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Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

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

inom 4 mil.

Sköt udda 28-taggare

Martin Ljungdahl, Dals Rostock, fällde sin första älg, en udda 28-taggare, i Östevatten i måndags 12 oktober då älgjakten startade. – Pulsen var så 
hög och jag hann inte känna efter vad jag egentligen kände i det ögonblicket, säger den stolte jägaren. Foto: Karin Åström.

– Sista sidan – 

Priserna gäller måndag 12/10– söndag 18/10 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

KLUBBPRIS

Svensk fläskkarré
Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 1,1kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 42

Paprikamix
Land se förp., klass 1,  400g,  
jfr-pris 25,00/kg  

Fast potatis
Sverige, i påse, gäller ej ekologisk, 900g, 
jfr-pris 5,56/kg  

Ägg 6-pack
Garant, frigående inomhus, stl L,  
 jfr-pris 1,67/st  

Lantbröd
Skogaholm, flera sorter, 600-650g, 
 jfr-pris 30,77-33,33/kg  

Risifrutti
Flera sorter, gäller även Mannafrutti,  
165-175g, jfr-pris 28,57-30,30/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 42

4995
/kg

5:-/st

10:-
/st

5:-
/st

20:-
/st

   10:-
/st

Byter till VVS College
Sidan 8

Premiär för KM-plöjning
Sidan 10

Tanja ny socialchef
Sidan 4
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Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

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

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.

Torget, Mellerud • Tisdag 20 oktober

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack

Frändefors
söndag 25 okt kl. 12–16

Barnteater
Bakluckelo

ppis

Klädbytardag
Höhoppning

För mer information: 
www.facebook.com/ForeningarISamverkanFrandefors

Pyssel

Korv 
med bröd

Barnens Dag

Bolstad
Prästgård
Onsdag 21 oktober kl 19

Ingemar Lindhe
Ormtjusaren 

Karl Benjamin Larsson 
från södra Dalsland.
Entré m. kaffe: 80 kr.

Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 
samarb. m. SV Väst.

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
Fre 16/10 14:00 Öppet café i Grinstads församlingshem 
Ons 28/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Bolstads kyrka

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 14/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Tor 15/10 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Lars-Åke 
   Petersson
Tor 15/10 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Tor 15/10 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar
Sön 18/10 08:30 Frukost i Kyrkans Hus med underhållning
Sön 18/10 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
   Sång: Fredrik Johansson, Piano: Ann-Britt 
   Jacobsson
Ons 21/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Ons 21/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Holms kyrka

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14/10 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Ons 14/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Skålleruds kyrka
Lör 17/10 08:30 Kvinnofrukost i Kyrkstugan, Skållerud. 
   Anmäl senast 15/9
Sön 18/10 11:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Christer 
   Alvarsson
Tis 20/10 18:00 Bibelsamtal i Kyrkstugan, Skållerud. Drop 
   in-fika från 17:30

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 18/10 18:00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Kerstin Öqvist
Ons   4/11 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Gunnarsnäs kyrka

14-21 oktober 2020
Nittonde söndagen efter trefaldighet - ”Trons kraft”

Stiftskollekt går till: Geijerskolan

konsert & musikkryss

Söndag 18 oktober
klockan 16.00

KULTURBRUKET PÅ DAL
MELLERUD

Vänerkvintetten

Arrangör: Kulturbruket på Dal (0530-182-78)

070-567 60 32

obehandlad hörselnedsättning
är den största riskfaktorn 

för demens!
Gör enkelt test med Hörseltestaren

Du vet väl att..

Mellerud

IOGT-NTO MELLERUD

Möte i
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Söndag 18 oktober kl 18.00
Sonja Pettersson, Korpås berättar om 
”Soffi i Botten” – Ett livsöde i Gestad

Välkomna Logen bjuder

Ekebro bygdegård 
torsdag 29 okt. kl. 19.00
Sandra o Juan framför sina 
favoritsånger från USA
Foodtruck Dalsland fixar 
hamburgare.
Entré inkl mat: 250:- 
(Corona-anpassat)
Endast föranmälan: 
070-336 40 08

Amerikansk 
musikafton

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färsk Vänerlaxfilé hel sida 149:-
Nykokta svensk krabba 149:-

Färska räkor lägsta dagspris

/kg

Vi bjuder in till öppet hus torsdagen den 22 oktober mellan 10.00 och 16.00.
Kom och besök oss på vår anläggning på Nuntorp och prata lantbruksmaskiner 
med våra duktiga säljare och tekniker om. Vi bjuder på lättare förtäring och kaffe.

Välkommen på öppet hus

Swedish Agro Machinery AB
Nuntorp 324 i Brålanda. Tel. 0521-315 90  
www.swedishagromachinery.se

    Besök oss 22 oktober 

BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

On the Rocks

Söndag 18/10 kl. 19.00

Från 7 år Pris 100 kr

1 tim 36 min
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Vår f� a
fi� di� 
� bju� r

AKTUELLA ERBJUDANDEN  14/10-18/10
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

NÖTTER
Estrella. 150-250 g. Ord. pris 21:50-24:95/st.

APELSINER
Sydafrika. Klass 1. Ord. pris 34:95/kg

15k�  

KRABBKLOR
Ord. pris 139:-/kg.

119k/kg

REAL MAYONNAISE
Hellmans. 400 g. Ord. pris 28:95/st.

20k�  15k�  

Föredrag om ormtjusaren 
Karl Benjamin Larsson

På onsdag kväll den 21 
oktober blir det föredrag 
i Bolstad Prästgård om 
ormtjusaren Karl Benja-
min Larsson (1895 – 1980) 
från Färgelanda och Sun-
dals-Ryr.  
Det är Ingemar Lindhe, kas-
sör i Färgelanda Släktfors-
karförening, som berättar om 
den originelle Karl Benjamin 
Larsson. Han fick smeknam-
net Ormtjusaren på grund av 
att han ”mjölkade” huggor-

mar och levererade giftet till 
Apoteket. Fram till 1950-ta-
let köpte Apoteken upp orm-
gift för tillverkning av orm-
serum. Leverantörer av 
ormgift fick lådor med glas-
kärl från Apoteken där de 
förvarade giftet som de 
”mjölkat” ur ormarna.

Karl Benjamin Larsson var 
en mångsysslare. Han var 
hallänning och kom till trak-
ten på 1930-talet då han först 
bodde i närheten av Sundals 

Ryrs kyrka. År 1947 bosatte 
han sig i Färgelanda. Han 
arbetade på Stigens textilfa-
briker men var mera känd för 
sina hembrända starka 
drycker som han sålde.

Ingemar Lindhe fick höra 
talas om ormtjusaren Karl 
Benjamin Larsson i samband 
med en studiecirkel  om his-
toria kring husen i Färge-
landa som Färgelanda Släkt-
forskarförening anordnade.

Konsert och musikkryss 
med Vänerkvintetten

Vänerkvintetten är en 
brasskvintett som bil-
dades våren 2017 av fem 
musiker från Värmland 
och Dalsland. Söndag 18 
oktober kan du se dem på 
Kulturbruket på Dal.
Sedan starten har ensemblen 
gjort ett stort antal framträ-
danden i olika sammanhang, 
alltifrån gudstjänster till 
Åmåls 375 års-firande. Re-
pertoaren är blandad och 
består förutom originalmu-
sik för brasskvintett också av 

arrangemang av välbekant 
musik, visor och en och an-
nan pop-låt! 

Vänerkvintettens önskan 
att spela blandad musik kom-
mer väl till pass vid kvällens 
musikkryss under ledning av 
Fredrik Höglund. 

– Som brass-ambassadör i 
Mellerud känns det riktigt 
kul att få visa vad jag gör när 
jag inte är lärare på Kultur-
skolan. Dessutom är vi så 
glada att våra elever och dess 
föräldrar nu har så nära till en 

konsert med blåsinstrument. 
Vi hoppas kunna inspirera 
och visa dem hur roligt det 
kan vara att spela ihop! säger 
Cici Albinsson som spelar 
valthorn i kvintetten. 

Med i gruppen är också 
Johan Kunze trumpet, Fred-
rik Toftgård trumpet, Jesper 
Hellberg trombon och Mat-
tias Andersson tuba. 

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal.

Vänerkvintetten, där Cici Albinsson som är lärare på Kulturskolan i Mellerud ingår, framträder på Kulturbruket 
på Dal fredag den 18 oktober.

HLR-vecka för 
ökad medvetenhet
I år genomförs den årliga 
HLR-veckan mellan 12-18 
oktober för att öka med-
vetenheten om hur viktigt 
det är att alla i samhället 
lär sig hjärt-lungräddning.
Under veckan vill Riksför-
bundet HjärtLung berätta om 
sitt arbete för att ytterligare 
synliggöra för SOS Alarm 
och allmänheten var landets 
publika hjärtstartare finns. 

Alla kan rädda liv-dagen, 
”World Restart a Heart Day” 
sker fredag den 16 oktober 
för att hålla oss i ”HLR-trim” 
trots pandemin. Företaget 

Laerdal Medical lanserar ett 
onlinekoncept för HLR-ut-
bildning med instruktör och 
deltagare som heter ”An-
niewhere”. Inför Alla kan 
rädda liv-dagen finns det nu 
möjlighet att delta och prova 
online konceptet gratis. Gör 
HLR den 16 oktober, ta en 
bild och publicera på Insta-
gram och tagga #jagkanhlr. 
En vinnare utses som får en 
MiniAnne docka.

Melleruds kommun har 
köpt in hjärtstartare till Rå-
dahallen, Dalsland Center 
och Medborgarkontoret. 

Kommunen ska även börja 
utbildning i Vuxen-HLR och 
Första hjälpen för alla an-
ställda. Kommunen jobbar 
aktivt med utbildning i HLR 
på skolor, även Räddnings-
tjänsten kör utbildningar 
(dock ej nu i covid-19-tider).

– Det är bra att ladda ner 
appen SMS Livräddare, då 
får man larm om hjärtstopp i 
närheten, förklarar Patrik 
Tellander, stationsbefäl på 
Räddningstjänsten i Melle-
rud.
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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 43 Skolan
Måndag 19/10: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli.
Dessert: Äpplekräm.

