år 
sedan, då flytten gick till Fa-
gerlidshemmet. En dotter bor 
i Vänersborg, en son i Göte-
borg och barnbarnen i Eng-
land och Uppsala. Elizabeth 
brukar hälsa på en gång i 
veckan, medan sonen inte kan 
komma lika ofta.

– Det är fantastiskt att det 
inte kommit in någon co-
vid-19 här, personalen har 
gjort ett jättebra arbete, säger 
Elizabeth.

– Det är bra personal här, 
de är snälla, konstaterar Gla-
dys.

Enhetschefen Jenny Ma-
bäcker berättar att det var 

många besökare till boendet 
i fredags och att allt gick bra.

– De flesta anhöriga är duk-
tiga och ringer innan. Det gör 
det lättare för oss att ta emot 
besöket på ett säkert sätt. Vi 
har valt att vänta med att ha 
gudstjänster och underhåll-
ning, när vi släpper på det så 
är det extra viktigt att hålla 
avstånd, säger Jenny.

Hon berömmer sin perso-
nal som varit fantastisk. Vid 
minsta symptom har de hört 
av sig och rådfrågat och/eller 
stannat hemma.

– Ledningsgruppen har täta 
möten om enbart covid-19. 
Som chef behöver man vara 
mer närvarande nu och svara 
på frågor. Många av de bo-
ende har varit ledsna även om 
de flesta har förstått varför vi 
haft besöksförbud. Men en 
del har blivit deprimerade, 
inbundna, ätit sämre och helt 
enkelt haft sorg. Då har vi sett 
till att de fått besök, som tur 
är har ju hösten varit fin, säger 
Jenny.

Susanne Emanuelsson

Närhet betyder mycket för 
både boende och anhöriga.

med årsskiftet. Koncern-
gruppen Cela Gruppen har i 
dagsläget 32 anställda och 
här ingår Cela grafiska, 
Mediatryck, Munkreklam, 
Niklassons tryckeri och 
Åmåls grafiska. Målet är att 
samtliga anställda fortsätter 
att jobba i Uddevalla.

– Det nya avtalet omfattar 
både personal, maskiner, 
varulager, verktyg, immate-
riella tillgångar och arbeten 
som pågår, säger Mikael 
Berglund.

Det nya bolaget, som ännu 
inte har något namn, kommer 
att ha sitt säte på Kuröd, 
Uddevalla.

Fotnot: Melleruds Nyhe-
ter ägs av Cela Gruppen.

Mikael Berglund, vd Cela Gruppen 
och Melleruds Nyheter.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

500:- rabatt 
på höstens bågar

Följ oss på

Jubileumserbjudande

Vi firar 50 år 
i Mellerud

     

V  aräk rå

A asiL-ann  
A  nossdivr
* 21 m ja  1 929   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

27 s rebmetpe  2  020

R  ENU
B tgne   hco A  etten

M ateragra   hco B -tgne
E  kir

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

M  rah duvuh attört sro
l  or llit gis tga

F   aliv ttåf rednäh agitil
N  tngul noh revos u

i  ob atsyt ttis 
D  .ali raknat aråv ti

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
t 00.31.lk rebotko 51 gadsro  
a -laV .nakryk i satulsva netk
f temmokläv akiL .lesdälk ir  
s avåg ne rä ammolb ne mo  
t  00 55 754-80 :nft ,FRH lli

Min älskade Make, 
Vår käre Pappa och Morfar

Åke Eriksson
* 6 maj 1933

har lämnat oss.

Brålanda
12 september 2020

GUN
May och Jan

Joacim och Helene
Alva, Molly, Nouelle
Jannice och Marcus

Annie

Övrig släkt och vänner

Troget har du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat

Tills du inte kunde mer
Ro vi unnar nu Ditt hjärta
Då Du vilar ifrån smärta

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste. Vill
man hedra minnet av Åke

kan man ge en gåva till
Barncancerfonden

telefon 020 - 90 20 90.
Blixt Begravningsbyrå

V  kcat tmra
t edardeh mos re alla lli  
m  edakslä råv va tenni

A sredn  S  nossnev
v hco gnågtrob snah di  

b  .gninvarge
S arkcav alla röf kcat trot  
b llit rovåg hco rommol  

m  .rednofsenni

M  appaP ,amma
S  noksy

V  edakslä rå

I ttirB-agn  
E  nosskir

* 2 s rebmetpe  1 149   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

18 s rebmetpe  2  020

L fie   hco M  aicrá
B  rotkiV ,zirtae

E eiraM-av   hco J  na
E  asl

A etten   hco M  saitta
N  araS ,annaH ,tuR ,ao

J na   hco A  ann
L  immE ,aénni

D  ,tevil edanmäl u
v  ravk edannats i

M  aträjh tråv i tpujd ne
v  remmög i

E  ,rob uD räd mur tt
t  vag sso uD ttog tlla y
V  girdla jen ,girdla i

d  .remmölg te

I sammaM dem tehgilne  
ö i negninvargeb reks naksn  
k akiL .nejlimaf va nester  
v ammolb ne mos temmoklä  
ä nepläjhskirE llit avåg ne r  
t  .05 47 64-3830 :nofele

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gestad kyrka för 
Axel Hermansson. Som in-
ledning på akten sjöng Fred-
rik Johansson ”You raise me 
up” av R. Lövland ackom-
panjerad av kyrkomusiker 
Hélène Malmberg. Akten 
förrättades av Anette Jarsved 
Carlson och man sjöng till-
sammans psalmerna 176, 
249 och 285. Solisten sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell samt ”Där rosor 
aldrig dör” av J. Osborn/J. C. 
Miller och som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Axel var koret vackert deko-
rerat med blommor i vackra 
höstfärger. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Gestad 
kyrkogård. 

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Anders Svensson. Akten 
inleddes med att man lyss-
nade på ”Tröstevisa” av B. 
Andersson varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där delar av Anders med-
mänskliga och hjälpsamma 
sida beskrevs, lyssnade man 
på ”Ljus och värme” med 
Vikingarna. Innan avskedet 
sjöng man ”Tryggare kan 
ingen vara” och vid kistan 
togs avskedet av familj och 
vänner till tonerna av ”Air” 
av J. S. Bach. Som avslutning 
spelades ”Albatross” med 
Fleetwood Mac. Gravsätt-
ning kommer att ske på Grin-
stad kyrkogård.

Stort GRATTIS till våra underbara barn som har fyllt och 
som ska fylla år. Tilja som fyllde 3 år 25/9, Timmy som 
fyller 5 år 8/10 och Tilde som fyller 10 år 16/10.

Kramar från mamma och pappa.

MELLERUD
Smyrna: Ons 18 Bibelklass 
–  För dig som vill lära mer 
om bibeln. Tor 17 Språk-
café. Fre 18 Fredax - barn-
samling. Sön 11 Gudstj. m 
Cecilie Larssen fr. Ed, kol-
lekt till mission. Tis 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Sön 11 
Gudstj. Thomas Segergren. 
Tis 18 Scout. 

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

Smyrna: Sön 11 Gudstj. 
Bertil Gustavsson, Ssk.

PREDIKOTURER

SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sön 11 Brålanda Bosse 
Arwedahl m.fl. Ons 14/10 
18.30 Brålanda, Bibelstudi-
um, Apostlagärningarna 19.
Se hemsidan och instagram; 
equmeniakyrkansodradal.
se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön i Equmenia 
kyrkans entré. Mån 15 an-
dakt m fika i fsh.
Gestad: Sön 18 Skörde-
gudstj. Anette J Carlson. 
Sång och musik: Fredrik 
Johansson och Ann-Britt Ja-
cobsson. Fika i kyrkan.
Sundals-Ryr: Ons 10 För-
middagskaffe, fika gemen-
skap och andakt på lagom 
avstånd i Sundals-Ryrs fsh. 
Sön 11 Skördegudstj. m 
nattv. Anette J Carlson, Pas-
toratskören. Kaffe i kyrkan.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Tack-
sägelsegudstj. m Kyrkokö-
ren & Jubilatekören. Daniel 
Westin. Därefter auktion, 
invigning av nya kök och 
altanen. Tis 11 Gudstj. på 
Ringhem.

JORDFÄSTNINGAR

Hipp Hipp HURRA!

Vad innebär det att vara kyrkvärd?
Vid fyra tillfällen i höst 
kommer Melleruds pas-
torat att anordna infor-
mationskvällar där du får 
veta vad det innebär att 
vara kyrkvärd och guds-
tjänstvärd.
Det är skillnad på att vara 
kyrkvärd och gudstjänst-
värd. Som kyrkvärd väljs 
man av antingen försam-
lingsrådet eller kyrkorådet 
för en mandatperiod om fyra 
år. I Melleruds pastorat är det 
församlingsrådet som väljer. 
Vissa kriterier behöver vara 
uppfyllda. Du ska vara med-
lem i Svenska kyrkan, vara 
döpt och ha fyllt 16 år. Då 
man är en representant för 
församlingen är ett trevligt 
sätt en viktig egenskap.