Tisdag 20/10: Kalops med kokt potatis, inlagda 
rödbetor och blomkål. 
Dessert: Ananassoppa.

Onsdag 21/10: Cowboysoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Dessert: Kesokaka med sylt.
Torsdag 22/10: Seglartorsk med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Färsk frukt.
Fredag 23/10: Stekt kycklingfilé med currysås, 
kokt potatis och skivad morot.
Dessert: Hallonkräm.
Lördag 24/10: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Toscakaka.
Söndag 25/10: Helstekt kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, äpplemos och värdshusgrönsaker.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 43
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 
Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Stekt falukorv*, stuvade 
makaroner och broccoli.
Alt: Soyakorv med stuvade makaroner 
och broccoli

Tisdag Kalops* med potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Alt: Böngryta med potatis och blomkål.

Onsdag Cowboysoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Alt: Vegetarisk cowboysoppa. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.
Alt: Rödbetsbiff med stuvad spenat, 
potatis och rårivna morötter.
Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås, ris och skivade morötter.
Alt: Marinerad quornfilé med currysås, 
ris och skivade morötter.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

Ny socialchef är rekryterad
Nu är den gemensamma 
rekryteringen av social-
chef klar i Mellerud och 
Bengtsfors kommun. 
Tanja Mattsson kommer 
att tillträda som ny soci-
alchef den 4 januari 2021.
Tanja, som är uppvuxen i 
Färgelanda, har lång erfaren-
het av att arbeta som chef på 
strategisk nivå inom individ- 
och familjeomsorg och funk-
tionshinderområdet. Hon 
arbetar idag som IFO-chef i 
Alingsås sedan fem år till-
baka. Sammantaget har 
Tanja femton års chefserfa-
renhet inom det sociala om-
rådet.

– Jag har dalsländska rötter 
på min pappas sida, detta gör 
att det känns extra roligt att 
få ta sig an denna roll och 
återvända till Dalsland och 
bygga upp något nytt och 
smått unikt, säger Tanja 
Mattsson.

Rekryteringen av ny soci-
alchef påbörjades som ett led 
i att utveckla samverkan mel-
lan Dalslandskommunerna. 
Melleruds och Bengtsfors 
kommuner valde att gemen-
samt rekrytera för en ny so-
cialchef. Detta innebär att 
tjänsten delas lika mellan 
kommunerna avseende styr-
ning och ledning av det so-
ciala verksamhetsområdet. 
Med sociala verksamhets-
området avses vård och om-
sorg, individ- och famil-
jeomsorg samt LSS, 
socialpsykiatri och daglig 
verksamhet.

– Jag är glad över att Mel-
lerud och Bengtsfors kom-
mun bestämt sig för att pröva 
otrampad mark för att få till 
en samverkan som gagnar 
medborgarna i kommunerna. 
Ett första steg på resan är en 
gemensam socialchef. Till-
sammans med tillträdande 

Tanja Mattsson anställs som soci-
alchef i Mellerud och Bengtsfors 
kommuner. Foto: Privat.

Farliga korsningar
Ing-Marie Hultgren, Melle-
rud, har lämnat in två med-
borgarförslag som tar upp 
farliga korsningar.

Hon föreslår en rondell i 
korsningen Norra Kungsga-
tan och Bergsgatan, eftersom  
”det är en livsfarlig korsning 
att köra i och det är mycket 
dålig sikt då det är en häck 
som är något för hög på höger 
sida när man kommer från 

Apoteket och kör mot järn-
vägsstationen”.

Hon föreslår även att det 
införs väjningsplikt i kors-
ningen vid Kapellgatan och 
Köpmantorget.

Hon skriver att gatorna i 
korsningen inte är i linje med 
varandra och bilister är jät-
tedåliga på att visa vilket håll 
de ska åt.

socialchef kommer vi att 
diskutera hur samverkan kan 
utvecklas för att vi ska er-
bjuda en ännu bättre välfärd 
för kommuninvånarna, säger 
Göran Eriksson, kommun-
chef, Bengtsfors kommun.

Kommunsamverkan
– Vi är mycket glada över att 
Tanja börjar hos oss för att 
leda vår spännande kom-
munsamverkan inom social-
tjänst och omvårdnad. Mål-
sättningen är att utveckla 
båda kommunernas service 

Lyktafton x 2
För elfte året i rad ar-
rangerar Annas Design i 
Eriksbyn strax söder om 
Åsensbruk ljus- och lykt-
afton. 
På grund av covid-19 blir det 
i år två ljus- och lyktaftnar, 
dels torsdag 15 oktober och 
dels torsdag 22 oktober.

– Vi har mer utrymme 
denna gången eftersom vi 
röjt ur ett stall också. Så be-
sökarna hittar våra arrange-

mang i butiken, på logen och 
i stallet. Dessutom har vi 
soppservering på loftet, be-
rättar Anna Eriksson, som 
driver butiken.

Det kommer att finnas in- 
och utsläppare för att ha koll 
på antalet personer både 
inom- och utomhus.

Det kommer att finnas 
mängder av tjusiga arrange-
mang, gravsmyckningar, 
lyktor och ljus.

6 000 till utsatta
Swazi Aids konsert i 
Smyrna, Åsensbruk satte 
fokus på en aktuell fråga: 
kampen mot hungern. 
Årets fredspristagare WFP 
har sagt att ”tills dess vi har 
ett medicinskt vaccin mot 
covid-19 är mat det bästa 
vaccinet mot kaos”. Lokala 
artister ställde upp helt ide-
ellt för att dra in pengar till 
matpaket åt utsatta familjer i 
eSwatini (före detta Swazi-
land).

Fyra tonsäkra kvinnor; 

Tilde Kirkegaard, Gun-Britt 
Gustafsson, Viktoria Karls-
son och Simone Djurrema 
bjöd på ett pärlband fantas-
tiska tolkningar av örhängen 
från olika tidsepoker.  De 
kompades alla magnifikt av 
pianisten Roger Karlsson. 
Över 6 000 kronor samlades 
in till ändamålet. 

Janet Johnson från Joy’s 
Second Hand i Åsensbruk 
berättade även om det viktiga 
hjälparbete som bedrivs av 
Sverige-Afrikahjälpen.

Lokalt dörrföretag expanderar
Hellbergs Dörrar i Melle-
rud AB köper 100 procent 
av aktierna i Göteborgsba-
serade dörrföretaget B.A. 
Roslöv AB, med tillträde 
den 1 januari 2021.
Hellbergs Dörrar grundades 
1950 av Kurt Hellberg och 
omsätter drygt 100 miljoner 
kronor. B.A. Roslöv AB 
grundades 1973 av Arvid 
Roslöv och omsätter drygt 45 
miljoner kronor. Roslöv blir 
ett dotterbolag till Hellbergs 
och kommer att fortsätta 
verka under sitt egna varu-
märke.

Vd och ägare Sebastian 
Hellberg berättar:

– Roslöv är ett välkänt och 
fint varumärke i Göteborg så 
när jag fick chansen att för-
värva bolaget och göra det 
till en del av Hellbergs tve-
kade jag inte. Bolaget grun-
dades en gång i tiden som en 
återförsäljare till oss och 
Arvid Roslöv var dessutom 
svåger till min farfar, så af-
fären känns logisk på flera 
plan. Jag ser nu fram emot att 
inleda ett långsiktigt och bra 
samarbete med Roslöv och 
gemensamt arbeta för att öka 
våra volymer av ståldörrar 
till den expansiva Göte-
borgsregionen.Sebastian Hellberg, vd och ägare av Hellbergs Dörrar i Mellerud AB är 

mycket nöjd med förvärvet av dörrföretaget B.A Roslöv AB. Foto: Privat.

och kvalitet med en gemen-
sam professionell och effek-
tiv organisation. Tanja blev 
utvald bland flera kompe-
tenta sökande utifrån sina 
personliga egenskaper och 
erfarenheter samt sin strate-
giska och organisatoriska 
förmåga, säger Karl-Olof 
Petersson, kommunchef i 
Melleruds kommun.

– Det är modigt och nytän-
kande av Mellerud och 
Bengtsfors att ta det här kli-
vet i samarbetet och bygga en 
gemensam socialtjänst och 
jag ser med spänning fram 
emot att påbörja mitt nya 
uppdrag, säger Tanja Matts-
son.

Tanja tillträder tjänsten 
som socialchef den 4 januari 
2021, men kommer att på-
börja en överlämning i no-
vember med nuvarande till-
förordnade socialchefer i 
Mellerud och Bengtsfors.
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Bara en vecka kvar...
Nu är det bara en vecka 
kvar tills du får Melleruds 
Nyheter med en ny design 
i din postlåda. Samtidigt 
medföljer ett inbetal-
ningskort för stödprenu-
merationen, där de som 

inte tidigare betalat in har 
möjlighet att göra det nu.
Vi jobbar hårt med att göra 
Melleruds Nyheter ännu mer 
läsvärd, strukturerad och in-
tressant för läsare i alla åld-
rar. Dessutom arbetar vi med 

Susanne Emanuelsson, journalist 
och ansvarig utgivare.

Vi hoppas att ni läsare kommer att tycka om den nya designen som presenteras i nästa veckas nummer. Blir 
ni lika glada som Christina?

Karin Åström, journalist.

Hur ska Mellerud växa?
MELLERUD 
Den 8 oktober hölls den första ”Bodialogen” i Melleruds historia. Byggnadsnämn-
den hade bjudit in aktörer på bostadsmarknaden för att informera om kommunens 
framtida bostadsplaner och få igång en dialog och ett engagemang kring detta.

Freddie Carlsson, bygglovshandläggare och Jonas Söderqvist, Kart/Gis-ingenjör presenterade kommunens 
framtida boendeplaner.

Området i norra delen av Sunnanå hamn nämndes under föreläsningen, här har ett antal nya villor byggts. Arkivbild.

att gå djupare i vissa ämnen 
som vi tror ska få fler att bli 
intresserade av lokal journa-
listik.

Detta tycker vi på redaktio-
nen är oerhört roligt och 
spännande. Vi hoppas att ni 
läsare känner detsamma.

Att ha en lokal gratistid-
ning är inte alla förunnat – en 
tidning där du får informa-
tion om vad som händer och 
sker i din närhet är värdefull. 

I våra annonser ser du vilka 
erbjudanden våra lokala 
handlare och företagare har, 
det är viktigt att gynna nä-
ringslivet på hemmaplan.

Om vi alla hjälps åt och 
stöttar varandra kan företa-
gare och köpmän finnas kvar 
och berika vårt samhälle 
även i framtiden.

Susanne Emanuelsson

Både entreprenörer, fastig-
hetsägare, fastighetsutveck-
lare och mäklare hade hör-
sammat inbjudan och var på 
plats i Kulturbruket på Dal.

Det blev en dialog om var 
Mellerud står idag, vart kom-
munen är på väg och ambi-
tionen att växa till 11 000 
invånare 2030.

Översiktsplanen som ska 
antas i vinter, nya detaljpla-
ner och lediga kommunala 
tomter presenterades av 
bygglovshandläggare Fred-
die Carlsson och Kart/Gis-
ingenjören Jonas Söderqvist. 
Det handlade bland annat om 
Sapphults verksamhetsom-
råde, Sundserud, Örnudden, 
Ugglan och Sunnanå, områ-
det kring resecentrum som 
ska anpassas till verklighe-
ten med många pendlare och 
frågan hur Sunnanå kan 
knytas närmare Melleruds 
tätort.

Vad tycker ni?
Deltagarna fick möjlighet att 
tycka till, via en digital länk, 
om var det saknas detaljpla-
ner eller vilka som de tycker 
borde ändras. Det framkom 
att fler bostäder önskas i 
Sjöskogen och längs Vänern, 
i Köpmannebro och i Kur-
ranområdet. En revidering 
av alla detaljplaner efter da-
gens efterfrågan och bygg-
norm efterfrågades.

Alla närvarande ombads 
också att fundera på var och 
hur folk vill bo. Sjönära, 
centralt, nära kommunika-
tioner, nära skola, nära ser-
vice, tillgängligt, naturnära 
blev svaren som till stor del 
är knutna till olika ålders-
grupper.

På frågan om vilka mer-
värden som efterfrågas kom 
svar som levande handel, 
friluftsliv, trygghet, kvälls-

tåg till Göteborg och bra 
förskola och skola. Svaren 
på vilka befintliga mervär-
den som bör utvecklas hand-
lade de flesta om infrastruk-
tur.

Hur nå målet?
Hur ska Mellerud nå befolk-
ningsmålet med 11 000 invå-
nare om tio år? Många svar 
blev det, här är några: Inten-
siv lobbying för bättre infra-
struktur, arbetstillfällen, fär-
diga detaljplaner, god 
kvalitet på samhällsservice 
och allas ansvar att mark-
nadsföra kommunen.

Stadsarkitekten Jan 
Skeppstedt tog upp vikten av 
gestaltning. Stadsbilden är 
viktigt för en besökares för-
sta intryck, poängterade han 
och visade bilder på både 
avskräckande exempel i 
centrum och goda exempel 

som fasaden på Bergs sjuk-
hem med enkla medel för-
skönad.

Dialogen avslutades med 
en utvärdering av vad delta-
garna tar med sig från efter-

middagen i Kulturbruket. Att 
det finns en vi-anda, kreativa 
idéer, engagemang, möjlig-
heter och en önskan om att 
gå från idé till handling, 
tyckte deltagarna.

Nästa ”Bodialog” kommer 
att hållas till våren.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår älskade 

Åke Eriksson
Varmt tack till personalen

på Sörbygården 18,
Brålanda 

för god omvårdnad.

GUN

May med familj

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

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. för-
saml.möte. Tis 10 Bönedag 
för Dalsland medv. Mats Pe-

ter Runegrund fr. Göteborg 
Dreamcenter, anmälan.
Equmeniakyrkan: Tor 
18.30 Stickcafé. Tis 18 
Scout. 

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

Smyrna: Sön 11 Gudstj. 
Granathz, sång och predi-
kan. Info från Ukraina, in-
samling. Ssk.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålanda i entrén till 
Equmeniakyrkan. Ons 18.30 
Brålanda Bibelstudium Apg 
19. Sön 11 Brålanda Gudstj. 
Lasse Svensson m.fl. Se 
hemsidan och instagram; 
equmeniakyrkansodradal.
se.
Brålanda: Sön 11 Förkla-
rad gudstj. m nattv i fsh. 
Thomas Holmström. Kyrk-
fika. Mån-fre 18 Gemensam 
bön i Equmenias entré. Mån 
15 Andakt m fika i fsh.
Timmervik: Sön 14 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Hög-

mässa Daniel Westin.

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Gestad kyrka för 
Lennart Lundeflo. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Hélène Malm-
berg ”Gammal fäbodpsalm” 
av O. Lindberg varefter Fred-
rik Johansson sjöng ”Var jag 
går i skogar berg och dalar” 
av C. O. Rosenius. Akten för-
rättades av Thomas Holm-
ström och man sjöng tillsam-
mans psalmerna 249, 285 och 
297. Solisten sjöng ”Där ro-
sor aldrig dör” av J. Osborn/J. 
C. Miller och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid urnan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Len-
nart var koret vackert deko-
rerat med blommor i hösten 
färger. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Gestad kyr-
kogård.

Konfirmander i Holms kyrka

Lördag 5/9 kl 11.00. Från vänster: ledare: Pär-Åke Henriksson (präst), Emma Gustavsson (diakoniassistent) 
och Cecilia Gunnarsson (assistent). Konfirmander: John Harling Karlsson, Malte Geerts, Gustav Ferm, Måns 
Karlsson och Cornelia Björk.

Lördag 5/9 kl. 14.00. Från vänster: ledare: Pär-Åke Henriksson (präst), Emma Gustavsson (diakon) och Cecilia 
Gunnarsson (assistent). Konfirmander: Josephine Tisell, Greta Clarholm Eriksson, Evelina Bernhoff, Kerstin 
Henning och Meja Johansson.

Konfirmander i Melleruds 
pastorat som konfirmera-
des den 5-6 september i 
Holms kyrka. 
  En grupp har tidigare 
konfirmerats i Bolstad den 
16 maj. Man har haft extra 
små grupper för att kunna 
hålla Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer 
med max 50 personer per 
samling.

Glad skördegudstjänst

GESTAD 
Glädje och tacksamhet 
präglade gudstjänsten i 
Gestad kyrka på tacksä-
gelsedagen. Altaret var 
prytt med skördealster 
som sedan blev lotteri-
vinster.
Med corona-avstånd fylldes 
kyrkan. Gestadbördige och 
välsjungande Fredrik Jo-

Skördealster i Gestad kyrka på tacksägelsedagen.

Fredrik Johansson sjöng med 
kraftfull stämma och glädje.

hansson sjöng ett flertal 
sånger ackompanjerad av 
Ann-Britt Jacobsson. 

Som vanligt på tacksägel-
sedagen delades barnbibeln 
ut till femåringar som i dessa 
tider kan välja om de vill 
komma till kyrkan och få den 
eller få den hemlevererad. 

En pojke valde att komma.
Prästen Anette Jarsveds 

Carlson predikade om allt vi 
har att var tacksamma för. 
Skörden på bondens åkrar 
och i trädgården. Möjlighe-
ten att ge hjälp till och få 
hjälp av en medmänniska.

– Men det bästa av allt är 

att Gud sänt sin son Jesus till 
oss, som vill ge oss förlåtelse, 
frid och hopp, sade Anette.

Församlingsrådet hade 
ordnat fika i kyrkan och be-
hållningen gick till Världens 
barn.

 Marianne Karlsson 
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Nytt koncept för bättre läsinlärning
Lärarna i Melleruds kom-
mun har fått ett nytt 
intressant läskoncept 
presenterat för sig. Det 
har tagits fram av Mika-
ela Strand, skollogoped i 
kommunen och Christina 
Frid, specialpedagog på 
Fagerlidsskolan.
– Det är inte ett helt koncept 
egentligen, utan delen strax 
innan man lägger till bokstä-
verna, vilket kan vara ganska 
krävande, förklarar Mikaela 
Strand.

Under själva läsandeträ-
ningen vill man uppmuntra 
barns lärande genom att an-
vända fler sinnen.

Anledningen till att hon och 
Christina Frid jobbat fram 
materialet är följande. I klas-
serna jobbar man mycket med 
läsinlärning, men en del elever 
tröttnar och tappar sugen.

– Detta hjälper fler elever på 
banan. Vårt koncept har tyd-

liga instruktioner och passar 
från förskolan upp till årskurs 
tre, men även femåringar 
skulle ha nytta av det, säger 
Christina Frid.

Man utgår från att tala och 
lyssna till språkets rytm via 
rim och ramsor för att sedan gå 
i stavelser. Det avslutas med 
att man identifierar ljuden i 
ord.

Fem fingrar
För att spela ett roligt språk-
spel som ingår i konceptet 
ska eleven ha gått igenom 
handens fem fingrar som 
symboliserar grunden i läs-
träningen: rytm, gå i alfabe-
tisk ordning, motorik, att 
klappa stavelser och gå ljud.

Fingrarna är färgkodade i 
rosa, rött, vitt, gult och blått, 
vilket syns på logotypen med 
en öppen hand.

När Mikaela och Christina 
tog fram materialet (koncept, 

Mikaela Strand, skollogoped i kommunen, och Christina Frid, specialpedagog på Fagerlidsskolan, presenterade 
ett eget framtaget koncept för läsinlärning. Den öppna handen på bilden symboliserar grunden i lästräningen.

Kommunens lärare fick ta del av materialet som även mailades till dem. Kommunen har köpt in licenser till programmet Widgit Online till samtliga 
skolor så att bildstödet kan komma alla tillgodo.

innehåll och spel) använde 
de sig av programmet In 
Print.

Vill dela med sig
– Vi vill dela med oss av 
detta så alla elever i kom-
munen får ta del av detta om 
lärarna önskar, menar båda 
två.

Materialet har tagits fram 
under ett års tid och var klart 
våren 2020. En liten studie 
har genomförts på två skolor 
och det visade sig att elev-
erna gjorde framsteg i sin 
avkodning. Läshastighet och 
läsflyt mättes, det visade sig 
att gruppen tyckte det varit 

roligt och de efterfrågade 
mer.