Kyrkvärdens uppgifter
Uppgifterna kan bestå av att 
hälsa kyrkobesökarna väl-
komna, dela ut psalmböcker 
och agendor, läsa upp bibel-
texter och ta upp kollekt. 
Kyrkvärdar deltar också vid 
sammanräkning och redo-
visning av kollekten. En an-

nan uppgift är att hjälpa till 
med förbönen, exempelvis 
tända ljus vid tacksägelse då 
namnen på avlidna som varit 
medlemmar i Svenska kyr-
kan läses upp. Särskilt valda 
kyrkvärdar är med vid inven-
teringen i kyrkorna.

– Ett exempel när kyrkvär-
darna är med är vid minnes-
gudstjänsten under Allhelgo-
nahelgen. Då tänder vi ljus 
för alla församlingsbor som 
avlidit under året och som 
varit medlemmar i Svenska 
kyrkan, förklarar Eva Mark-
lund, präst i Melleruds pas-
torat.

– Förr i tiden var det ett 
hedersuppdrag att vara kyrk-
värd, numera är det en litur-
gisk uppgift. För länge sedan 
stod det i den äldre västgöta-
lagen att det ”skola vara två 
kyrkvärdar och en präst vid 
gudstjänsten eller mässan”. 
Så är det inte idag, säger Pär-
Åke Henriksson, kyrkoherde 
i pastoratet.

Lightversion
– Att vara gudstjänstvärd är 
en lightversion av att vara 

kyrkvärd. Man förbinder sig 
inte till något, utan hjälper till 
med det man själv vill. Till 
exempel att ta upp kollekt 
och dela ut agendor, tända 
ljus och välkomna i dörren, 
berättar Martin Niklasson, 
församlingspedagog i Mel-
leruds pastorat.

Eva Marklund framhåller 
att idealet vore att kyrkvärd 
och gudstjänstvärd hjälps åt, 
att vara gudstjänstvärd är 
nämligen något av en inkörs-
port för att bli kyrkvärd.

Melleruds pastorat anord-
nar fyra informationsträffar 
på onsdagar framöver, en i 
varje församling, för de som 
är intresserade av att bli 
kyrkvärd eller gudstjänst-
värd. Först ut är Skållerud, 
följt av Holm, Bolstad och 
Ör. Därefter anordnas ett par 
utbildningstillfällen.

– Det ska bli jättespän-
nande. Stiftspedagogen har 
varit här tidigare och haft 
sådana kurser och det har 
varit mycket uppskattat, sä-
ger Martin Niklasson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson, Kerstin Öqvist, veniat och kyrkvärd, Eva Marklund, präst och Martin Niklas-
son, församlingspedagog.
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Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

 Bil & motor 
Stora amerikanska bilar – en livsstil

Många av de som i vårt 
område äger ”amerika-
nare”, gillar också att åka 
på olika träffar, festivaler 
och cruisings. Så även 
Helene och Mikael Hjert-
Herlogsson, som gärna 
kopplar husvagnen på 
chevan för en helg bland 
likasinnade vänner i alla 
åldrar.
Det klickade liksom dubbelt 
när Helene och Mikael träf-
fades för några år sedan. 
Båda har haft det här med 
stora bilar med sig sedan 
barnsben och nu blommade 
intresset upp igen. För Helen 
är helheten viktig, det ska 
vara 50-talsinpirerat i såväl 
bilar som kläder och stil för 
övrigt.

Från Pontiac  
till Oldsmobile
2014 köpte de sin första ge-
mensamma amerikanare, en 
Pontiac Catalina -66 och 
började åka ut på träffar, så-
som Nostalgifestivalen i 
Vårgårda. Året därpå trängde 
sig 50-talsönskemålen på 
och Pontiacen såldes. Blick-
arna vändes mot USA

– Det blir billigare att im-
portera. Vi visste vad vi ville 
ha, det blev mycket mejlkon-
versation med vår amerikan-
ska kontakt innan affären var 
klar, säger Helen.

Slipades plåtren
Till slut stod så en blå-vit 
Oldsmobile 88 av 1955 års 
modell på svensk mark. Bi-
len var i körbart skick, men 
man ville dock lacka om den.

– Det är inte bara att lacka 
om en bil som redan varit 
omlackad i USA, den måste 
slipas plåtren. Vi gjorde allt 
underarbete själva, plockade 

Detaljerna är viktiga för Helen och Mikael. Bak sin Chevrolet Caprice från 1966, hänger de gärna “ägget” en husvagn av märket SMV också den från -66.

Så här såg Oldsmobilen ut helt nerslipad och avskalad innan lackeringen... Foto: Privat.

... och så här snygg blev den efter att den lackats om. Foto: Privat.

bort dörrsidor, lister – ja allt. 
Sedan lämnades den till en 
lackeringsfirma, berättar 
Helen.

En Cheva med drag
Oldsmobilen rullade en sä-
song, sedan såldes även den. 
Nästa objekt inköptes 2018 
och Mikael tillstår att det 
nästan var som abstinens i 
mellanläget utan amerika-
nare. Det blev en Chevrolet 
Caprice –66, röd och vit med 
vinyltak. Den kördes över 
sommaren det året, sedan 
revs vinyltaket av eftersom 
det behövdes. Även denna 
bil slipades ner och lackades 
om. Numera är den röd och 
svart och drag är monterat.

– Vi trivs med den här bi-
len, den ska vi ha kvar. Det 
är en bra bruksbil, det ska 
vara roligt att använda sin 
bil. Dessutom är det lätt att 
få tag på delar till ett rimligt 
pris till chevorna, menar 
Helen och Mikael, som 
drömmer om att kanske 
skaffa en amerikanare till.

– En cab skulle sitta fint 
under varma sommardagar, 
säger båda och småler. 

De ser fram emot ett nytt 
år utan några begränsningar, 
där det åter kan bli möjligt att 
komma ut på lite större träf-
far och arrangemang.

Ing-Marie Norrman
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Amerikanarnas 
mecka?

Intresset för amerikanska 
bilar är större än någon-
sin. Har Mellerud blivit 
amerikanarnas mecka? 
Bara i Mellerud finns inte 
mindre än tre bilförsäljare 
som erbjuder förstklas-
siga amerikanare.
Vi pratar med Kjelle Gustaf-
son, ordförande i American 
Car Club Sweden, ACCS.

– Intresset är helt hyste-
riskt i Sverige, det gör landet 
unikt. Vi ser framför allt 
amerikanska bilar i mindre 
orter som Mellerud och Tol-
larp, nästan aldrig i storstä-
der. För raggarbilar är inte 
finkultur. På Lidingö hittar 
du noll raggarbilar, säger 
han.

Raggarna har gått från 
50-talets ungdomsrevolt till 
att bli en etablerad och rums-
ren motorrörelse.

ACCS arrangerar bilträf-
far i hela Sverige, träffen i 
Emmaboda 2019 lockade   
4 000 besökare. På grund av 
covid-19 har inga träffar 
kunnat genomföras i år.

– Vi ser ett enormt stort 
intresse. Normalt sett anord-
nas 1 000 träffar i Sverige 
varje år, man undrar hur det 
blir 2021. Det kan bli upp-

lopp om det inte blir några 
träffar då. Det är folkets 
kultur, man träffas och pratar 
skit med varandra. Det hand-
lar till 20 procent bilar och 80 
procent om den sociala biten, 
förklarar Kjelle Gustafson, 
som haft amerikanare i 50 år.

Han understryker att det 
inte finns några sociala bar-
riärer i raggarkulturen, nå-
gon har en bil för 15 000 
kronor  – en annan har en bil 
värd tre miljoner. Alla umgås 
genom sitt gemensamma 
bilintresse.

– Det spelar ingen roll om 
du är 88 år eller 18 år. Min 
mamma fyller 100 år snart 
och då ska hon få åka med en 
sväng i raggarbilen, avslöjar 
Kjelle Gustafson.

Den vanligaste jänkarkö-
paren är en medelålders man, 
fast antalet kvinnliga köpare 
ökar hela tiden.