Licens till alla skolor
– Motivation är väldigt vik-
tigt. Tack vare detta har kom-
munen köpt in licens till 
Widgit Online till samtliga 
skolor i kommunen, så att 
bildstödet kan komma alla 
till godo. Materialet kommer 
att läggas ut på skolornas 
gemensamma plattform 
”Teams” under vecka 45. 
Lärarna kan sedan ta hjälp av 

oss eller specialpedagogen 
på skolan att använda och 
utveckla det, förklarar Mika-
ela Strand.

– Vi har uppföljning årli-
gen. Det är lika lätt för re-
surspersoner som klasslärare 
att hantera materialet. Vi har 
testat det både i smågrupper 
och enskilt, så det fungerar 
bra för många, säger Chris-
tina Frid.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Stående fr.v: Christina Larsson, sekreterare, Monica Brevik, studieorganisatör, Eva Selimovic, ledamot. Sit-
tande fr.v: Christina Gardtman, medlem, Emelie Brevik, föreningens fotograf, Ing-Mari Hultgren, ledamot.

Internationella reumatikerdagen
MELLERUD 
I måndags 12 oktober 
var det Internationella 
reumatikerdagen och 
Reumatikerföreningen i 
Mellerud fanns på plats i 
Grinstadrummet för att 
informera.
Fler än en miljon människor 
lever med reumatisk sjuk-
dom i Sverige. Det finns ett 

80-tal olika diagnoser och 
ännu fler sjukdomstillstånd.

– Det finns ett stort mör-
kertal, säger Monica Brevik, 
styrelsemedlem.

Utanför entrén fanns påsar 
med informationsmaterial 
och inomhus låg foldrar 
framme. Mellerudsfören-
ingen har 50-55 medlemmar 
och anordnar olika aktivite-
ter: styrelsemöte en gång i 

månaden, fikaträff, grillfest  
med underhållning är några 
exempel. 22 november har 
föreningen julbord i IOGT.

– Vi går på varma bad i 
Rådahallen varje vecka, det 
är jätteviktigt för en reuma-
tiker. Varannan vecka är vi i 
solrummet på Sunlike, berät-
tar Monica Brevik.

Susanne Emanuelsson

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

Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 22 oktober

Hem & Energi 
onsdag 28 oktober

Visa att du finns! 
Med en annons i vårt 
tema Hem & Energi 
onsdag 28 oktober 

når du 10.800 hushåll 
och företag
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VVS-utbildningen 
firade namnbyte

ÅSENSBRUK 
Måndag förra veckan fi-
rade man på VVS-utbild-
ningen i Åsensbruk att 
utbildningen byter namn 
till VVS college. Det är en 
kvalitetssäkring av utbild-
ningen som med framgång 
bedrivits i tio år.
Bland skolans 29 elever, tre 
lärare, kommunalråd och 

rektorer från vuxenutbild-
ningen och gymnasiet fanns 
Henrik Johnsson från VVS-
Branschens Yrkesnämnd på 
plats.

– Vi är en mellanhand mel-
lan skola och arbetsliv, vi har 
hand om lärlingarna i två år, 
vi kollar skolans kvalitet och 
kollar att eleverna kan det de 
ska kunna efter sin utbild-
ning. Vi ser till att skolan 

Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson kapar röret under överinseende av eleverna Daniel 
Andersson och Max Larsson samt Henrik Johnsson, VVS-Branschens Yrkesnämnd. Därmed är VVS College 
invigt. T.v i bild yrkesläraren Kent Palm.

29 elever, varav tio vuxna, går på VVS College i Åsen. Tio har börjat nu i höst. Här lyssnar de till Henrik Johns-
son från VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Shakar Keryo har flyttat från Trollhättan till Åsensbruk för att gå VVS-
utbildningen. – Jag har fått höra att den är väldigt bra, säger han.

Vatten och avlopp till Ör

Den 6 oktober togs första 
spadtaget i byggandet av 
en vatten- och avlopps-
ledning från Dals Rostock 
till Ör. 
Bakom initiativet står Ör/ 
Ruds ideella vattenförening. 
50 hushåll och Örs Cement-
gjuteri är medlemmar i för-
eningen. 

– Många har dåligt dricks-
vatten och de flesta avlopp är 
utdömda, så de flesta har 
varit positiva till att vara 
med, säger Inge Mikkelsen 
Jonsson, styrelsens projekt-
ledare. 

– Det kommer också att 
göra gott för Örsjöns vatten, 
en miljöbonus! tillägger 

Bengt Häll, även han en av 
medlemmarna i styrelsen.

Sträckan som grävs är 9,5 
kilometer. Entreprenören 
kommer från Dals Ed. Arbe-
tet förväntas vara klart 
framåt våren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Med guldspaden i hand, från vänster: Bengt Häll och Inge Mikkelsen Jonsson. Därefter Oskar Holmqvist, Tobias 
Johansson och Andreas Johansson, RTG, Dals Ed. T.h Roland Häll, styrelsemedlem.

Anna hyllar Jenny Lind
Den 6 oktober var det 200 
år sedan sopranen och 
megastjärnan Jenny Lind 
föddes. GöteborgsOpe-
ran firar med en videose-
rie där fem framstående 
sopraner, däribland Anna 
Forsebo, sjunger verk ur 
Jenny Linds repertoar och 
samtalar med dramatur-
gen Göran Gademan. 
Anna Forsebo, bor i Ör, och 
pendlar till sitt jobb på Göte-
borgsOperan sedan 2018. 
Hon sjunger i både operans 
kör och gör solistroller.

I operans digitala hyll-
ningsserie till Jenny Lind 
medverkar, förutom Anna, 
sopranerna Kerstin Avemo, 
Ida Falk Winland, Mia Karls-
son och Magdalena Risberg, 
i samspel med pianisterna 
Rut Pergament, Anders Ot-
tosson och Joakim Kallhed. 
I början av varje avsnitt sam-
talar Göran Gademan med 
sångarna om deras personli-
ga relation till Jenny Lind.

Jenny Lind samarbetade 
med dåtidens verkligt stora 
kompositörer; Robert Schu-
mann, Felix Mendelsohn, 
Giuseppe Verdi, Giacomo 
Meyerbeer och Adolf Fred-
rik Lindblad. 

Anna Forsebo och Göran Gademan,  dramaturg och känd från SVTs 
program Kontrapunkt, höll en konsert 6 oktober på ”sommarveran-
dan” på Göteborgsoperan. Göran berättade om Jenny Linds liv medan 
Anna och pianist Rut Pergament underhöll med sånger och arior från 
hennes karriär. 

Flera av dem skrev även 
musik direkt för hennes röst. 

I videoserien finns både 
sånger och operaarior att 
lyssna till. Anna Forsebo är 

med i avsnitt fem och tolv.
Alla avsnitten ligger uppe 

på föreställningssajten GO-
film (https://gofilm.se/) 6-20 
oktober.

håller vad den lovar och 
statistik visar att VVS-ut-
bildningen i Åsensbruk är 
bland de bästa i landet, berät-
tade han.

Kapade rör
De tre lärarna Kent Palm, 
Samuel Genemo och Helena 
Genemo, samt eleverna, såg 
med rätta stolta ut och för att 
invigningen skulle vara 
komplett togs ett rör fram för 
att högtidligt kapas av Mel-
leruds kommunalråd Mor-
gan E Andersson. 

Tredjeårseleverna Daniel 
Andersson och Max Larsson 
höll i varsin ände av röret och 
den lyckade kapningen app-
låderades av alla församlade.

Ett branschcertifierat 
VVS-college ger eleverna 
förutsättningarna att få de 
kunskaper som företagen 
förväntar sig att de ska ha när 
de slutar skolan. Det gör dem 
attraktiva för företag som 
erbjuder praktikplatser och 
anställning efter utbildning-
en.

– Det företagen efterfrågar 
är framförallt säkerhet, det 
kommer faktiskt före hant-
verkskunnandet, sade Hen-
rik Johnsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Reumatikerföreningen i Mellerud har 
under sommaren haft två sammankoms-
ter för sina medlemmar. En fikaträff med 
tipspromenad där 15 personer deltog och 
en grillfest med 25 personer ute i det fria. 
På grillfesten anordnades ett lotteri och 
det bjöds även på sång och roliga histo-
rier av Lilla Bandet från Färgelanda.

22 november är det dags för vårt goda 
hemlagade julbord. Var rädda om varan-
dra och hoppas att vi ses snart igen. 

Styrelsen

FÖRENINGSREFERAT

Bild från grillfesten ute i det fria där  
Lilla Bandet underhöll. Foto: Emelie Brevik.
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Bygg & ElTeknik

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

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/serviceGolv

076-571 79 08

 Finsnickeri

 

• Finsnickeri

• Glasmästeri

• Inramningar

Henrik Janveden • 0730- 37 89 00

FÖRENINGSREFERAT
IOGT-NTO Mellerud. Sön-
dagen 20 september startade 
logen upp med en träff, på 
grund av coronapandemin 
har all verksamhet legat nere. 
Ett annorlunda år för många 
i landet och hela världen.

Ordförande Ingvar Asp 
hälsade 14 medlemmar väl-
komna, som sagt var det 
första mötet sedan årsmötet 

8 mars. Kvällen började med 
en del information om vad 
som ändå genomförts. 

Kan nämna distriktsårs-
mötet i Älvsborg, i och med 
detta genomfördes ett ge-
mensamt årsmöte där IOGT-
NTO Väst bildades, allt 
skedde digitalt.

Efter information och pla-
ner för framtiden, kåserade 

Marja Jansson om händelser 
som hon självt upplevt och 
tecknat ner samt en del andra 
roliga episoder som hon sam-
lat på sig. 

Allt var mycket dråpligt att 
lyssna till.

Så var det tid för kaffe, 
tårtkalas var annonserat. Eli-
sabeth Magnusson och 
Marja Jansson hade bakat 

och förfärdigat prov på vad 
flitiga och duktiga ”hemma-
konditorers” kunskaper ge-
nomfört. Mycket välsma-
kande, allt hade en strykande 
åtgång. 