– Ofta är hela familjen in-
tresserade, det är helt unikt 
för Sverige. Det finns  
800 000 amerikanska bilar i 
Sverige, men hälften är ned-
skruvade. Det är en arbetar-
hobby för fotfolket, helt utan 
subventioner, menar Kjelle 
Gustafson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Familjen Faust: ”Alla borde testa elbil”
– Vi behövde en andra bil 
och beslutade oss för att 
testa en elbil, berättar Ute 
och Alban Faust. Nu är de 
inne på sin andra och är 
helt frälsta elbilsförare.
De säger att man för en rimlig 
peng får en fräsch begagnad 
elbil med ett batteri som inte 
är så stort och tycker att alla 
borde testa. På landet har de 
flesta hushåll två bilar, den 
ena kunde bytas mot en elbil 
en tid för att få uppleva hur 
det är.

– Den vi köpte kostade  
90 000 kronor och gick som-
martid 15 mil på en laddning, 
på vintern tio, det räckte gott 
för oss. Jag kör bil till jobbet 
i Mellerud varje dag och i 
vardagen kör vi inte långt, 
det blir mest resor här i om-
rådet, säger Ute.

Efter ett år med ”testbilen” 
valde de att köpa en ny elbil 
av samma märke.

– Man får ett bidrag från 
staten vid köp av en nybil och 
det ville vi utnyttja medan 
det finns, förklarar Alban.

Den nya bilen går 40 mil 
sommartid på en laddning, 
på vintern 30 ”vid vettig kör-
ning”. 

Körsättet, att gasa på så lite 
som möjligt och njuta av att 
batteriet laddas upp när man 
släpper gasen i nedförsback-

Alban och Ute Faust är nöjda ägare till en elbil. En helt ny ljudlös körupplevelse är en stor bonus tycker de.

ar är något Ute uppskattar 
mycket.

– Jag tycker det är en me-
tafor för vad som gäller i li-
vet, gasar du mycket kostar 
det kraft, saktar du ner laddas 
du med energi, säger hon och 
tillägger att det också är un-
derbart med ett så tyst for-
don. Att sätta sig i bilen och 
ljudlöst köra till jobbet på 

morgonen har blivit en helt 
ny och positiv start på dagen 
för mig, konstaterar hon.

– Att köra bilen kostar oss 
tre kronor milen och vi har 
en egen laddstation för den. 
Det är inte oproblematiskt 
med batterierna, men de kan 
numera återvinnas, utveck-
lingen går framåt och vi 
tycker ändå att detta är ett bra 

alternativ. Vi är nöjda, en 
elbil hade funnits länge i mitt 
huvud. Jag har för länge se-
dan förstått att vi inte kan 
hålla på som vi gjort med 
tanke på miljön, säger Alban 
Faust.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Ska du sälja din bil?
Vi köper, byter in och förmedlar bilar
Kontakta oss - vi hittar en lösning som passar DIG

Morgan Larsson morgan@dalsbil.se 0768-034 335
Mikael Holmstedt mikael@dalsbil.se 0768-034 334
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SUBARU FORESTER

 PRISSÄNKT 45.000:–  
JUST NU fr. 329.900:–

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 

 Privatleasing fr. 3.985:–/mån* 

Bränsleförbr. 8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 185 g/km ( WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller Forester dock längst t o m 2020-10-31. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter 
eller avtal. * Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

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

EyeSight
• 2 stegs X-Mode,  

terräng körningsläge

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

skydd fram
• Backkamera
• 2-zons klimatanläggning

• Stabiliseringssystem för 
släpvagn 

Max dragvikt: 1 870 kg
Boxer- och elmotor:  

150+17 hk (194+66 Nm)

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

L AGER -
RENSN I NG !

PASSA PÅ!
KAMPANJEN AVSLUTAS  

31 OKTOBER

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

 Bil & motor     Bil & motor     Bil & motor     Bil & motor      Bil & motor      

Vad är skillnaden mellan gasbil, laddhybrid och ren elbil?
En miljöbil drivs av miljö-
bränslen som el, etanol, 
biogas eller andra förny-
bara drivmedel. En miljö-
bil kan även vara en väldigt 
bensin- eller dieselsnål bil.
En renodlad elbil har inget 
avgasrör. Den ger inga ut-
släpp och kan därför bidra till 
en bättre luft på gatorna. 

Elbilen drivs av en eller 
flera elmotorer som enbart 
körs på el från ett batteri. Bat-

teriet i elbilen laddas med el 
från kraftnätet. Det är stort 
och väger ofta mellan 200 
och 500 kilo, men eftersom 
elbilar saknar andra tunga 
komponenter såsom, för-
bränningsmotor, växellåda 
och bränsletank med bräns-
let, blir skillnaden inte så 
stor. 

Batteriutvecklingen går 
också fort fram vilket gör att 
räckvidden ökar rejält utan 

att batterierna blir större eller 
mycket tyngre.

Två motorer
Laddhybriden kallas även 
plug-in-hybrid och har två 
motorer: en förbrännings-
motor och en elmotor. Ladd-
hybrider har precis som elbi-
lar ett batteri som kan laddas 
från elnätet, men batteriet 
räcker inte lika långt som det 
i de renodlade elbilarna.

Laddhybrider tankas där-
utöver med bensin eller i 
några fall diesel. I framtiden 
förväntas även laddhybrider 
som kan köra på förnybara 
drivmedel.

Gasbilar
Fordon som kan köras på 
fordonsgas har vanligtvis två 
tanksystem, ett för bensin 
och ett för gas. Gasbilar 
fungerar precis som vanliga 

bensin- och dieselbilar, för-
utom att räckvidden med 
enbart gas är kortare. Bensin-
tanken tar vid när gasen är 
slut, så den sammanlagda 
möjliga körsträckan är van-
ligtvis längre än med mot-
svarande bensinbilsmodell.

Fordonsgas är samlings-
namnet för det drivmedel 
som används i gasfordon. 
Fordonsgas består av biogas 
och naturgas i varierande 

blandning. Andelen biogas i 
fordonsgasen är nu över 90 
procent, med stora lokala 
variationer. Det finns också 
möjligheter att tanka 100 
procent biogas, det vill säga 
att det går att köra fossilfritt 
med gasbil.

Biogas kan utvinnas ge-
nom rötning av till exempel 
livsmedelsavfall, gödsel el-
ler avloppsslam. 

Källa: miljofordon.se

”Biogas är oslagbart!”
För Lars -Gunnar Larsson 
i Järn, var valet av en bio-
gasbil självklart. Biogas 
har alla rätt på hans prio-
lista av grönt tänkande.
– Jag har varit genuint miljö-
intresserad i hela mitt liv och 
vad kan vara bättre än att 
köra bil som drivs av bränsle 
som görs av lokala produkter 
som annars inte skulle an-
vändas, säger Lars-Gunnar 
och syftar på att ta till vara 
gödsel från lantbruk med 
djur, godisavfall, frityroljor, 
hushållsavfall och allt möj-
ligt organsikt avfall som kan 
upparbetas till biogas. Han 
tillägger att jämfört med el-
bilar är en biogasbil billigare 
i inköp, man kan jämföra 

med att köpa en dieselvari-
ant. Även detta är ett plus i 
valet av bil, menar han

Lars-Gunnars röda lilla bil 
går 34 mil på en tank, plus 18 
mil på bensin.

– Den drar 0,33 kilo biogas 
per mil. Jag har kört 4 300 
mil med bilen och använt 20 
liter bensin under den tiden.

Avgörande för köpet, be-
rättar han, var att biogas-
macken i Mellerud kom till. 
Nästan uteslutande tankas 
bilen här, eller i Brålanda.

Enligt Lars-Gunnar är det 
inga problem att hitta tank-
ställen i västra och södra 
Sverige. Här är det gott om 
biogasmackar, man behöver 
sällan ta omvägar för att 
tanka. Även i Europa har 

många länder att bra nät av 
gasmackar. Ska man köra 
norrut krävs mer planering 
och det är svårt att undvika 
en del bensinkörning, men 
det kommer nya mackar hela 
tiden.

– Alla mackar kan hittas i 
några olika appar i telefonen, 
de kostar inget. Apparna är 
bra för det är dåligt skyltat, 
varför vet jag inte, man satsar 
liksom inte på biogas. Bara 
fem procent av Sveriges göd-
sel blir biogas! Jag tycker att 
vi ska ta hand om avfall, 
tekniken är känd och det 
finns gott om leverantörer i 
hela landet. Biogas är oslag-
bart! säger Lars Gunnar. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se Lars Gunnar Larsson är nöjd ägare till en biogasbil. Biogas är oslagbart, konstaterar han.
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Just nu! 
Kia Original vinterhjul 
199 kr/mån**

Avtagbar dragkrok  
och elektrisk motor-  
& kupévärmare 
199 kr/mån**

Thule takbox  
inkl. lasthållare  
199 kr/mån**

 Elfarenhet*

*Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknadsledare på laddbara bilar.  
Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu samlad i laddhybriderna Kia Ceed Sportswagon och  
Kia XCeed. Populära laddhybrider som tar dig långt på el. Privatleasa nu från 3 295 kr/mån.

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*  
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 3 995 kr/mån

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3 295 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 395 kr/mån

Bilgatan 12, Stockholm
Öppettider: Mån – Fre, 8 – 17.
Lör – Sön, 11– 15. Tel: 08  123 45 67. 
www.aterforaljarebil.se

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: 
Vroom jan 2018 – aug 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval 
från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Gäller endast vid nytecknande av Ceed SW PHEV och XCeed PHEV. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Öppettider: Verkstad:  Mån-tors 7-17, Fre 7-16

 Försäljning:  Mån-fre 9-18

Edgrensgatan 9-17, Åmål 

Tel. 0532-167 00

Jörgen Andrén Jesper Karlsson Andreas Hjort

ja@ejesbil.se jk@ejesbil.se ah@ejesbil.se

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Stiga Park 220
Kampanj 28 900:- 
• Midjestyrd 
• Hydrostat driv. 
• 95 cm klippb.
Ord. pris 33 900:-

Autoclip 225S 
• Klarar 1100 m2 

• Regnsensor 
• Flera klippzoner 
Ord. pris 17 490:-

Stiga Tornado 2098 
Kampanj 17 500:- 
• Man. vxl. 
• 98 cm klippb.
Ord. pris 21 490:-

Kawasaki Mule, marknadens bästa UTV!  
Vi har sålt dom i 7 år utan en enda reklamation!

Vi bjuder på installationen vid köp av robot!
Resekostnad tillkommer över 30 km.

Nu 13 990:- 

Autoclip 230S 
• Klarar 2000 m2 
• Regnsensor 
• Flera klippzoner 
Ord. pris 20 900:-Nu 17 900:- 

Vi säljer ut våra sista lagermaskiner, beg. antal!

Stiga Park 120
Kampanj 24 900:- 
• Midjestyrd 
• Hydrostat driv. 
• 85 cm klippb.
Ord.pris 28.900:-

KAMPANJPERIOD 2020-10-15 - 2020-12-15

Cashback-Kampanj
Få cashback på en uppsättning 
utvalda Goodyear vinterdäck

4 GOODYEAR 
VINTERDÄCK

* Se fullständiga kampanjvillkor på www.kampanj.goodyear.se

Registrera ditt köp på: 
WWW.KAMPANJ.GOODYEAR.SE

= UPP TILL 1000SEK 
CASHBACK *

Rabatt beroende på däckstorlek:
17”: 600 SEK 18”: 800 SEK 19” eller större: 1000 SEK

1. Kontrollera medverkande återförsäljare i samband med köp på 
www.kampanj.goodyear.se

2. Köp 4 nya Goodyear vinterdäck som ingår i kampanjen. 
3. Registrera ditt köp och bifoga kvitto, inom 7 dagar efter köpet.
4. Få tillbaka upp till 1000 SEK inom 30 dagar *

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud Tel. 0530-101 77

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

Visa att du finns! 
Med en annons i vårt 

tema Jord & Skog 
onsdag 4 november 

når du 10.900 hushåll 
och företag

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta mig! 
för att synas i Jord & Skog

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Bra med ett studieförbund i ryggen
MELLERUD 
Förra onsdagen fanns 
representanter för ABF 
Fyrbodal på torget för 
att informera om sin 
verksamhet. Inbjudna var 
också PRO Mellerud och 
Yallatrappan i Mellerud, 
som är knutna till ABF.
– Vi vill nå ut till föreningar 
som inte har något studieför-
bund knutet till sig. Vi kan 
organisera och hjälpa till. 
Idag visar vi också att det 
finns en lokalavdelning i 
Mellerud. ABF finns i 17 
kommuner inom ABF Fyr-
bodal, berättar Ola Johans-
son, ABF Mellerud.

För att visa upp bredden på 
utbildningar var trubaduren 
Dan Johansson från Åmål, 
PRO Mellerud och Yalla-
trappan i Mellerud inbjudna.

– ABF har tolv kulturar-
rangemang per dag året runt 
i Fyrbodal. Vi är den näst 
största avdelningen i Sveri-
ge, den norra avdelningen är 
störst, förklarar Peter Sund, 
ABF Uddevalla.

Ola Johansson berättar att 
man i Mellerud har cirka 25 
föreningar, fria och med-
lemsorganisationer, som 
ABF arbetar frekvent med.

Gunilla Berg, PRO Mel-
lerud, står och säljer lotter. 

Trubaduren Dan Johansson, ABF Åmål, Peter Sund, ABF Uddevalla, Rasmus Dannberg, ABF Åmål och Ola 
Johansson, ABF Mellerud stod på torget för att visa upp vilka utbildningar ABF arrangerar.

25 000 kronor till upprustning

MELLERUD 
Förra onsdagen fick PRO 
Mellerud ta emot en check 
på 25 000 kronor från 
Dalslands Sparbank, som 
hjälp till renovering och 
ombyggnad av förenings-
lokalen.
Då bankens 150-årsfirande 
måste ställas in på grund av 
covid-19 beslutades att 
pengarna istället skulle an-
vändas för att hjälpa männ-
iskor, föreningar och företag 
som drabbades av pandemins 
effekter. PRO Mellerud 
sökte dock pengar från sats-
ningen ”Tillsammans ut-
vecklar vi Dalslands” del 1 

innan covid-19 och tilldela-
des alltså 25 000 kronor.

– Ni sökte pengar för reno-
vering och ombyggnation 
och det känns fantastiskt bra 
att kunna hjälpa till. Vilket 
lyft det har blivit, konstate-
rade Sofia Falkman, när 
checken skulle delas ut.

PRO-medlemmarna är 
mycket glada över upprust-
ningen av lokalen.

– Vi trodde att pengarna 
man kunde söka bara skulle 
gå till ungdomsverksamhet 
så vi blev mycket glada att vi 
också fick ta del av dem, sade 
Börje Skoogh, ordförande i 
PRO Mellerud.

Han avslöjar att föreningen 
dessutom fått 5 000 kronor 
från ”Tillsammans utvecklar 
vi Dalsland” del 2.

Pengarna har använts väl, 
lokalen är numera betydligt 
större då en vägg tagits bort, 
ljusare och känns därmed 
mycket rymligare.

Föreningen har idag 266 
medlemmar, en liten minsk-
ning – förmodligen på grund 
av covid-19.

Planeringen inför höstens 
aktiviteter är i full gång, det 
går att ordna genom att man 
håller avstånd i lokalen som 
är en viktig samlingspunkt 
för medlemmarna. 

Måndag 12 oktober startar 
en kurs i engelska, ledd av 
Lars Nilsson. Samma efter-
middag blir det en mjukstart 
i data med Lars Andersson.

Dagen efter blir det bok-
klubb och på onsdagen ”Trä-
ning med Sofia”. Torsdagar 
samlas man för att sticka. 
Under hösten ska även en 
kurs i konsument- och varu-
kännedom starta upp.

– Vi har inget fredagskaffe 
i höst eftersom vi har för få 
sittplatser, vi vill inte neka 
någon att komma in, förkla-
rar Börje Skoogh.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se

Börje Skoogh, ordförande i PRO Mellerud, tar emot checken på 25 000 kronor från Sofia Falkman, marknadsansvarig på Dalslands Sparbank. I 
bakgrunden syns fr.v: Inger Råberg, Inger Bjarnesjö, Lennart Israelsson, Björn Olsson, Elisabeth Andersson och Lars Andersson.

Banken stöttar  
på hemmaplan

Då Dalslands Sparbanks 
150-årsjubiléum med fyra 
festivaler måste ställas in på 
grund av covid-19 tänkte 
man om och beslutade sig för 
att istället hjälpa de som 
drabbats av pandemin.

Banken har under året haft 
följande satsningar där man 
kunnat ansöka om pengar:

Tillsammans utvecklar vi 
Dalsland Del 1: 1 340 000 
kronor.

Tillsammans utvecklar vi 

Dalsland Del 2 (covid-19): 
660 000 kronor.

Företagssatsning (inköp 
presentkort, covid-19) drygt 
2 200 000 kronor.

Föreningssatsning (dubbel 
sponsring, covid-19) drygt 
700 000 kronor.

Under hela året anordnar 
banken dessutom en fototäv-
ling med nytt tema för varje 
månad. En vinnare utses 
varje månad.