Kvällen fortsatte med att 
Evert Magnusson ledde en 
frågesport med varierande 
innehåll av frågeämnen. En 
del var lätt, ibland lite svå-

rare. Kjell Sanding tyckte 
nog att alla hade vunnit och 
delade ut två Tjugan-lotter 
per besökare. 

Kaffekokeriet hade som 
vanligt Ing-Britt Asp och 
Inger Norrman, ordnat. 

Nästa träff blir 18 oktober, 
då Sonja Pettersson, Korpås 
ska berätta om Sôffi i Bôtten, 
ett livsöde i Gestad.

Ordförande tackade alla 
och uttryckte att det var roligt 
att vi kunde återuppta mötes-
verksamheten igen. Vi får 
sedan följa de råd som An-
ders Tegnell har rekommen-
derat.

Text: Evert Magnusson   
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Vi uppmanas att åka allt mer 
kollektivt ( just nu ett undan-
tag av kända skäl). Det är 
positivt, men då behöver in-
frastrukturen förbättras på 
flera ställen för att kollektiv-
trafiken ska bli attraktiv. Det 
gäller speciellt den spår-
bundna trafiken. Det hävdas 
ofta att det saknas pengar till 
upprustning av infrastruktu-
ren.

Det finns alternativ att söka  
bidrag till upprustningen. 
Det kan handla om bidrag till 
upprustning av en järnväg, 

elektrifiering, plattforms-
byggnad och liknande. Dess-
utom bör det satsas mer på 
säkerheten vid obevakade 
järnvägsövergångar. En möj-
lighet är att kolla upp med 
EU om där finns möjligheter 
till bidrag för upprustning 
och ny satsning på infra-
strukturen. Ett annat alterna-
tiv är att kontakta Natur-
vårdsverket  och rådfråga 
dem om bidragspengar till 
Klimatklivet

Här bör regionala myndig-
heter genom tjänstemän och 

politiker kolla om det går att 
få bidrag från Klimatklivet 
för en förbättrad kollektiv-
trafik.

DVVJ kanske kan utveck-
las genom ett sådant bidrag.

Regionen bör tillsammans 
med kommunerna agera för 
detta!

Christer Wilhelmsson, 
ordförande  

Järnvägsfrämjandet

Sök bidrag till Klimatklivet!

Vi förstår att det finns en 
extra oro just nu för våra 
äldre anhöriga på grund av 
covid-19. Vår prioritet är 
alltid våra boendes säkerhet 
och välmående. Därför har 
flytten till Ängenäs utförts 
med stor omtanke om de 
boende.

Ängenäs stod klart för in-
flyttning enligt projektpla-
nen i maj 2020 och inflytt-
ningen var planerad till efter 

sommarperioden. Detta var 
dels för att flytten till Änge-
näs påverkar våra andra sär-
skilda boenden som vi också 
måste ta hänsyn till. Men 
även för att säkerställa att de 
boendes kontaktpersoner 
skulle finnas till hands vid 
flytten för att skapa trygghet 
för de boende. Inflyttningen 
var anpassad efter covid-19 
och skedde i olika etapper 
mellan vecka 37–39. Flytten 

av de boende från de andra 
särskilda boendena utfördes 
därför av kommunens perso-
nal med ordinarie kontakt-
personer. Detta skedde i 
samråd med de boendes an-
höriga. De anhöriga som 
ville hjälpa till att iordnings-
ställa lägenheter innan in-
flyttning, fick tillfälle att göra 
detta. 

I möjligaste mån har de 
som bor och arbetar på en 

avdelning flyttats ihop på den 
nya avdelningen så det inte 
ska bli för många nya kon-
takter. Ängenäs är uppdelat i 
mindre enheter med nio bo-
ende på varje enhet. Det är 
även byggt så att man kan 
stänga mellan avdelningarna 
i en flygel just utifrån ett 
smittskyddsperspektiv då vi 
periodvis även drabbas av 
annan smitta.

Vi har sedan en lång tid 

tillbaka haft fastställda ruti-
ner för hur besök under be-
söksförbudet ska gå till. 
Denna rutin har följts även på 
Ängenäs. Nu finns det nya 
rutiner för hur säkra besök 
går till efter 1 oktober.

Det är beklagligt att vi har 
haft problem med tekniken 
och tyvärr märktes inte dessa 
fullt ut förrän allt skulle tas i 
bruk samtidigt. Vi arbetar nu 
inom kommunen tillsam-

mans med leverantörer för att 
lösa problemen så fort som 
möjligt.

Är man orolig som anhörig 
kan man även ta kontakt med 
enhetscheferna på det speci-
fika boendet med sina frågor.

 Med vänliga hälsningar, 
Gunnar Erlandsson 

Tillförordnad socialchef 
Pernilla Wall 

Sektorchef Vård och omsorg

Svar på insändaren från ”Orolig anhörig” publicerad 30/9

Nu visar sig bräckligheten 
och oförmågan att kommuni-
cera i sexpartistyret i Melle-
rud på allvar. 

Försäljningen av tomtmar-
ken på Ugglan blev det som 
knäckte samarbetet? 

Eller tänker de framhärda 
i att lajva politiskt styre? Vad 
blir det nästa gång? Hur kan 
Melleruds invånare ställa sin 
lit till ett sådant gäng?

När två partier av sex i 
styrande ställning känner sig 
nödgade att överklaga ett 
kommunstyrelsebeslut om 

fastighetsförsäljning är det 
uppenbart för var och en att 
det interna samarbetet inte 
fungerar. Deras farhågor 
borde rimligen kunnat hante-
rats i det politiska samarbe-
tet.

Men inte, istället anmäler 
man sina samarbetspart-
ners(!)

Klarar man inte att hantera 
en sådan fråga internt så har 
man inget politiskt styre,då 
är det rent och skärt haveri. 
Man borde ta sitt ansvar inför 
medborgarna och upplösa en 

sådan konstellation med 
omedelbar verkan. 

Vi har tidigare sagt att de 
är handlingsförlamade, men 
nej, det är långt värre än så. 
Ett sådant samarbete är dys-
funktionellt.

SD-Mellerud

Myteri i majoriteten

Premiär för KM i plöjning
För första gången i Trak-
torklubben Dotorps, nu 
tolvåriga historia, har det 
arrangerats klubbmäster-
skap, KM. Till start, första 
helgen i oktober, kom hela 
15 ekipage.
Detta smått historiska mäs-
terskap gick av stapeln i 
Gaseberg hos Bertil Hags-
gård, som själv var en av de 
plöjande deltagarna.

Deltagarna delades in i två 
klasser utifrån vilken typ av 
plog man hade bak traktorn, 
buren eller bogserad. Flest 
deltagare, tolv stycken, 
ställde upp med buren plog. 
Till att döma de tävlandes 
insatser och plöjningens ut-
förande fanns hela fem do-

mare på plats; Stig Nordin, 
Bosse Pettersson, Lennart 
Andersson, Roland Smed-
bäck samt Dan Andersson. 
På grund av covid -19 var 
inte arrangemanget allmänt 
utannonserat innan.  

Många parametrar  
att bedöma
Det är många parametrar 
som bedöms, hur ryggen ser 
ut, plöjningens allmänna ut-
seende och så till sist slutfå-
ran – dess läge, djup, rakhet 
och renhet. Varje delmoment 
gav fem poäng och som mest 
kunde man få 105 poäng. 
Och det kunde även delas ut 
avdrag.

– Det är svårt att bedöma, 
jordmånen spelar roll, även 

jämnheten i fältet och även 
stenar kan ställa till förtret. 
Fler domare på plats gör det 
hela mer rättvist, säger Ro-
land Smedbäck en av de fem 
domarna.  

Klubbens ordförande 
Karl-Erik Svensson, var 
mycket nöjd med arrange-
manget, men inte lika nöjd 
med sin egen insats i plöj-
ningen. Trots det så vann han 
i klassen med buren plog. 
Segrare med bogserad plog 
blev Bengt-Åke Carlsson.

Tre priser delades ut i 
varje klass, övriga pristagare 
var John Berg, Bertil Anders-
son, Gunnar Carlsson samt 
Simon Ljungström.    

Ing-Marie Norrman

Här plöjer en segrare, Bengt-Åke Karlsson på sin IH Farmall M årsmodell -47 och bogserad plog bakpå. Pristagarna från vänster; John Berg (2:a), Bengt-Åke Karlsson (1:a), Gunnar Karlsson (3:a) alla klassen bog-
serad plog. Därefter med buren plog, Bertil Andersson (2:a), Karl-Erik Svensson (1:a) och Simon Ljungström 
(3:a) Foto: Bo Norvinge.

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

Gunnar Carlsson plöjer med bogserad plog på en Bolinder Munktell 20 från 1947.
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Rusta inför våren
– vi står laddade
Köp din olja där kunskapen finns. Vi hjälper dig välja rätt olja 
till din maskin. Vårens oljekampanj pågår 25/2 – 29/3 2019. 
Valtra N med lastaren på köpet. Just nu får du frontlastaren 
på köpet vid köp av ny Valtra N med frontlastare ur vårt lager. 
Kontakta oss redan idag för mer info!

P
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9
0
2

Oljekampanj 
i vår butik

Våren närmar sig – 
boka tid i verkstaden 

inför säsongen
Lastaren på köpet

Följ oss på 
sociala medier

Välkommen in i butiken 
eller ring 010-556 02 80

Två tävlingshelger i rad för KIF Judo

Åtta av de tävlande från KIF på Bohus Dal Cup. Stående från vänster: Alice Johansson, Havanna Andersson, 
Farouk Jahm, Douglas Östlind, Tilde Cedervall, Charlie Francke. Sittande från vänster; Elliot Larsson, Pelle 
Larsson. Foto: Privat.

Två glada tjejer som tävlade på Kroppefjällskampen. Från vänster; Ha-
vanna Andersson och Alice Johansson. Foto: Privat.

Ny innebandyförlust
INNEBANDY 
Trots att Melleruds IBK även 
förlorade sin andra match, 
denna gång hemma mot FBC 
Lerums utvecklingslag fanns 
det hopp för framtiden. 
Framför allt gjorde man mål, 
ganska många sådana, och så 
sent som i början på tredje 

perioden höll Mellerud oav-
gjort. Det blev inte heller 
någon genomklappning på 
slutet, tvärtom. Mellerud 
vann sista kvarten med 3-1. 