Föreningen Halmens Hus
Bäckefors atletklubb
Dals Långeds IK
Jenseruds byalag
Torrskogs Byalag
Laxarby IF
Bengtsfors Ridklubb
Ödskölts Bygdegårdsför-
ening
Bengtsfors Motorcykel-
klubb-BMCC
Nössemark IF
Dals Eds PRO
Nössemark-Ed Offroaders
Eds Fotbollsförening
Kägelsällskapet Edsbow-
larna
Reumatikerföreningen i 
Dals-Ed
Eds Skidklubb
Anedro Bygdegårdsfören-
ing
Håbols Byalag
Högsäters Tennisklubb
PRO Färgelanda
Dalslands ballongklubb
Högsäters GF Fotboll
Färgelanda Brukshund-
klubb

Valbodalens badminton-
klubb
HK Höfers
Valbo Sportunion
OK Kroppefjäll
Föreningshusalliansen
Stationshusföreningen i 
Dals Rostock
Skidklubben Granan
PRO Mellerud
Erikstads bygdegårdsför-
ening
Åsebro Idrottsförening
Glupsk på Dalsland
Kulturrepubliken Dalsland
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförening
Johan Pettersen
Intresseföreningen Gus-
tavsfors Bruksmusen
Dalslands Konstnärsför-
bund
Dalslands skrivarförening
Friluftsfrämjandet Åmål
Not Quiet Vokalensemble
Åttersruds bygdegårdsför-
ening

Lista över de som fått ta del av Dalslands Sparbanks 
satsning ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland”

Förslag för E45 
kräver snart svar

Den 21 september kom 
Trafikverkets åtgärds-
valsstudie för E45 mellan 
Vänersborg och Mellerud. 
Syftet är att göra E45 säk-
rare och mer framkomlig 
och att utreda hur en mö-
tesfri väg kan byggas på 
denna sträcka. Remissvar  
från kommunen krävs se-
nast 1 november.
Efter diskussioner och work-
shops med berörda parter har 
en mängd åtgärder tagits 
fram. Vissa på kort sikt, det 
vill säga fram till 2029, andra 
på lång sikt – fram till 2040. 
Till de på kort sikt hör till 
exempel att byta jordbruks-
mark mellan olika ägare av 
sådan och trafiksäkerhets 
och kapacitetshöjande åtgär-
der vid korsningar. Till de 
långa hör till exempel en 
mötesfri landsväg 2+1 och 
förbifarter förbi orter längs 
vägen, separata lokalvägar,  
av- och påfarter, pendelpar-
keringar etcetera.

Åtgärdsförslagen beräk-
nas kosta cirka 1,8 miljarder 
kronor.

Åtgärdsvalsstudien är nu 

ute på remiss och Väners-
borgs och Melleruds kom-
muner måste svara senast 
den 1 november.

I april i våras beslutade 
kommunfullmäktige i Mel-
lerud att ”under förutsättning 
att hastigheten sätts till 70 
kilometer/timma eller mer 
förorda en förbifart utanför 
Mellerud”. Genom att Mel-
leruds tätort växer österut, 
förordas att förbifarten gå 
väster om tätorten, men så 
nära tätorten som möjligt. 
Det förordas även förbifart 
utanför Erikstad. En bredd-
ning till 2+1 på befintlig väg 
skulle skapa en ökad barriär-
effekt och bullerstörning för 
Erikstadborna.

– Det är bråttom och det 
förstår jag. Jag är glad att vi 
haft den dialog vi haft med 
berörda parter. Vårt yttrande 
ligger i linje med kommun-
fullmäktiges beslut. Vi är 
också införstådda med för-
slaget att arbetet med vägen 
börjar söderifrån, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson.

                               Karin Åström  
karin@mellerudsnyheter.se

Intill står ordföranden Börje 
Skoogh.

– Vi blev inbjudna av ABF 
och tog tillfället i akt att visa 
upp oss, konstaterar han.

Yallatrappan
Ett knippe kvinnor som ingår 
i projektet Yallatrappan i 
Mellerud står och säljer 
egenhändigt bakat bröd och 
fika.

– Kvinnorna får träna på 

svenska. De ska ut på arbets-
marknaden och behöver lära 
sig om det svenska samhäl-
let. De bakar, lagar mat och 
syr – vi lyfter dem i det de 
kan. Vi har dessutom lite 
catering, säger projektleda-
ren Åsa Salomonsson.

Hon berättar vidare att de 
ska starta ett socialt företag 
med kvinnorna så att de ska 
komma bort från att ha för-
sörjningsstöd. För tillfället 
ingår tio kvinnor med ut-

ländsk bakgrund i projektet, 
men 30 stycken har passerat 
sedan starten. De som omfat-
tas av projektet för tillfället 
kommer från Syrien, Jemen, 
Kuba och Kosovo.

– Vi har ett bra samarbete 
med arbetsförmedlingen, 
säger Åsa Salomonsson, som 
själv arbetar åt Coompanion. 
Även Melleruds kommun är 
delaktiga i Yallatrappan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Supererbjudande från vår anläggning i Brålanda!
Nu när säsongen når sitt slut är det dags att se över dina maskiner. Vi erbjuder nu service med 10% rabatt på arbete och 15% på 
reservdelar och filter i samband med bokning av service. Vi tar även in övriga märken och hjälper dig att se till att de är i toppskick 
till nästa säsong. Du erbjuds även förlängd betalning till 30/09-2021. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/11-2020

Välkommen hälsar teamet i Brålanda. 

Swedish Agro Machinery AB i Brålanda. 
Nuntorp 324, 464 64 Brålanda
Tel. 0521-315 90  

  Early bird servicekampanj

www.swedishagromachinery.se

Bortanederlag i första
INNEBANDY  
Melleruds IBK fick en tuff 
start på årets seriespel. IBF 
Backadalen från Göteborg 
besegrade Mellerudslaget på 
hemmaplan med 12-1. Peri-
odsiffrorna skrevs till 3-0, 
3-0 och 6-1. Melleruds redu-
cering kom i sjätte minten i 

tredje perioden och betydde 
7-1. Målet gjordes av Filip 
Falander. Backadalens två 
avslutande mål kom i sista 
matchminuten. 

Nästa omgång har Melle-
rud hemmamatch mot FBK 
Lerums utvecklingslag. 

Lars Nilsson

Debut i juniorallsvenskan
INNEBANDY 
Söndag 27 september 
gjorde Per Bergsman 
från Dals Rostock debut 
i junior allsvenskan i inne-
bandy. Debuten skedde 
i en match mellan hans 
nuvarande klubb IBK Vä-
nersborg och Kärra IBK.
Per går för närvarande i års-
kurs 2 på samhällsprogram-
met på Birger Sjöberggym-
nasiet i Vänersborg. Han 
började spela innebandy när 
han var i sjuårsåldern och har 
fram till för drygt ett år sedan 
representerat Melleruds 
IBK. Våren 2019 började 
han träna med Vänersborg, 
och när han började gymna-
siet började han också spela 
för dem.

I dagsläget tränar han tre 
kvällar i veckan. Dessa dagar 
låter klubben honom dispo-
nera klubblokalen för att 
vila, göra läxor och värma sig 
lite mat mellan skolans slut 
och träningens början. Det 
blir sena dagar med hem-
komst framåt midnatt. 

Per på väg till träningen. Foto: Lena Bergsman. 

Per med nummer 37 laddar för skott. Foto: Lena Bergsman. 

När ögat för Brålanda
FOTBOLL 
Regnet vräkte stundtals 
ner över Sörbyvallens 
konstgräs och vindby-
arna tog vid tillfällen i så 
att långa höjdbollar ibland 
vände i luften. I detta vä-
der hade Brålanda IF möj-
lighet att vinna division 5. 
Förutsättningen var att 
besegra Melleruds IF:s 
utvecklingslag med tre 
mål mer än Fengersfors IK 
besegrade Ellenö IK. Och 
en kort stund såg det ut 
att lyckas. 
Det märktes att tränaren 
Ronny Fredrikssons order 
var full fart framåt. Under de 
inledande 20 minuterna do-
minerade BIF totalt. De 
skapade flera fina chanser, ett 
ribbskott, flera skott tätt ut-
anför och ett par som tving-
ade MIF-målvakten Rasmus 
Larsson till tjusiga fotpara-
der. Därför kom MIF:s led-
ningsmål i 22:a minuten som 
en blixt från klar himmel. En 
snabb kontring frispelade 
Sayed Yassir Mosavi som 
inte tvekade. 0-1. 

Detta ledde till ett ökat 
BIF-tryck och tre minuter 

senare kom svaret. Samuel 
Henning kom fri och rullade 
kallt in kvitteringen. Två 
minuter efter detta kom ett 
långt BIF-inkast från höger 
som ledde till en rörig situa-
tion framför MIF-målet. 
Daniel Karlsson utnyttjade 
den och gav hemmalaget 
ledningen med 2-1. 