Det började bra och efter 
första perioden ledde Mel-
lerud med 2-1. I andra vände 
Lerum till 3-4. En snabb kvit-
tering från Mellerud i början 

av tredje följdes av fem raka 
Lerumsmål, vilket avgjorde 
matchen.  

Slutresultat 7-10 (2-1, 1-3, 
4-6). Målgörare i Mellerud: 
Daniel Andersson 4, Leo 
Larsson, Filip Falander och 
Carlos Rodén 1 var. 

Lars Nilsson

JUDO 
Efter sex månader covi-
danpassad träning och 
utan att få tävla, så tyckte 
Kroppefjälls IF att det 
trots alla elaka virus mås-
te vara möjligt att kunna 
arrangera en tävling. 
Med detta föddes idén om 
”Kroppefjällskampen”, en 
tävling som sedermera vi-
sade sig vara den första täv-
ling som arrangerats i Sve-
rige sedan mars månad, 
vilket också uppmärksam-
mats på Svenska Judoför-
bundets hemsida. 

Tävlingen genomfördes 
på Kroppefjäll den 27 sep-
tember och lockade 49 täv-
landen från fem olika klub-
bar. På grund av covid-19 så 
genomfördes tävlingen så-
klart enligt rekommendatio-
ner från Folkhälsomyndig-
heten och Svenska 
Judoförbundet.

– Det har förstås inneburit 
en särskild planering med 
tanke på covid-19, men på 
det hela taget så är vi väldigt 
nöjda med arrangemanget. 
Allt flöt på bra och som van-
ligt är det är ju mycket tack 
vare alla våra engagerade 
föräldrar som alltid ställer 
upp och hjälper till, säger 
Glenn Nordling, tränare i 
KIF.  

Strikta restriktioner
I själva tävlingslokalen fick 
enbart domare, de tävlande 
och deras coacher vistas. 
Föräldrar och andra åskådare 
fick istället följa matcherna 
utifrån, antingen via fönster, 
eller via livesändning på 
Youtube. Detta kunde göras 
både på storbild i en angräns-
ande lokal eller via TV-
skärmar som var uppsatta 
utomhus. 

Tävlingen genomfördes 
också kategori för kategori 
med paus emellan, så att det 
fanns tid att städa av mattan 
och övriga utrymmen. I van-
liga fall brukar fikaförsälj-
ning vara populärt, men 

denna gång löste klubben det 
i samarbete med Foodtruck 
Dalsland, som sålde både 
kaffe och hamburgare ute på 
parkeringen.

De tävlande från KIF Judo 
stod för många bra prestatio-
ner vilket resulterade i totalt 
19 medaljer fördelat på sex 
guld, sju silver och sex 
brons.  

Deltävling två
Helgen efter var det dags 
igen då deltävling två av fyra 
av Bohus Dal Cup avgjordes 
i Uddevalla. Som tidningen 
tidigare rapporterat om så 
har Kroppefjälls Judo vunnit 
denna cup två år i rad och de 
13 tävlande från klubben 
gjorde återigen en väldigt 
bra tävling, vilket borgar för 
att segerbucklan får stanna 
kvar i klubbens ägo ytterli-
gare ett år.

– Ja, det ser onekligen 
väldigt lovande ut, konstate-
rar klubbens båda tränare 

Glenn Nordling och Lars 
Johansson.  

Resultat Bohus Dal Cup  
Kategori U9: 
Guld  
Elliot Stålborg
Elvina Östlind
Silver  
Leon Larsson  
 Omar Jahm
Brons
  Harry Andersson

Kategori U11:
Guld  
Douglas Östling
Tilde Cedervall 
Elliot Larsson
Farouk Jahm
Silver  
Havanna Andersson 
Charlie Francke
Brons
 Alice Johansson

Kategori U13:
Guld
Pelle Larsson

SPORT

Varför annonsera i Melleruds Nyheter?

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

...för att visa nyheter
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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

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.seSupererbjudande 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

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

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Syskon som spelar  
i allsvenskan

BADMINTON 
Martin, 23, och Malena, 
snart 20, Norrman har 
nått stora framgångar i 
badminton. De är båda 
uppväxta i Mellerud och 
har fått sin skolning i Bad-
mintonklubben Stinget. 
   Martin finns sedan några 
år i Umeå där han studerar 
och spelar för IFK Umeå. 
Malena har fram till i som-
ras gått på badminton-
gymnasium i Malmö, men 
har i höst även hon flyttat 
upp till Umeå och samma 
klubb som sin bror. 
IFK Umeå spelar i badmin-
tonligans högsta division och 
i höstens seriespel har sysko-
nen lyckats bra. Martin har 
vunnit samtliga sina matcher 
och Malena har fem segrar av 
sex möjliga. Martins bästa 
ranking är singel, där han är 
rankad 24:a i Sverige. Ma-
lena har sin högsta i mixed 

dubbel där hon är nummer 
sju i landet. 

Malena dubblerar dessut-
om. Hon spelar även för en 
klubb i Köpenhamn. Så var-
annan vecka flyger hon till 
Danmark för träning och 
match där. I Köpenhamn 
coachas hon av den femfal-
diga Europamästaren Peter 
Gade. 

Malena har de senaste åren 
staplat medaljer. I SM i fe-
bruari tog hon två nya, ett 
silver i mixed dubbel och ett 
brons i dubbel. 

Givetvis dyker Martin och 
Malena upp på Stingets trä-
ningar när de är hemma på 
besök i Mellerud. Som all-
svenska spelare är de bra 
förebilder för ungdomarna i 
kommunen, två bevis på att 
man kan nå toppen i sin idrott 
även om man kommer från 
Dalsland. 

Lars Nilsson 

IFK Umeås officiella bilder på syskonen Martin och Malena Norrman, 
båda skolade i Badmintonklubben Stinget. Foto: Stefan Persson.

Brålandas kval
FOTBOLL 
Brålanda IF kom tvåa i fot-
bollens division 5 Dalsland. 
Nu väntar kval till division 4. 
Första matchen spelas 24 
oktober. Det är en bortamatch 
mot Skärhamns IK som kom 
tvåa i division 5 Bohuslän, 

tre poäng efter segrande Ros-
seröds IK. 

I andra omgången av kva-
let får BIF möta ett av lagen 
från division 4. Vilket blir 
klart 25 oktober, när man vet 
om tvåan i fyran går upp i 
trean eller inte.

”Bara Åsebro”
FOTBOLL 
Åsebro IF har under flera år 
haft ett gemensamt damlag i 
fotboll med Brålanda IF. De 
har omväxlande spelat hem-
matcherna på Rudevi och 
Sörbyvallen. Nu meddelar 
Åsebro via sin Facebooksida 

att man kommer att spela 
nästa säsong som enbart Åse-
bro IF. De skriver: ”Det är nu 
en rolig resa vi nu har framför 
oss … Vi har ett nytt år och 
nya möjligheter framför 
oss!”

Drenushe Bytyqi letar en lucka för att spela in till en hårt uppvaktad Caroline Falk. 

Allsvensk domare
HANDBOLL 
Melleruds HK:s Drenushe 
Bytyqi satsar i första hand på 
sin domarkarriär. Där har 
hon i år nått landets näst 

högsta serie i damhandbol-
len, allsvenskan. Nu i helgen 
dömde hon sin andra all-
svenska match, Aranäs-
GUIF.  

Ett fall framåt för handbollen

 HANDBOLL 
Krångel i sekreteriatet 
försenade Mellerud HK:s 
första hemmamatch 
denna säsong med cirka 
20 minuter. När matchen 
kom igång åkte Melle-
rudstjejerna på en rejäl 
kalldusch. Efter cirka två 
minuter hade gästande 
Chalmers HK tagit led-
ningen med 3-0 och man 
började frukta en rejäl 
överkörning.  
Men hemmalaget reste sig 
och kom igen. Efter 3.45 
gjorde Jessica Vänerlöv i 

målet sin första räddning och 
en halv minut senare reduce-
rade Caroline Falk till 1-3. 
Mellerud arbetade sig ikapp 
och kvitterade till både 4-4, 
5-5 och 6-6 innan Chalmers 
gjorde ett nytt ryck och på 
nytt ledde med tre mål, en 
differens som höll i sig till 
halvtid, då ställningen var 
9-12. 

Andra halvlek fortsatte i 
samma spår, Chalmers i stän-
dig ledning, men där Melle-
rud vid tillfällen krympte 
underläget till ett mål. Slut-
resultatet blev 19-22. 

Totalt sett gjorde Melle-

rudstjejerna en strong insats. 
Efter inledningen kom Jes-
sica Vänerlöv upp i en fin 
räddningsprocent och tog till 
exempel två av tre straffar. 
Emma Mjörnestål öppnade 
upp vänsterkanten och gjor-
de från den positionen hela 
fyra mål. Caroline Falk käm-
pade tappert på linjen och 
Drenushe Bytyqi och spe-
lande tränare Malin Jansson 
gav stadga åt laget, som i år 
innehåller många yngre spe-
lare. 

Den avgörande faktorn var 
skillnaden i längd. Chalmers 
hade flera spelare som i kraft 

av att vara längre än Melle-
rudsspelarna firade triumfer 
med sitt niometersskytte. 
Ungefär hälften av bortala-
gets mål kom på distansskott 
över Melleruds försvarsmur, 
ofta utom räckhåll för en 
delvis skymd Vänerlöv. 

Men Melleruds insats gav 
ändå gott hopp inför det fort-
satta spelet i serien. 

Melleruds målskyttar: Ca-
roline Falk 5, Malin Jansson, 
Emma Mjörnestål och Dre-
nushe Bytyqi 4 var, samt 
Maja Berg 2. 

Lars Nilsson 
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VVS
Allt inom 

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. 

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

olesensbygg@gmail.com

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.

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

LEDIGA PLATSER

 ÖNSKAS KÖPA
Vapenskåp 
Godkänt. Tel. 073-930 21 14.