Så när som på de tre-fyra 
sista minuterna var resten av 
halvleken Brålandas. 

Visst övertag
Andra halvlek blev betydligt 
jämnare spelmässigt. Även 
om BIF hade ett visst övertag 
hade MIF längre perioder 
med bollinnehav och hem-
maspelarna hade stundtals 
svårt att få grepp på gästernas 
tekniska anfallare. 

Första målet kom i femte 
minuten. Alexander Skogs-
berg spelade sig fri på höger-
kanten och gjorde 3-1. Men 
ett fint MIF-anfall tio minu-
ter senare ledde till att Sef 
Nikqi kunde reducera till 
2-3. 

Detta ökade bara farten i 
BIF, där i stort sett hela laget 
stundtals var inblandade i 
attackerna. Under tio minu-

ter mellan 66:e och 76:e gick 
proppen ur. Daniel Karlsson 
kom in från vänster och sköt 
4-2 via stolpen. Så blev To-
bias Karlsson frispelad och 
kunde med en kall lobb göra 
5-2. 6-2-målet var som en 
karbonkopia av 2-1. Denna 
gång var det Johan Svensson 
som fick sista foten på bollen. 

Rapporter från Fengers-
fors sa att FIK ledde med 3-2 
och för en kort stund var BIF 
direktkvalificerade till divi-
sion 4. Men en olycka kom-
mer sällan ensam. Uppe i 
norra Dalsland började 
Fengersfors ösa in mål och i 
Brålanda fastställde MIF:s 
Ludvig Stefansson i slutmi-
nuterna resultatet 6-3. Med 
hela BIF i riktning framåt, 
inklusive annars utmärkte 
målvakten Joy Andersson en 
bra bit utanför straffområdet, 
sköt Stefansson en väl av-
vägd lobb från cirka 40 meter 
och BIF fick nöja sig med en 
kvalplats. 

Totalt sett en mycket un-
derhållande match trots 
ovädret. Vi önskar Brålanda 
IF lycka till i kommande 
kval. 

Lars Nilsson 

Brålandas Alexander Skogsberg rullar 3-1 i öppet mål sedan Melleruds målvakt Rasmus Larsson blivit överspe-
lad. Melleruds Erik Emanuelsson lyckas inte stoppa honom och nr 5 Marcus Melby hinner inte ikapp bollen. 

Svar vuxenfrågor: 1: 2: 
1500-talet. 2: 1: Högre ok-
tantal. 3: X: Inåtbuktad. 4: X: 
Armand Duplatis. 5: 1: Un-
der struphuvudet. 6: 2: Anis. 
7: X: Jonas Wenström. 8: 2: 
Ask. 9: 1: Indalsälven. 10: 2: 
Nyckfull och ombytlig. 11: 
X: Romb. 12: X: Australien. 
Svar barnfrågor: 1: 2: 
Britta och Anna. 2: 1: Göte-
borg. 3: 2: Fågel. 4: X: Mörk 
choklad. 5: X: Jul. 6: 1: Rött, 
blått och vitt. 7: 2: Danmark. 
8: 2: Sommar. 9: X: En 10. 1: 

17 Maj. 11: 1: Malmö. 12: X: 
En tröja. Utslagsfråga: Hur 
djup är Örsjön: 23,2 m. Vin-
nare: 1:Uno Adolfsson, 11r 
(14m), 2: B. Norman 11r    
(12,5m). 3: Rikard Hansson 
11r (11,2m).Vinnare pre-
sentkort: Hemköp Torget: 
Gerd Jansson,Mattias Myr-
berg, Eva Heldmer. Svenska 
foders Djur och Naturbutik i 
Erikstad: AnnMarie Eriks-
son Barnvinnare: Jonathan 
Lindberg, Elias Lindberg.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 4/10

– Mitt mål är att nå all-
svenskan, säger Per, som 
verkar tycka att det är värt 
satsningen.

Och hur gick det i debuten?
Kärra tackade för Väners-

borgs gästfrihet genom att 
besegra hemmalaget med 
8-4. 

– Men jag fick spela hela 
matchen, säger Per.

Han spelar också med Vä-
nersborgsjuniorerna i en an-

nan serie av mer lokal natur. 
I den vann hans lag dagen 
innan mot Tibro IBK med 
5-4. 

– Jag gjorde ett mål.
Vi önskar honom lycka till 

och hoppas se honom i herr-
allsvenskan om några år. 
Kanske i Göteborgslaget 
Pixbo, som är den närmaste 
allsvenska klubben.

Lars Nilsson
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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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

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

Inramning
Konstnärsmaterial

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Gardinstänger 99:-
Sammet 129:-/m

Möbeltyg 60-150:-/m

Trikå över 300 
mönster

Läs mer och ansök på 
daloc.se/jobb

DALOC AB I MELLERUD SÖKER:

Produktionstekniker.
Vi söker en produktionstekniker för att utveckla 
befintliga och nya tillverkningsprocesser. Du är ingenjör 
och har erfarenhet från modern, kundorderstyrd samt 
flödesorienterad tillverkningsindustri. ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

LEDIGA PLATSER

EFTERLYSES
Für die Betreuung/gegebenen-
falls auch Reinigung unseres 
Gäste-Ferienhauses in Dal-
skog-Liane suchen wir eine 
deutschsprachige Person. Nä-
here Info unter 0049 171 7 55 
99 00. 

 ÖNSKAS HYRA
Garage 
Vinterförvaring av en liten som-
marbil, helst i Melleruds tätort. 
Inget mekande bara förvaring. 
072-184 37 70.

HANDBOLL 
Melleruds HK:s damlag in-
ledde serien i söndags med 
en bortamatch mot Torslanda 
AIK. Tyvärr blev det förlust 
med hela 13-23.  

I nästa omgång har man 
hemmamatch mot Chalmers 
HK, som även de inledde 
serien med en förlust.  

Lars Nilsson

Förlust till att 
börja med

Fina poäng för unga hästar
HÄSTSPORT 
Den 27 september var det 
hästpremiering hos Fär-
gelanda Ridklubb.
Karina Andersson, Holme-
rud, Brålanda, fick strålande 
kritik både för sin nordsvens-
ke ettårige fuxhingst Fabbe 
och för stoet Elektra, två år.

Fabbe fick 39 poäng, han är 
efter hingsten Elstad Blesen 
2079 och undan stoet Anja 
23635 som är efter Eloge. 

Stoet Elektra, med samma 
härstamning som Fabbe, fick 
hela 40 poäng, vilket är 
mycket bra för en tvååring.

Domare vid premieringen 
var Helena Kättström, Tran-
ås.

Karina Andersson, Holmerud fick höga poäng för sina uppfödningar. Här 
med tvååriga stoet Elektra.

Hingsten Fabbe blev belönad med 39 poäng vid premieringen i Färge-
landa.

Resultatsammanställning
Division 4 Herrar 

Håfreströms IF – IF Viken 
2-7 (2-2)

Mål HIF: Jacob Johansson 
och Viktor Öhrling. Öhrlings 
mål kom i 28:e minuten och 
betydde 2-1 för HIF. I match-
en utdelades hela tio gula 
kort (varav HIF fick fyra) och 
två av Vikens mål kom på 
straffar. 

Herrestads AIF – Melle-
ruds IF 7-1 (1-0)

Melleruds mål gjordes på 
straff av Fredrik Larsson i 
49:e minuten och innebär 
kvittering till 1-1. Herrestads 
fyra sista mål kom under 
matchens avslutande 20 mi-
nuter. 

Serien är färdigspelad och 
Melleruds IF kom på fjärde 

plats. Håfreströms IF kom 
sist och får nästa säsong 
spela i division 5. MIF:s 
Fredrik Larsson kom trea i 
skytteligan med tio mål. 

Division 5 Herrar 
Tösse IF – Åsebro IF 3-3 

(2-2)
Mål TIF: Daniel Karlsson 

2 och Maazim Abdullahi 
Osman 1. ÅIF: David Sylve-
son, Marcus Larsson och 
Ibrahim Tahini. 

Brålanda IF – Melleruds IF 
U-lag 6-3 (2-1)

Se matchreferat. 
Frändefors IF – Håfre-

ströms IF lag 2 6-1 (2-0)
Mål FIF: Erik Öqvist och 

Alex Berg Martinelle 2 var, 
Mattias Broman och Andrej 

Savemo 1 var. HIF: Burim 
Avidaj. 

Fengersfors IK – Ellenö IK 
7-2 (3-1)

Mål FIK: Simon Schull-
ström Jansson och Jesper 
Englund 2 var, George 
Amoah, Bjarne Gårdebratt 
och Kern Hodges 1 var.

Fengersfors fyra avslutan-
de mål kom under matchens 
sista tio minuter. 