Två galoppsegrar på raken för Stall Ant
HÄSTSPORT 
Stall Ant utanför Brålanda 
har haft en riktigt bra start 
på oktober månad. Stallets 
galoppörer har tagit hem 
såväl segrar som andra 
framstående placeringar. 
Bakom Stall Ant står Åsa 
och Anders Edvardsson.   
Egenägda Zara Zaid visade 
sig i torsdags från sin bästa 
sida, då hon vann sitt andra 
lopp på fem dagar. Det var då 
i Övrevoll i Oslo och 1 100 
meter på grusbana. Lördagen 
innan stod hon som vinnare 
på Göteborgs Galoppbana 
över en gräsbana på 2 200 
meter.

På Övrevoll tog också Too-
tick, en andelshäst ägd av ett 
konsortium, men som tränas 
av Åsa, hem tredjepriset. 
Loppet vanns dessutom av 
svenskägda Madi Banja som 

tränas av Annette Stjern-
ström, Mellerud, och delägs 
av dottern Nathalie Mårtens-
son som även satt i sadeln. 

Haft en fin säsong
Hos Stall Ant finns för närva-
rande fem hästar i träning, 
varav två egna. Fyraåriga 
Zara Zaid kom till stallet i 
början av året och hade då 
aldrig startat innan. Hon kva-
lades i maj och har sedan dess 
gjort tolv starter, varav nio 
resulterat i pengaplaceringar. 
Även andelsägde treårige 
Tootick har haft en fin sä-
song. Hittills i år har han 
presterat två segrar och flera 
placeringar. 

– Det här är naturligtvis 
väldigt roligt för oss, kom-
menterar en nöjd Åsa Ed-
vardsson.  

Ing-Marie Norrman

I vinnarcirkeln från Göteborgs Galoppbana syns Zara Zaid med jockeyn Ulrika Holmqvist i sadeln. Bredvid syns 
Zara Zaids ena ägare Anders Edvardsson samt även hästskötaren Evelina Rönnlund. Foto: Privat.

Lyckad tävling 
för islänningar

HÄSTSPORT 
Förra söndagen kom cirka 
35 islandshästar till Mör-
tebol i Åmål för att tävla 
i islandshästföreningen 
Drifandis första tävling 
på den nya banan.
Islandshästar tävlar oftast 
genom att visa upp sina 
gångarter för domare, som 
ger ett betyg/poäng för hur 
väl de stämmer med idealet. 
Vid formella tävlingar är det 
tre eller fem domare, medan 
Drifandi hade två i denna 
informella tävling. Det är 
förstås medelvärdet som 
räknas i resultatlistan. 

Man tävlar i många olika 
grenar, den här gången i fem 
av dem. De flesta var an-
mälda i den enklaste formen 
av ”tölt” respektive ”fyr-
gång”, det vill säga att man 
visar fyra gångarter. 

Det tävlades i några andra 
grenar också, totalt tog det 
drygt fyra timmar att genom-
föra, precis lagom till att det 
fruktade regnet kom.

Bredden i tävlingen var 
stor både i ålder på ryttarna 
och vilka poäng man fick av 
domarna, precis vad Drifandi 
hoppats på.

De bästa resultaten skulle 
inte skämmas för sig på SM, 
allra högst för Sanna Thorup 
och Åsa Eriksson.

Sanna är junior och det 
belyser en annan fördel med 
islandshästar; samma ras för 
ryttare från sju-åtta år till 80 
och alla kan tävla mot alla.

Alice Heimdahl, yngst 
med elva år, red på äldsta 
hästen Gustur, 22 år. 

Resultatet i deras första 
tävling var dessutom mycket 
bra och ovanpå det överläm-
nade hon käpphästen Gustur 

hon sytt som maskot till 
Drifandi.

Ett särskilt och viktigt pris 
för bästa och mjukaste rid-
ning, Feather Price, under 
hela dagen tilldelades Ca-
milla Bråberg.

Resultat: Fyrgång, V5
1. Sanna Thorup (jun)  6,30
2. Åsa Eriksson  6,20
3. Camilla Bråberg  5,70
4. Kerstin Buvattne  5,50
5. Marianne Eriksson  5,30
6. Emma Zachariasson (jun) 
5,30
7. Erica Gustafsson  5,10
8. Anna Rydberg  4,10

Resultat Tölt T2,
1. Åsa Eriksson  6,30
2. Sanna Torup (jun)  6,15
3. Malin Eriksson  5,50
4. Marianne Eriksson  4,90
5. Helena Öhlin  4,80

Bild från prisutdelningen på Mörtebol i Åmål. Foto: Privat.

Alice Heimdahl överlämnade en 
käpphäst hon själv sytt som mas-
cot till den unga föreningen. Foto: 
Privat.



MELLERUDS NYHETER14 ONSDAG 14 OKTOBER 2020

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

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

kost o näringsprep, homeopatmed.

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

Allt inom golv 

och mattor
.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
Lantbruksströ

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Go’kväll 
11:45 Skavlan 
12:45 Fråga Lund 
13:45 Muren 
14:45 Åh, en sån deckare! 
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 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Den svenska dansbands-
 historien 
21:30 Framtiden runt hörnet 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Diagnosresan 
23:00 Klartänkt 
23:10 Lärlabbet 
23:25 Tänk till talkshow 
23:40 Skavlan, Veckans brott 
01:10 Rederiet 
04:45 Sverige idag, 05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Au pair på Hawaii 
16:45 Kari-Anne 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Hitlerjugend 
19:15 DC-3:an i Sandefjord 
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 Valjakten – en blodig 
 tradition
23:00 Good gaming 
23:15 Kulturveckan 
00:00 Vetenskapens värld 
01:00 Hitlerjugend 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
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 Studio: UEFA Nations 
 League 
20:35 UEFA Nations League 
22:45 Studio: UEFA Nations 
 League
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,	05:30	Köket	

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

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

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

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

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILSERVICE

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer. 
Fiat Professional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-

SERVICE

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

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

GOLV

Bäckebol thai massage
Thaimassage – Oljemassage – 
Fotmassage
Boka tid: 073-904 70 93 svensk
              070-015 39 15 engelsk
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

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

MÖBELTAPETSERARE

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

PIZZERIA

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

STÄD

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

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

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

VÄRMEPUMPAR

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

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

STÄD

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

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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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 – borta
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bytt är bytt 
21:00 Drottningarna 
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 
02:55	USA-valsdebatt:	Trump	vs	
 Biden
04:35 En plats i solen
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Strömsö, 10:00 Doobidoo 
11:00 Sveriges starkaste familj 
12:00	Den	svenska	dansbands-
 historien 
12:30 Framtiden runt hörnet 
13:00 Svenska nyheter 
13:30 Uppdrag granskning 
14:30 Columbo 
15:40 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter, Raskortet 
21:00 Den gröne slaktaren 
21:30 Du Clarar mer än du tror 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30	Dox:	RBG	
00:10 Svenska nyheter 
00:40 Fråga Lund 
01:40 Sommaren 85 
02:25 Prio 1 – i förövarnarnas spår
02:59	USA-val	
04:45 Sverige idag, 05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00	Forum:	Riksdagens	fråge-
 stund 
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 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	Världens	historia:	Miss-
 tagen som sänkte Titanic
19:30 Modern och dottern 
20:00	Världens	natur:	De	sju	
 kontinenterna
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Tom of Finland 
00:10	Min	röst:	Minun	ääni	
00:40 Good gaming 
00:55	Världens	historia:	Miss-
 tagen som sänkte Titanic
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
20:00 Idol 
21:30 Mumbo jumbo 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:15 TV4Vädret 
22:25 Idol – resultatshow 
22:50 Idol extra 
23:10 I love you, man 
01:25 Blades of glory 
03:15	Brain	on	fire	
05:00	En	plats	i	solen:	
 Sommarsol

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15	 Judisk	högtid	–	lövhyddo-
 högtiden 
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 Folkhemmets estetik 
20:50 Mitt ögonblick 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 King of the hill – hjälten 
 från Saint Louis
23:25 Valjakten – en blodig
  tradition
00:10 Tjejer gör lumpen 
00:40 Utan syn och hörsel – så 
 jävla rättslös
01:10 Värsta listan 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Go’kväll 
10:15 Raskortet 
11:15 Mötet 
11:30 Det sitter i väggarna 
12:30 Muren 
13:30 Den gröne slaktaren 
14:00 Du Clarar mer än du tror 
14:30 Columbo 
15:45 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Doobidoo 
21:00 Skavlan 
22:00 Svenska nyheter 
22:30 The sinner 
23:15 Rapport 
23:20	Den	svenska	dansbands-
 historien
23:50 Framtiden runt hörnet 
00:20 En våldsam kärlek 
00:50 Måste gitt – serien 
01:20 Das Boot 
04:45 Sverige idag, Go’kväll

06:00 Raskortet 
07:00 Uppdrag granskning 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
09:50	Alpint:	Världscupen	
11:00 Helgstudion 
12:50	Alpint:	Världscupen	
14:00 Hem till byn 
14:50	Fotboll:	Damallsvenskan	
17:00 Du Clarar mer än du tror 
17:30 Skräpytan 
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 Nile Hilton incident 
00:40 Deltagänget 
05:00 Sverige! 
05:30 Go’kväll

08:45 Modern och dottern 
11:15 Möte med... 
11:30 Universitetets djursjukhus
12:00 Au pair på Hawaii 
12:30	Min	röst:	Minun	ääni	
13:00 Under klubban 
13:30	Kari-Anne,	Tjejer	gör	
lumpen 
14:30 Utrikesbyrån 
15:00 Ekonomibyrån 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport, 16:05 Babel 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Harry Potter och 
 hans rötter
19:05 Kulturstudion 
19:10 Strindberg & Beethoven.
 gubbarna
20:10 Kulturstudion 
20:15 Ödessymfonin – så kom 
 den till
21:45 Kulturstudion 
21:50 Beethovens femma i 
 Barcelona 
22:25 Kulturstudion 
22:30 Erkännandet 
23:15 Ungar 
23:55 Folkhemmets estetik 
00:45 Utrikesbyrån 
01:15 Judisk högtid
01:45 Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
13:00 Idol – resultatshow 
13:25 Idol extra 
13:55 Mumbo jumbo 
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 
 Drömvinsten
20:00 Klassfesten 
21:30 It’s complicated 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 It’s complicated 
00:05 Breathe 
02:40 Bumerang 
04:45 Younger 
05:05	En	plats	i	solen:
 Sommarsol