Fengerfors IK vann serien 
och avancerar till division 4. 
Brålanda IF tvåa och får 
kvala. Åsebro IF trea, Tösse 
IF femma och Frändefors IF 
sjua.  Ibrahim Tahini, Åse-
bro, vann skytteligan på 19 
mål med Alex Berg Mari-
nelle, Frändefors, tvåa på 11. 

 

Köpes

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

POTATISUPPTAGARE Un-
derhaug. Tel. 073-982 96 17.

Köpes
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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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

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

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga Bänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet, Korta tv-historier 
11:05 Du Clarar mer än du tror 
11:35 Sprängstoff om lille Alfred
11:40 Nobelpriset i kemi 
12:15 Sverige!, 12:45 Skavlan 
13:50 Muren 
14:50 Korsdrag i paradiset 
16:15 Strömsö 
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 Uppdrag granskning 
21:00 Sverige möts: Direkt 
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, Veckans brott 
01:20 Rederiet
02:59 USA-val 2020:
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 Kari-Anne 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Djurungarnas första år 
19:20 Slöjdreportage 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Utan syn och hörsel 
 – så jävla rättslös
20:30 Värsta listan 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Sydkoreas dolda 
 sexkameror
23:00 Good gaming 
23:15 Kulturveckan 
23:45 Vetenskapens värld 
00:45 Djurungarnas första år 
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
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bonde söker fru 
21:00 Hela Sverige bakar 
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
04:45 Younger 
05:30 Köket

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta

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
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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 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bytt är bytt 
21:00 Fyraåringarna på 
 äldreboendet
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI
00:00	Hawaii	five-0	
01:00 Law & order 
01:55 MacGyver 
02:50 En plats i solen
04:50 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Det sitter i väggarna 
10:30 Mötet 
10:45 Sverige möts: Direkt 
11:45 Anslagstavlan 
11:50 Fråga Lund 
12:50 Nobelpriset i litteratur 
13:30 Den gröne slaktaren 
14:00 Strömsö 
14:30 Uppdrag granskning 
15:30	K-märkta	ord	
15:35 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Tala om sex – Ottars liv 
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: Jozi gold 
23:45 Svenska nyheter 
00:15 Fråga Lund 
01:15 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 Utan syn och hörsel
 – så jävla rättslös 
16:45 Värsta listan 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Djurungarnas första år 
19:20 Slöjdreportage 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: 
 De sju kontinenterna
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:30 Sommaren ’71 
00:15 Min röst: Minun ääni 
00:45 Good gaming 
01:00 Djurungarnas första år 
01:50 Sportnytt 
02:05 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 
23:10 In time 
01:30 Jakten på Röd Oktober 
04:25 Younger 
05:00 En plats i solen: 
 Sommarsol

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Tjejer gör lumpen 
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 Att vara Eriko 
20:55 Åtta årstider 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Avdelning 291 Detroit 
23:40 Sydkoreas dolda 
 sexkameror
00:25 Utan syn och hörsel
 – så jävla rättslös 
00:55 Värsta listan 
01:25 Möte med... 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Sveriges starkaste familj
10:30 Wimbledon 
10:45 Svenska krusbär 
10:55 Nobels fredspris 
11:30 Tala om sex – Ottars liv 
12:30 Go’kväll 
13:15 Du Clarar mer än du tror 
13:45 Muren 
14:45 Den gröne slaktaren 
15:15 Grisen från Turkiet 
15:30	K-märkta	ord	
15:35 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Doobidoo 
21:00 Skavlan 
22:00 Svenska nyheter 
22:30 The sinner 
23:20 Rapport 
23:25 Prio 1 – i förövarnas spår
00:00 En våldsam kärlek 
00:30 Måste gitt – serien 
01:00 Das Boot 
05:00 Sverige idag, Go’kväll

06:15 Fråga doktorn 
07:00 Uppdrag granskning 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Svenska nyheter 
12:30 Hem till byn 
14:20 Orientering: SM 
16:50	Motor:	Rally-VM	
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 – serien 
22:15 Premiärdatum oklart 
22:45 Rapport 
22:50 The Danish girl 
00:45 Dazed and confused 
04:45 Sverige! 
05:15 Go’kväll

07:30 Modern och dottern 
08:30	Motor:	Rally-VM	
09:30 Modern och dottern 
11:00	Motor:	Rally-VM	
12:00 Min röst: Minun ääni 
12:30 Expedition till Spetsbergen
12:55 Basket: Svenska
 Basketligan 
14:55 Ishockey: SDHL 
16:00 Rapport 
16:05 Ishockey: SDHL 
17:10 Vetenskapens värld 
18:10 Lyx, lyx, lyx – Fabergé och 
 världens dyraste ägg
19:00 Kulturstudion 
19:05 Jenny Lind – den 
 animerade berättelsen
20:00 Kulturstudion 
20:05 Regementets dotter 
22:25 Kulturstudion 
22:30	 Judisk	högtid	–	lövhyddo-
 högtiden 
23:00 Weissensee 
23:50 Ungar 
00:35 Utrikesbyrån 
01:05 Tjejer gör lumpen 
01:45 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 Pretty woman 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Pretty woman 
00:05 Southpaw 
02:40 Backstabbing for beginners  
05:00 Dr Phil

06:00 Strömsö 
06:30 Sverige! 
07:00 Skavlan 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00	Motor:	Rally-VM	
13:30 Orientering: SM 
14:50 Fotboll: Damallsvenskan 
17:00	Motor:	Rally-VM	
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sveriges starkaste familj
21:00 White wall 
21:45 Prio 1 – i förövarnas spår
22:20 Das Boot 
23:20 Rapport 
23:25 Veckans brott 
23:55 Den gröne slaktaren 
00:25 Du Clarar mer än du tror 
00:55 Världens historia: Kalla 
 kriget 
05:15 Landet runt

08:05 Att vara Eriko 
09:00	Motor:	Rally-VM	
10:00 Gudstjänst 
10:45 Jenny Lind – den 
 animerade berättelsen 
11:45 Regementets dotter 
14:05 Lyx, lyx, lyx – Fabergé och 
 världens dyraste ägg
14:55 Vinterliv 
15:00 Tjejer gör lumpen 
15:30 Universitetets djursjukhus
16:00 Rapport 
16:05 Emma hittar hem 
16:15 En särskild sommar 
17:00 Aucune idée 
17:10	Kortfilmsklubben	–	franska
17:52 Hitta hem 
18:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna 
19:00 Babel 
20:00 Agenda: Partiledardebatt 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda: Partiledardebatt 
22:15 Dokument utifrån: 
 Mullvaden
23:15 Gudstjänst 
00:00 Ekonomibyrån 
00:30 Språknyheterna 
01:00 Big cities 
01:30 Au pair på Hawaii

05:55 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Klassfesten 
12:55 Decenniets mästerkock 
13:55 Fyraåringarna på
 äldreboende
14:55 Kockarnas kamp 
15:55 Bonde söker fru 
17:00 Halv åtta hos mig 
17:30 Studio: UEFA Nations 
 League
17:50 UEFA Nations League 
20:00 Bröllop, begravning och
 dop 
21:00 Maria Wern 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern 
23:20 Södermannen 
00:20 Stockholmspolisen 
02:25 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:25 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Decenniets mästerkock 
21:00 Anders knackar på 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Playing for keeps 
00:00	Hawaii	five-0	
01:00 Law & order
01:55 MacGyver 
02:50 En plats i solen – borta e
 eller hemma bäst
04:45 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 
19:20 TV4Vädret 
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 
04:45	Younger,	05:30Köket

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Arkitekturens pärlor 
11:40 Nobelpriset i ekonomi 
12:15 Landet runt 
13:00 Sverige! 
13:25 Sveriges starkaste familj
14:25 Skavlan 
15:25 Som fallen från skyarna 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport , 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 Två tigerbröder 
00:10 The sinner 
01:00 Muren 
02:00 Rederiet 
05:00 Sverige idag, Sverige!

08:00 Aucune idée 
08:10	Kortfilmsklubben
08:52 Hitta hem 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Möte med... 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00	 Judisk	högtid	–	lövhyddo-
 högtiden
18:30 Att vara Eriko 
19:25 Åtta årstider 
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 Agenda: Partiledardebatt 
01:15 Utrikesbyrån 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Kulturveckan 
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 Hitlerjugend 
19:15 Valla Villekulla 
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 Erkännandet 
23:00 Min röst: Minun ääni 
23:30 Att vara Eriko 
00:25 Au pair på Hawaii 
00:55 Hitlerjugend 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Lex Lapidus 
11:30 Fatta bilden 
11:45 Lärlabbet 
12:00 Tänk till talkshow 
12:15 Du Clarar mer än du tror 
12:45 Den gröne slaktaren 
13:15 Fråga doktorn 
14:00 Det sitter i väggarna 
15:00	K-märkta	ord	
15:05 Kvinna utan ansikte 
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,	01:30	Rederiet
04:45	 Sverige	idag,	05:15	Go’kväll
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Melodikrysset v.41 - 10 oktober

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................
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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



Ny detaljplan för Vita Sandars camping

VITA SANNAR 
Den nya detaljplanen för 
Vita Sandars camping togs 
upp på KSAU igår. Plan-
förslaget har reviderats, 
bland annat ska möjlighe-
ten till vinterställplatser 
för husbilar ses över. Plan-
förslaget innebär att cam-
pingen utökas med cirka 
200 platser, från dagens 
300 platser till att rymma 
500 campingplatser.

Kommunstyrelsens arbets-
utskott föreslår att kommun-
fullmäktige antar detaljplan 
för Bråna 4:2 med flera (Vita 
Sandars camping). Syftet 
med detaljplanen är att möj-
liggöra en utveckling av be-
fintlig campinganläggning 
samt att förbättra tillgänglig-
heten till Sjöskogen med 
dess fina motions- och pro-
menadstigar.

– Planprocessen har varit 
mycket bra, med ett bra sam-

Jonas Söderqvist, Kart/GIS-ingenjör på Melleruds kommun.

Illustrationskarta över campingområdet.

Medger totalt 500 campingplatser
arbete med campingverk-
samheten. På vissa ställen 
har det varit meningsskiljak-
tigheter, men vi har kommit 
överens, säger Kart-/GIS-
ingenjör Jonas Söderqvist, 

Planen har två syften. Att 
skapa möjlighet att utöka 
campingen samt att få en 
hållbar lösning vid badplat-
sen för sommarbesökaren. 
Det behövs fler parkeringsy-
tor. Gång- och cykelvägen 
förlängs också ner till bad-
platsen.

Planen är förberedd att 
man på sikt ska bygga en 
bussgata i norra delen. Det är 
kommunens ansvarsområde, 
liksom gång- och cykelväg 
och bygge av fler p-platser.

– En vägförening äger 
sträckan från Ängenäs och 
ner längs badplatsen. Det är 
beslutat att göra i ordning 
den och styra om så att inte 
besökare parkerar längs vä-
gen. Vi fick in en del yttran-
den från både väg- och 

stugföreningen och vi har 
löst detta. Dessutom har vi 
fått in ett antal yttranden från 
boende om störande trafik 
och störande ljud från cam-
pingen. Vi tycker vi har tagit 
hänsyn till detta med en buf-
fertzon i form av natur och 
parkmark, säger Söderqvist.

Detaljplanen skapar även 
möjligheter till en utökning 
av själva campingen samt 
utveckling av tennis/padel-
bana.

Första etappen består av att 
utöka parkeringen norrut, 
troligen startar arbetet 2021.

Utmed campingområdets 
östra sida mot Vänern utökas 
området för korttidsuppställ-
ning av husvagnar och tält. 
Uppställning medges mellan 
1 april till 31 oktober. 

Norrut utökas camping-
området med cirka 70 meter. 
Denna yta föreslås iordning-
ställas som dels platser för 
husbilar och dels (perma-
nent) uppställning av villa-

vagnar, campingstugor etce-
tera.

Planförslaget medger to-
talt att campinganläggningen 
utökas med cirka 200 platser 
från dagens 300 platser, det 
vill säga fullt utbyggd kom-

mer anläggningen att rymma 
500 platser.

Detaljplanen beräknas 
vinna laga kraft i oktober 
2020.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Planerat boende i Frändefors möter protester

FRÄNDEFORS 
Den 27 augusti beslutade 
socialnämnden i Väners-
borg att starta planering 
för ett nytt boende för per-
soner med ”problematisk 
funktionsnedsättning” 
på Elgärde i Frändefors. 
Beslutet överraskade och 
oroade många Frände-
forsbor som protesterade 
mot beslutet och frågan 
kommer nu att tas upp på 
nytt i nämnden.

En av de som protesterat är 
Ove Axelsson som byggt 
fem villor, som han har till 
försäljning, på Elgärde. Mitt-
emot ligger tomten där boen-
det planeras att byggas.

– Det är underligt att vi inte 
fått någon information om 
detta utan får reda på det 
genom en artikel i Ttela. Jag 
ringde och pratade med alla 
i socialnämnden jag fick tag 
i. Det visade sig att det hand-
lar om aktiva missbrukare 
och det skapar oro hos famil-

jer som bor här i området och 
för mig blir det även ekono-
miskt tungt, en husköpare 
har redan dragit sig ur, säger 
Axelsson

I protokollet från social-
nämnden framgår att det 
handlar om ”personer med 
komplex beteendeproblema-
tik samt utmanande beteen-
den. Det kan handla om att 
hantera impulskontroll, dro-
ger i kombination med kog-
nitiv och psykisk funktions-
nedsättning”.

Lantligt läge
I förstudien sägs ”Lokalise-
ringen förordas på grund av 
att det av de tillgängliga 
tomterna för ändamålet har 
det lugnaste läget. Tomten 
ligger utanför Vänersborgs 
centrum och ett lantligt läge 
är gynnsamt för målgruppen 
då det ökar avståndet till 
lockelser.

– Vi har gjort en namnin-
samling som vi lämnat till 
socialnämnden. Många har 

ringt till de politiker som var 
med och tog beslutet. Alla 
utom SD var för förslaget 
och SD var emot av finan-
siella skäl. Valkretsens enda 
representant anmälde jäv för 
han har hus i området och 
deltog inte i beslutet, vilket 
många reagerat på. Det är ju 
en ganska lång utredning 
som gjorts, men i det tysta. 
Att sedan bara driva igenom 
är inte gjort i rätt ordning, 
menar Ove Axelsson. 

Socialnämndens ordfö-

Fastighetsutvecklaren Ove Axelsson är en av de som ifrågasätter bygget 
av ett boende på Elgärde i Frändefors.

Boendet för bland annat missbrukare föreslås byggas mittemot de nybyggda små villorna.

Ni politiker och beslutsfattare 
– har ni gjort någon konse-
kvensanalys när bassängen 
åter är hotad?

Ni ser bara till pengar. Jag 
hörde en politiker säga att 
bassängen ska bära sig själv 
ekonomiskt. 

Det är ju skattebetalarnas 
pengar det handlar om.  Ni 
lade ner rehabgymnastiken, 
näst intill. Bar ut träningsred-
skap med mera. Ni sade upp 

personal som var så duktiga 
och omtyckta och hjälpte 
många till ett friskare liv. 
Många av dessa patienter 
använde också bassängen.

Jag såg en efter en olycka, 
nästan förlamad, få hjälp av 
en duktig sjukgymnast i bas-
sängen och den personen kan 
både gå och klara sig själv 
idag.

Artrospatienter finns det 
massor av, likaså reumatiker. 

De blir bättre och kan klara av 
sin vardag med eller utan 
hjälp. Människokroppen ser 
likadan ut idag, september 
2020, som då. 

Många med förslitnings-
skador, trafikolycksdrabbade 
och annat behöver hjälp av 
sjukgymnaster och tillgång 
till den fina och härliga varm-
vattenbassängen i Bäckefors! 
Låt all personal få en dag eller 
kväll för att simma och göra 

Hota inte bassängen i Bäckefors!

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

rande Dan Nyberg svarar i ett 
mail på frågan hur nämnden 
ser på Frändeforsbornas re-
aktion med ”Hur social-
nämnden ser på den reaktion 
som varit har inte behandlats 
i nämnden ännu. Jag har an-
mält att frågan kommer upp 
på nytt vid nästa socialnämnd 
den 22 oktober”.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

nyttiga rörelser till musik och 
sedan en härlig avslappning 
med simdynor på sig. 

Det är bra i dessa stressade 
tider för både kropp och själ. 

Politiker och beslutsfattare 
– ge ett löfte att bassängen får 
vara kvar minst fem till tio år”

En som sett allt från insidan  

Cementbil i diket

En lastbil med släp fyllt med 
cementpulver körde i diket i 
måndags morse vid halvsju-
tiden på E45. Lastilen körde 
norrut och hamnade på fel 
sida vägen, körde i diket och 
välte strax norr om f.d Glas-

hyttan. Läckage av diesel, 
men inte av cementpulvret. 
Den manliga föraren ådrog 
sig mindre blessyrer. Rädd-
ningstjänsten säkrade upp 
dieselläckaget. E45 var helt 
avstängd en timme.

Ekipaget kom över på fel sida E45 och välte. Foto: Bengt Andersson.