06:15 Strömsö 
06:45 Sverige! 
07:15 Engelska Antikrundan 
08:15 Hem till byn 
09:00 Helgstudion 
09:50	Alpint:	Världscupen	
11:00 Helgstudion 
12:50	Alpint:	Världscupen	
13:55	 Ishockey:	SDHL	
16:00	Basket:	Svenska	Basket-
 ligan
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 
23:15 Rapport 
23:20 Veckans brott 
23:50 Den gröne slaktaren 
00:20 Du Clarar mer än du tror 
00:50	Världens	historia:	Kalla	
 kriget
01:45 Framtiden runt hörnet 
05:15 Landet runt

08:10 Harry Potter och 
 hans rötter 
09:10 Folkhemmets estetik 
10:00 Gudstjänst 
10:45	Strindberg	&	Beethoven-
 gubbarna 
11:45 Ödessymfonin – så kom 
 den till  
13:15 Beethovens femma i 
 Barcelona  
13:50 Mitt ögonblick 
14:00 Universitetets djursjukhus
14:30 Flicka och hyacinter 
16:00 Rapport 
16:05 Emma hittar hem 
16:15 En särskild sommar 
17:00 Aucune idée 
17:10	Kortfilmsklubben	
17:53 Hitta hem 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00	Världens	natur:		De	sju	
 kontinenterna 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst 
23:45 Ekonomibyrån 
00:15 Språknyheterna 
00:45 Big cities 

06:05 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Klassfesten 
12:55 Decenniets mästerkock 
13:55 Drottningarna 
14:55 Anders knackar på 
15:55 Bytt är bytt 
16:55 Kockarnas kamp 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Bröllop, begravning och
 dop
21:00 Top dog 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:10 Top dog 
23:05	Wallander:	Indrivaren	
01:05 Södermannen 
02:05 Stockholmspolisen 
03:05	En	plats	i	solen:	
 Sommarsol
05:05 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 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 
05:30 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 Landet runt 
12:15 1Muren 
13:15 Sveriges starkaste familj
14:15 Skavlan 
15:15 Ombyte av tåg 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Det sitter i väggarna 
21:00 Sommaren 85 
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Under körsbärsträden 
00:50 The sinner 
01:35 Rederiet 
05:00 Sverige idag 
05:30 Sverige!

08:00 Aucune idée 
08:10	Kortfilmsklubben	
08:53 Hitta hem 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Möte med... 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Folkhemmets estetik 
19:20	Korta	tv-historier	
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Au pair på Hawaii 
22:15 Språknyheterna 
22:45 Svenska förklarad 
23:05 Agenda 
23:50 Tjejer gör lumpen 
00:20 Utrikesbyrån 
00:50	Kari-Anne	
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Minnen 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:10 Kalla krigets hemligheter
19:20	Korta	tv-historier	
19:30 Modern och dottern 
20:00 Sista piraterna på Söder 
20:30 Korna i Djurarpsdalen 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Erkännandet 
23:00	Min	röst:	Minun	ääni	
23:30 Folkhemmets estetik 
00:20 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:00 Kalla krigets hemligheter
01:10 Au pair på Hawaii 
01:45 Sportnytt, Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest?, Rederiet 
11:00 Diagnosresan 
11:30 Klartänkt, Lärlabbet 
11:55 Tänk till talkshow 
12:10 Du Clarar mer än du tror 
12:40 Fråga doktorn 
13:25 Arkitekturens pärlor 
13:35 Det sitter i väggarna 
14:35 Mötet 
14:50 Fotbollsstudion 
15:20 Sjöcharmörer 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00	Född	2010	
21:00 En våldsam kärlek 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30	Trump:	Fyra	år	från	
 insidan
23:20 Världens historia
00:15 Grantchester 
01:00 White wall 
01:45 Rederiet 
04:45 Sverige idag, 05:15 Go’kväll
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tema Jord & Skog 
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Höstnyheter

Fällde 28-taggare 
på premiärdagen

ÖSTEVATTEN 
Det hade gått en bit in på 
måndagen då älgen dök 
upp på ett hygge i Öst-
vatten på Börje Petters-
sons marker.  

Skytten Martin Ljungdahl 

har varit med och jagat sedan 
barnsben och tog jägarexa-
men för ett par år sedan. 
Detta var hans första älg och 
att det blev en sådan prakttjur 
han fällde känns förstås all-
deles speciellt. 

Östevattens jaktlag har 

tilldelning på ett vuxet djur 
och ett yngre. På bilden ovan 
står hela laget församlat.

– Hornet ska få en central 
plats i mitt vardagsrum, kon-
staterar Martin.

Karin Åström

Från vänster: Maria Swensån, yrkeslärare Vuxenutbildningen, Suzanna Corneliusson, yrkeslärare, Abbe Os-
mani, Anette Karlsson, sektorchef Stöd och Service, Linnéa Backelin, Fatima Baltaji, Corine Cabansag och 
Jennifer Larsson.

Viktig VO-Collegevecka
Vecka 42 anordnas natio-
nella Vård-och omsorgs-
College-veckan. I Mel-
lerud uppmärksammas 
detta med att yrkesam-
bassadörer bjuds in den 21 
oktober för att träffa nion-
deklassare och berätta om 
yrket samt en utställning 
av eleverna som visas på 
gymnasiet.
Vård och omsorg är en fram-
tidsbransch av hög kvalitet 
som ger många valmöjlighe-
ter. Elever som väljer en ut-
bildning inom Vård- och 
omsorgscollege får kunskap 
och kompetens som är anpas-
sad efter arbetslivets behov. 
De har goda chanser att få 
jobb efter avslutad utbild-
ning och möjlighet att stu-
dera vidare. Diplom från 
VO-College visar på en ut-
bildning av hög kvalitet.

– Det är en kvalitetssäkrad 
utbildning som ökar statu-
sen, det är ett viktigt yrke att 
arbeta inom vården. Ni är 
ambassadörer, säger Anette 
Karlsson, sektorchef Stöd 
och Service. 

Mellerud har haft certifie-
ring i fyra-fem år och ordfö-
randeskapet i Fyrbodal Öst  
VO-College har Mellerud 
genom Anette Karlsson se-
dan januari 2020.

– Vi har ett yrkesråd som 
samverkar kring utbildning-
en där arbetslivet, lärare, 
rektorer och någon politiker 
ibland deltar. Ibland medver-
kar någon elev eftersom vi 
vill veta vad eleverna tycker, 
säger Anette Karlsson.

Vi träffar några personer 
som gått eller går utbildning 
inom vård och omsorg. Abbe 
Osmani, 28 år, gick lärling 
omvårdnad i Mellerud och 
var klar 2012.

Älskar mitt jobb
– Det var jättebra att gå i Mel-
lerud, vi var i skolan två da-
gar och ute på praktik i tre 
dagar. Jag jobbade inom LSS 
i Mellerud i fem år, sedan fick 
jag jobb på akuten på Näl 
som undersköterska. Jag 
älskar mitt jobb, det finns 
inget bättre än att jobba med 
människor som behöver 

Staket på gång

Klagomål har framkommit efter att Trafikverket byggt en ny övergång 
för gångtrafikanter och cyklister i korsningen Storgatan och Järnvägs-
gatan. De som kommer från gång- och cykelvägen vänster i bild genar 
ofta rakt igenom korsningen. Thomas Johansson, presskommunikatör 
på Trafikverket, meddelar att man kommer att sätta upp ett staket här. 
Dock kan det dröja lite på grund av långa leveranstider.

hjälp, oavsett vilka sjukdo-
mar som finns i botten, säger 
Abbe Osmani.

Corine Cabansag, 20 år, 
går årskurs två på VO-Colle-
ge. Nu har hon praktik inom 
Hemvården och är timan-
ställd på Fagerlidshemmet.

– Jag gillar att hjälpa an-
dra,  min dröm är att läsa till 
läkare, konstaterar hon.

Utbildad lastbilschaufför
Linnéa Backelin, 20 år, går 
tredje terminen på VO-Col-
lege.

– Jag utbildade mig till 
lastbilschaufför, men börja-
de på VO-College direkt ef-
ter gymnasiet eftersom jag 
ville arbeta med människor. 
Jag började försörja mig som 
timanställd och vikarie. Det 
är bra att kunna jobba samti-
digt som man pluggar. Jag 
tänker plugga vidare inom 
vården, men först ska jag 
jobba ett tag, berättar hon.

I Linnéas klass går även 
Jennifer Larsson, 31 år. Efter 
gymnasiet läste hon högsko-
lekurser och jobbade timmar 
inom LSS och Hemvården.

Lärorik utbildning
– Jag kände att det var svårt 
att få en tjänst utan utbild-
ning, så jag valde underskö-
terska eftersom det är ett bra 
yrke att falla tillbaka på. Det 
har varit en intressant och 
lärorik utbildning. Nu kom-

binerar jag studier med en 
administrativ tjänst på När-
hälsan, förklarar hon.

18-åriga Fatima Baltaji går 
tredje året på BF-program-
met, social inriktning. Hon 
vill arbeta med människor 
och tycker att utbildningen är 
en bra grund att ha med sig. 
Efter utbildningen blir hon 
personlig assistent.

– Jag har testat att ha prak-
tik på skola, förskola och 
inom LSS. Men jag vet inte 
riktigt än vad jag vill inrikta 
mig på, säger hon.

Fantastiskt roligt
Maria Swensån började som 
yrkeslärare på Vuxenutbild-
ningen vid årsskiftet och har 
28-30 elever.

– Det är fantastiskt roligt, 
jag gick utbildningen själv 
för ett antal år sedan. Man får 
en helt annan erfarenhet när 
man läser som vuxen, säger 
hon.

– Undersköterska är ett 
bristyrke, det är här jobben 
finns, konstaterar Suzanna 
Corneliusson, yrkeslärare på 
Vård och omsorgsprogram-
met.

– Jag hade kunnat köra 
lastbil och tjäna dubbelt så 
mycket, men detta är ett me-
ningsfullt arbete som ger så 
mycket tillbaka, förklarar 
Linnéa Backelin.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se




